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 یا لطیف

حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بیکران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم در راه 

ارتقای دانش عمومی و فرهنگ این مرز و بوم در زمینه چاپ و نشر کتب علمی دانشگاهی، پژوهشی و 

برداشته و در  یی هرچند کوچکها گامفرهنگی طبق مأموریت لحاظ شده در اساسنامه جهاد دانشگاهی 

انجام رسالتی که بر عهده داریم، مؤثر واقع شویم. گستردگی ابزار ارتباطی و توسعه روزافزون آن، 

گرچه . شرایطی را به وجود آورده که هرروز شاهد تحوالت اساسی چشمگیری در سطح جهان هستیم

مطالعه ایجاد کرده  یها وهیشاین تحوالت، حوزه نشر را نیز دستخوش تحول نموده و تنوع خاصی در 

راه دستیابی به اطالعات و اطالع رسانی، هنوز جایگاه خود را دارد.  نیتر یمیقداست اما کتاب به عنوان 

در راه بهبود  ها حرکت نیتر مهمانتشارات جهاددانشگاهی استان مرکزی بر این باور است که از 

ی ها افتهی دانش و نشر یها تازهساختارهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، دستیابی به 

ی مؤثرتری را در تولید ها تیفعالمفید پژوهشگران است. بدین منظور سعی وافر دارد تا در این زمینه 

اید و در این راستا از رهنمود محتوا، ترویج فرهنگ کتابخوانی، خدمات نشر و توزیع کتاب دنبال نم

ما را در ارتقای سطح کیفی و کمی این مهم یاری  توانند یمی که ا ختهیفرهمخاطبان و خوانندگان 

 . میینما یمنمایند مشتاقانه استقبال 

امید است این دستاورد علمی و فرهنگی مورد بهره برداری دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و 

 ر گیرد. عالقمندان ارجمند قرا
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 دیباچه

هددای تفسددیری و سددنت دینددی تددرین مفدداهیم، در آمددوزه چیسددتی آن، از بنیددادی تدددبر قددرآن و

مصدادی    پژوهدان در بداب چیسدتی، ماهیدت و     قدرآن  بداز مفسدران و  رود. از دیدر شدمار مدی   به

بدر   تدوان مشدتمل  اندد. ایدن نکدات را مدی    توجده و ارزشدمندی را بیدان کدرده     آن  نکات قابدل 

اهمیددت و ضددرورت ایددن مقولدده مهددم و هم نددین هدددآ و هارهردهددای آن، هددم در عرصدده  

افددزون بددر ایددن و در یددل نگدداه کلددی  معرفددت دینددی و هددم در قلمددرو اجتمدداعی دانسددت.  

 سددخن بدده میددان آورد؛ منظرهددایی دیگددری هددممتفدداوت  یتددوان از منظرهددایمدد بدداره درایددن

جایگداه   معصدومان،  یهدا تددبر در قدرآن و آمدوزه     یمصداد هدای تددبر در قدرآن،    شدیوه  مانند:

پژوهددان و ضددرورت تدددبر از نگدداه مفسددران متقدددم و متدداخر، رویکردهددای مفسددران و قددرآن 

 معاصر به تدبر.

ِ  ل ی د ب ر وا آیات ه  و                   ه تدداب    » اسدداس آمددوزه قرآنددی و آیدداتی ماننددد  بددر                  دد                دد              دد          ن ز ل ندداه  ل ل ی    م بددار 

شددده                                                                          ( تدددبر در یکجددا اساسددا  در پیونددد باهدددآ از نددزول قددرآن بیددان  29)ص،  «      دد           ل ی ت ذ ه ر   ...  

سدداز تددذکر در نظددر مثابدده بسددتر و زمیندده بدده« تدددبر»اسددت؛ و درجددایی دیگددر از همددین آیدده  

(، تدددبر 24دیگددر از قددرآن کددریم )محمددد،  ایشددده اسددت. هم نددین بددر مبنددای آمددوزه گرفتدده

قفددل ای بددرای گشددایش و گشددودگی قلددب و پیامددد خطرندداک تدددبر نکددردن،   قددرآن، زمیندده

( چنددین بدده 82ای دیگددر )نسدداء،شددده اسددت. در آیدده قلددب آدمددی عنددوان خددوردن بددر دل و

تدوان بده وحیدانی بدودن ایدن کتداب الهدی پدی         آید که با تدبر در قرآن است کده مدی  دست می
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هدم انسدجام و یکدسدتی وعددم تنداقض در قدرآن        برد و بدر آن اععدان نمدود؛ نشدانه بدارز آن     

 است.

آفددرین در خصددوص لددزوم  هم نددین در ادبیددات روایددی فرازهددایی بددس بلنددد و شددکوه 

دسدت، در   تدوان گفدت سدخنانی ازایدن    خدورد. مدی  تدبر و نتدایج درخشدان آن بده چشدم مدی     

هددای قرآنددی از آن ی اسددت کدده در آمددوزه چگددونگی همددان تدددبر  مقددام تفسددیر و تبیددین و 

السدالم(،   هدای حضدرات معصدومان )علدیهم    سخن رفته اسدت. از ایدن میدان تاکیدد و تصدری      

 مسددیر در و شددبهات تردیدددها از رفددت بددرون در... و گیددری فهددم، عبددرت ماننددد مقددوالتی بددر

جدا  آناز آن جملده   .دهدد  مدی  نشدان  را روایدات  در تددبر  اهمیدت  و اسدت  توجده  قابدل  زندگی

  د          ت د ب ر وا            د       د     م ع اش ر  الن اس     » :اسدت  کدرده   یتددبر اسدت تصدر    جده یبه فهدم قدرآن کده نت    امبریکه پ

-(. درجددایی دیگددر امددام علددی)ع( فرمددوده193: 27، وسددائل الشددیع ) «          دد         دد  و  اف ه م وا آی ات ه         دد     ق ر آن      ال 

(. امدام  84 : 3شدر  ردررالح،م،   « )      د          د     ب ل غ  ال ع ب ر              د       د         د      و  اع ت ب ر وا ب ه  ف إ ن ه               د      ال ق ر آن       د            د     ت د ب ر وا آی ات     »اند: 

  د        د     د     د            د           ی ا م ف ض ل  ل و  ت د ب ر  ال ق ر آن            » اندد:  صادق)ع( نیز خطاب به مفضدل بدن عمدر جعفدی فرمدوده     

-(. ایدن قبیدل روایدات، درواقدع نمونده     25: 53بحدار انندوار،   « )    د      ف ض ل ن ا                   د    د       د    ش یع ت ن ا ل م ا ش ، وا ف ی      

شددود. اینکدده در محافددل قرانددی و قرائددات  ی معصددومین تلقددی مددیهددایی از ایددن سددخنان واال

کدالم امیدر بیدان و مدوالی      شدود و شداهد آن هدم   بارها بر پیوند وثی  قرائت و تدبر تاکیدد مدی  

(، در 36: 1)کدافی،  «      د    د       ف یه ا ت د ب ر          د    د      د     د    د          د            ل ا ل ا خ ی ر  ف ی ق ر اء ة  ل ی س             »اندد:  متقیان اسدت کده فرمدوده   

تددبر اسددت. سدخنان برآمددده از قدرآن و سددنت در بداب اهمیددت      جدای خددود بیدانگر اهمیددت  

 طلبد. می این از فراتر مجالی ها آن به پرداختن هاست که تدبر بسی فراتر از این

 در ایددران معاصددر، رویکردهددای متفدداوتی نسددبت بدده تدددبر در قددرآن وجددود دارد. در     

 کمتددرین رویکردهددایی چنددین صدداحبان هددای فعالیددت بدده نهددادن و ارج آگدداهی ضددرورت

 تددبری  هدای  شدیوه  چیسدتی  و تحلیدل  بررسدی  از نبایدد  حدال  عدین  در .نددارد  وجود تردیدی

هددای اسدداس برخددی پددژوهش در همددین زمیندده و بددر .ورزیددد رفلددت هددم جریاندداتی چنددین

تددوان از رویکردهددای تدددبری هددای تدددبری، مددیهددای جریددانگرفتدده پیرامددون فعالیددت انجددام
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د(، مکتددب تدددبری امددام خمینددی و فرزندشددان عددین صددا علددی صددفائی حددائری )معددروآ بدده

اهلل جددوادی آملددی، اسددتاد احمدرضددا  هددای تدددبری آیددت اهلل مصددطفی خمینددی، جریددان آیددت

اخوت، استاد الهدی زاده و اسدتاد صدبوحی طسدوجی و اسدتاد لسدانی فشدارکی گفتگدو کدرد.          

خددت. هددا پردا بررسددی آن نقددد و هددا بحددو نمددود و بعضددا  بدده افتددراق آن از وجددوه اشددتراک و

هدای دیگدر   ای قدرآن و داندش  رشدته هدا بدا مطالعدات میدان    همه، در کنار نسبت این فعالیت این

 محورهای این همایش حکایت دارد.  هم، از اهمیت مباحو و

هددای دینددی از یکسددو و توجدده بدده   بدداری، بددر مبنددای جایگدداه واالی تدددبر در آمددوزه   

آن بددر فرهیختگددان و کدده رسددالت -هددای علمددی مرجعیددت علمددی و حتددی اجتمدداعی انجمددن

فرهندگ اسدالمی،    جامعه نخبگدانی کشدور آشدکار اسدت، انجمدن ایراندی مطالعدات قرآندی و        

هددای پیشددین خددود، ضددرورت برگددزاری همایشددی حددول محددور در ادامدده برگددزاری همددایش

ایددده  .آورد شددمار بدده خددود هددای ماموریددت و را احسدداس نمددود و آن را از وظددای « تدددبر»

ال گذشددته در ایددن انجمددن علمددی مطددر  گردیددد. ازآنجاکدده  برگددزاری ایددن همددایش در سدد

تدبر قدرآن کارکردهدای اجتمداعی و تاثیرگدذاری دارد بدر آن شددیم کده بدا معاوندت قدرآن و           

عتدرت وزارت فرهندگ و ارشداد اسدالمی ایدده همدایش را بده شدور گذاشدته و همکداری آن           

ن معاونددت محتددرم نهداد ارجمنددد را هددم جلدب نمدداییم کدده باکمدال خوشددبختی بددا اسدتقبال آ    

بددر همکدداری، مجداندده در  مواجدده شددد؛ لددذا ایددن معاونددت بددا اجابددت دعددوت انجمددن مبنددی

هدای: تهدران، شدهید    برگزاری ایدن همدایش اهتمدام ورزیدد. بدا ایدن همدایش فداخر دانشدگاه         

السددالم، قددم، کاشددان، پژوهشددگاه علددوم انسددانی و   علیدده بهشددتی، الزهددرا)س(، امددام صددادق 

هددای علمیدده خددواهران سراسددر کشددور، و  ن علمددی اعجدداز، حددوزهمطالعددات فرهنگددی، انجمدد

هددا و ای از ایددن دانشددگاهالبالردده همکدداری داشددته و اسدداتید برجسددته  انجمددن علمددی نهددج 

مراکددز علمددی در کمیتدده علمددی همددایش حضددور داشددتند کدده از همراهددی علمددی همدده ایددن  

ی مقداالت رسدیده   فرهیختگان و گرامیان سپاسدگزاریم. شدایان عکدر اسدت کده پدس از ارزیداب       

مقالده توسدک کمیتده علمدی مدورد تاییدد قدرار گرفدت و در          51به دبیرخانه همدایش بدیش از   

روی خوانندددگان گرامددی قددرار داده منتشرشددده   مجموعدده چکیددده ایددن همددایش کدده پددیش  
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شناسددی، شددده در چهددار بخددش مفهددوم اسددت. ایددن مقدداالت  بددا توجدده بدده محورهددای اعددالم

مطالعدددات انتقدددادی  شناسدددی و ی اجتمددداعی، روشهددداهدددای تددددبری، ظرفیدددتجریدددان

عندوان مقداالت برگزیدده توسدک پژوهشدگران ارجمندد       شدده و در روز همدایش بده    بندی دسته

 در را و گرانمایدده ارجمنددد فرهیختگددان و گرامددی دانشددوران همدده ارائدده گردیددد. توفیدد   

 .خواهانیم بزرگ خداوند از کریم قرآن مقدس ساحت به خدمت

 القصداهلل من وراء  و

 پور محسن قاسم  

 دبیر علمی همایش 

 



 

 

1 
مبانی حقوق زن در خانواده از نگاه اسالم و کنوانسیون رفع تبعیض 

 علیه زنان

 (رویکرد تدبری متفکران مسلمان اساس )بر

 1ملیحه اسماعیلی-2حسین ثقفی هیر -3خدیجه احمدی بیغش

 چکیده

         تحدددوالت    ر ی                                                زن در خدددانواده در سدددط  جهدددان تحدددت تددداث   ی               نظدددام حقدددوق

   ن   یدد    از ا   ی ا                                  قرارگرفتدده اسددت کدده پدداره      ی         و مسددائل      هددا        چددالش   ، ی        اجتمدداع

                        خددانواده شددده اسددت.     ت   یدد    موقع   ی   دار   یدد              تزلددزل و ناپا   ی     بددرا   ی   لدد ی           تحددوالت، دل

              و معاهدددات و    د   یدد  جد   ن ی                  بدده وضددع قددوان         تددوان      مددی        تحددوالت    ن   یدد          ازجملدده ا

               زندان اشداره      ه   ید   عل   ض ی                       ون رفدع هرگونده تبعد    ی                هم دون کنوانسد        هایی           کنوانسیون

                   عمدده حداکم بدر       ی      مبندا              بدر چهدار       آور         الدزام    ی          معاهدده    ل   ید          عندوان       بده        کرد که 

       حقدوق     ی        و تسداو       یدی       فردگرا   ،       گرایدی         مدادی    ، ی    آزاد   ی    عند  ی             حقدوق بشدر      ه ی    اعالم

   ی     سدددت ی       و اومان   ی     سدددت ی    برال ی ل   ، ی     سدددت ی     سکوالر   ی       مبدددان   ه    یددد                     زن و مدددرد بدددر پا 

          نقادانده     ی   وها ی     و شد     ای          مقایسده                                     اسدت. نگارنددگان بدا اتخداع روش              گرفتده      شکل

           از نگددداه    م ی                        در نگددداه قدددرآن کدددر   ی       مبدددان   ن    یددد ا   ل    یددد     و تحل     ی             ضدددمن توصددد

                               کدده بدداوجود واژگددان مشددترک        رسددد      مددی      جدده ی  نت   ن   یدد               مسددلمان بدده ا          شددمندان ی   اند

                                                           
 kh.ahmadi3103@yahoo.comنویسنده مسئول، دکترای تفسیر تطبیقی، مدرس حوزه و دانشگاه، تهران، .3

 hsaghafi@ut.ac.ir، تهران، وپرورش آموزشدکترای فلسفه دین، دبیر  .2

        فاطمدده                       مرکددز تخصصددی حضددرت                  و علددوم قددرآن   ر ی     تفسدد          آموختدده        دانددش   . ی                             ارشددد فقدده و حقددوق اسددالم    ی         کارشناسدد  . 1

 yahoo.com  Mismaili@60   س(  )



 معاصر رانیآن در ا یاجتماع یتهایم و ظرفیتدبر قرآن کر یشناس انیجر یمل شیهما              34

 

   ، « ی                مکاتدددب حقدددوق   ن ی       در بددد   ی       تسددداو »  ،  «              حقدددوق بشدددر »   ، « ی    آزاد »  ن        هم دددو

   در       هددا         تفدداوت   ن   یدد      کدده ا   ی                             متفدداوت باشددد، بدده صددورت          توانددد      مددی      هددا          برداشددت

   ی      مبددان       نکدده ی ا      گددر ی        دارد و د      شدده ی            آن مکاتددب ر        بینددی        جهددان  و     یی      مبنددا   ی ا       باورهدد

                  ندارنددد و مددورد    ی     گدداه ی  جا   ی                در تفکددر اسددالم         ادشددده ی    ون ی                    حدداکم بددر کنوانسدد

         قددرآن و     ات   یدد            تدددب ر در آ       یدد             دارنددد از طر   ی    سددع          سددندگان ی    . نو    سددت ی ن   د    ییدد  تا

   آن    ه ی                             فددراهم آورنددد کدده در سددا    ی       مناسددب   ی      مجددرا   ، ی      اسددالم   ن ا       متفکددر      دگاه   یدد د

   در    ی      واحددد   ی      الگددو   ، ی             مددذاهب فقهدد   ن ی      در بدد   ی   ندد ی        تفکددر د   ی ا   یدد               بتددوان بددا اح

            ارائه دهند.       الملل     بین    سط  

   ؛ ی                                             زنددان؛ حقددوق بشددر؛ حقددوق زنددان؛ برابددر    ه   یدد  عل   ض ی                   اسددالم؛ رفددع تبعدد      هددا:     واژه      کلیددد

         خانواده.

 . مقدمه1

هدا در حدوزه رخددادهای مهدم حقدوقی و اجتمداعی        با نگداهی بدر وقدایع تداریخی فمینیسدت     

، در  فمینیسدم واکدنش زن رربدی مددرن     درواقدع  توان بده ایدن واقعیدت اععدان داشدت کده       می

ریشده   سدو  یدل ، از  . ایدن نهضدت   اسدت ماندده از عصدر سدنت اروپدایی      جدای  بهبرابر فرهنگ 

 ازجملددده،  در مفددداهیم جدیدددد عصدددر روشدددنگری در حدددوزه فلسدددفه و علدددوم اجتمددداعی

هددای اجتمدداعی دارد کدده  و آزادی  ، حقددوق بشددر تسدداوی لیبرالیسددم، ،، سکوالریسددم اومانیسددم

با پیدروزی انقدالب فرانسده و تددوین قدانون حقدوق بشدر در ایدن کشدور رسدمیت یافدت و            

، حقدوق محدوری و فضدای     گرایدی اجتمداعی و سیاسدی    ، وامددار مدوج تحدول   ردیگ  از سویی

گیددری  بداز پددس از انقددالب فرانسدده و بدداالخره، متدداثر از مدوج صددنعتی شدددن رددرب و شددکل  

بددا ایددن توصددی      (.  1382:31یزدانددی،) اسددتو کارفرمایددان  داران سددرمایهای بدده نددام  طبقدده

 دانست. فمینیسم  اه اصلی جریانو خواستگ بسترهای رربی را  ررب و اندیشه توان می

کنوانسددیون رفددع تبعددیض » بدده نددام حقددوق خددانوادگی زن در رددرب کدده در کنوانسددیونی 

ثمدره و دسدتاورد گفتمدان فمینیسدم و یدا جندبش دفداع         درواقدع  شدده اسدت   وضع« علیه زنان
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باید دانسدت کده هدر مداده حقدوقی بدرای اینکده بدر صدفحات متدون            هست واز حقوق زنان 

هدای هدر مکتدب از     . پیدرو تفسدیرها و برداشدت    بنددد و بده مرحلده اجدرا برسدد      حقوقی نقش

بیندی هدر    هدا و تفاسدیر در باورهدای مبندایی و جهدان      باشدد و تفداوت در برداشدت    آن ماده می

،  ، آزادی هددایی نظیددر تسدداوی و برابددری  واژه  (   260  :     3113                )جددوادی آملددی، مکتددب ریشدده دارد

اسدت کده همده مکاتدب حقدوقی از آن       فریبدی  دلهدایی زیبدا و    واژه هدا  آنحقوق بشر و مانند 

دهدد کده    انسدان بده او آگداهی مدی     بدین  حقیقدت امدا ضدمیر    اندد  آنزنند و مدعی تحق   دم می

هددا چدده باورهددا و   نبایددد بدده ایددن ظدداهر فریبددا دل بسددت بلکدده بایددد دیددد ورای ایددن واژه   

. از چده مبدانی فکدری بدوده اسدت      هدا برگرفتده   ژهاکده ایدن و   دیدد مفاهیمی نهفته اسدت بایدد   

واژگدان مشدترک و یکسدان در کنوانسدیون رفدع تبعدیض علیده حقدوق زن و حقدوق           باوجود

،  متفداوت دارد  هدای  بیندی  جهدان هدا مبندایی کده ریشده در      زن در اسالم نباید از وجدود تفداوت  

در مقابددل کنوانسددیون و  عظددیم سددربددرای رسددیدن بدده تفدداهم   راحتددی بددهرفلددت ورزیددد و 

 هدای  ارزش و ای رربی فرود آورد کده ایدن مسدتلزم فددا شددن باورهدای اصدیل اسدالم        باوره

، بدده جبددران ریرقابددلبددرای دوری از ایددن رفلددت مقالدده . در ایددن  اصددیل انسددانی، خواهددد شددد

بددا مشددترکات   خددانواده دربررسددی تعارضددات مبنددایی کنوانسددیون در حیطدده حقددوق زن    

 . پردازیم مذاهب فقهی در اسالم می

 فمینیسم از دیدگاه اسالم و بشر . حقوق2

مکددرر در مددتن  طددور بدده کدده اسددتحقددوق اساسددی و یددا حقددوق بشددر یکددی از واژگددانی   

، بددا  مددتن کنوانسددیون بدده اسددتناد خددود کنوانسددیون درواقددعکنوانسددیون تکددرار شددده اسددت و 

رربدی از حقدوق    گدذار  قدانون و ایدن در حدالی اسدت کده آن ده       اسدت  شده نوشتهعنایت به آن 

مبندای   ازلحدا  کندد   اسدالم از حقدوق بشدر اراده مدی     گدذار  قدانون بشر اراده کرده است با آن ده  

 . های آن متفاوت است و زیرساخت گذاری قانون

، بسدیار اسدت امدا یدل تفداوت اساسدی        ایدن دو اراده  خصدوص  در هدا  تفاوتاین  اگرچه

                          شدود کده آیدا اساسدا       مطدر  مدی   سداال . بدا ایدن    هسدت که مربوط به موضوع بحدو مدا نیدز    
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انسددان و بددر  دسددت بددهای از قددوانین کدده  مجموعدده عنددوان بددهاعالمیدده جهددانی حقددوق بشددر 

توانددد مشددروعیت داشددته باشددد و مبنددای  اسددت مددی شددده نوشددتهمبنددای طبیعددت عقددول بشددر 

هددای  هددا و عهدنامدده مشددروعیت دیگددر قددوانین قددرار گیددرد تددا از ایددن رهگددذر کنوانسددیون  

مسدتلزم ایدن اسدت کده مبندای       سداال آن نوشدته شدوند پ پاسده بده ایدن       اساس ربالمللی  بین

و ارزیدابی قدرار    موردبررسدی ردرب و اسدالم    گدذار  قدانون مشروعیت قواعد حقدوقی از نگداه   

گیددرد تددا از ایددن طریدد  عدددم صددالحیت معیددار و مبنددایی کدده کنوانسددیون بددا عنایددت بددر آن  

تددوان  لددذا ایددن موضددوع را مددی .  احددراز شددود -اعالمیدده جهددانی حقددوق بشددر  -شددده تنظددیم

در دو قسددمت مددورد بررسدی قددرارداد کدده قسدمت نخسددت بدده حقددوق   عنددوان اولددین مبندا   بده 

 یافته است. بشر در کنوانسیون و قسمت دوم به حقوق بشر در اسالم اختصاص

 گرایی . مادی3

اکم بددر یکددی دیگددر از مبددانی کنوانسددیون حقددوق زن کدده برگرفتدده از تفکددر اومانیسددتی حدد   

دهددد کدده  بررسددی مددواد کنوانسددیون نشددان مددی.  اسددت «گرایددی مددادی»باشددد  کنوانسددیون مددی

کده در   داندد درحدالی   هدا مدی   کنوانسیون، دفاع از حقوق زندان را منحصدر بده حقدوق مدادی آن     

شدده کده حقدوق مدادی و معندوی بده نحدو متعدادل بدا           ای تددوین   گونده  اسالم حقوق زنان به

طددور مسددتقل موردبررسددی قددرار  یددن گفتددار ایددن دو رویکددرد بدده انددد. در ا  هددم لحددا  شددده

 گیرد. می

 کنوانسیون و انحصار در دفاع از حقوق مادی.1-3

                                                                        رربی بدرای احقداق حقدوق زندان صدرفا  بده مندافع مدادی و احقداق           گذار قانون،  در کنوانسیون

 گددرایش.  پرداختدده و از حقددوق معنددوی سددخنی بدده میددان نیدداورده اسددت هددا آنحقدوق مددادی  

مدواد مربدوط بده حقدوق      خصدوص  بده تدوان در مدواد متعدددی از آن     مادی کنوانسدیون را مدی  

بددا در نظددر »: در مقدمدده کنوانسددیون آمددده اسددت   آنکدده ازجملدده.  خددانواده مالحظدده نمددود 

                        ، کدده تدداکنون کددامال   گددرفتن سددهم عمددده زنددان در تحقدد  رفدداه خددانواده و پیشددرفت جامعدده 
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ی مددادری و نقددش والدددین در خددانواده و در تربیددت ، اهمیددت اجتمدداع شناسددایی نشددده اسددت

نبایددد اسدداس تبعددیض بددوده بلکدده  تولیدددمثلکودکددان و بددا آگدداهی از اینکدده نقددش زنددان در 

« باشدد.  مدی  طدورکلی  بده تربیت کودکدان نیازمندد تقسدیم مسدئولیت بدین زن و مدرد و جامعده        

حصددول اطمیندان از اینکده آمددوزش خدانواده شددامل    : » گویدد  مدی  5هم ندین در بندد ب مدداده   

اجتمدداعی و شناسددایی مسددئولیت   وظیفددهیددل  عنددوان بددهدرک صددحی  از وضددعیت مددادی  

کده مالحظده    طدور  همدان  «.مشترک زنان و مدردان در پدرورش و تربیدت کودکدان خدود باشدد      

                                             یدل نقدش اجتمداعی کده یدل نقدش صدرفا          عندوان  بده شود در کنوانسدیون نقدش مدادری     می

 است بدون اینکه زوایای معنوی آن لحا  شود. شده معرفی،  مادی است

افراطدی و   نظریده ، بدا بیدان    شدناس رربدی در امدور زندان     یدل جامعده   عندوان  بده پامالابوت 

بایددد بددین قابلیددت طبیعددی »کنددد  بیددان مددی« زایددی زنددان ب دده»هددا بدده  فمینیسددت گرایاندده منفددی

هددا  فمینیسددت   (.    313  :     3180        ابدوت، )«دار شدددن و نقدش اجتمدداعی مدادر تمددایز قائدل شددد    ب ده 

 بهجدت و  آور لدذت در طدول تداریه ایدن مشدغله )مدادری( بدرای زندان         اشدتباه  بده معتقدند که 

خددود باعددو گردیددده اسددت کدده مددادران پرسددتاران  نوبدده بددهو ایددن امددر  شددده معرفددی آفددرین

هدا هویدت    فمینیسدت  ازنظدر  کده  ، درحدالی آیندد  حسداب  بده فرزنددان   فدرد  منحصدربه طبیعی و 

، مددرد بددودن( و خصوصددیات آن دو، در امددر مراقبددت      شددناختی فددرد )زن بددودن   زیسددت

      هدای                         باشدد کده فمینیسدت                                                              ازنظر مدرنیتده سدنت بده معندای هدر امدر ثابدت مدی        ) استتاثیر  بی

   .         داننددد                                                                                       مدددرن بدده هددر گددزارش ثابددت اعتقددادی ندارنددد و آن را قابددل انتقدداد مددی             پسددت

        شددود.                                                                 ( باورهددای سددنتی شددامل باورهددای دینددی و اخالقددی مددی        41  :    3182         عالسددوند، )

 (. 9  :     3116       احمدی،  )

در نگدداه کنوانسددیون نقددش مددادری بدده ایددن شددکل کدده بددا عالقدده در خاندده بنشددیند و      

کودکان خود را تربیت کندد و بدا حضدور خدود فضدای امندی بدرای همسدر و فرزنددان خدود           

در مقدمدده خددود تغییددر در  رو ازایددن.  ای اسددت                                                 فددراهم آورد صددرفا  یددل امددر سددنتی و کلیشدده

بددرای دسددتیابی بدده مسدداوات کامددل میددان  در جامعدده و خددانواده وزندداننقددش سددنتی مددردان 
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دانددد و هم نددین تعدددیل الگوهددای اجتمدداعی و فرهنگددی    زنددان و مددردان را ضددروری مددی 

هددای سددنتی و  از میددان برداشددتن تعصددبات و کلیدده روش منظددور بددهرفتدداری مددردان و زنددان 

هدای   هریدل از دو جدنس و یدا تدداوم نقدش      نگدری  برتدر یدا   نگدری  پسدت ریره که بر تفکر 

ای بددرای مددردان و زنددان اسددتوار باشددد؛ را از وظددای  دول عضددو کنوانسددیون دانسددته   کلیشدده

   3                                   مقدمده و بنددد الد  از مدداده  ) آورنددد عمدل کده بایدد اقدددامات الزم را در ایدن خصددوص بده     

 .          کنوانسیون(

و  14ب( مداده  -2، بندد )  12و مداده   11شدود در بندد   مداده     کده مشداهده مدی    طور همان

موضددوع حدد  زن در پیشددگیری از بددارداری و تنظددیم خددانواده    بدده 16هددد( مدداده -1بنددد )

در انتخداب آزادانده همسدر و بندد ز مداده       16است و یدا بندد و یدا بندد ب مداده       شده پرداخته

حقددوق مددادی  درصددددآزادی در انتخدداب شددغل و پیشدده و بندددهایی نظیددر آن همگددی    16

زندان و   معندوی  ه حقدوق تدوان بنددی پیددا کدرد کده بد       . ولی در کل کنوانسیون نمدی  زن است

 باشد. شده اشارهیا برخورداری از اصول اخالقی 

  اسالم و تلفی  بین حقوق مادی و معنوی زنان .2-3

بدرای تحقد  امدوری کده در شدریعت جداودان       : » در اعالمیه حقوق بشر اسدالمی آمدده اسدت   

، نسدل و دیگدر    ، نداموس، مدال   ، خدرد  ، جدان  پاسدداری از دیدن   ازجملده ،  اسالمی آمدده اسدت  

، ایددن شددریعت، معنویددات  در کلیدده مواضددع و احکددام روی میانددهامتیددازات چددون جامعیددت و 

و عقددل و قلددب را هماهنددگ سدداخت و میددان حقددوق و      درآمیخددت بدداهمو مادیددات را 

 وجدود  بده  نیتلفیقدا آورد و بدین حرمدت فدرد و مصدلحت عمدومی       وجدود  بهوظای  موازنه 

برقدرار کدرد تدا اینکده نده طغیدانی باشدد         ربدک  عی هدای  طرآآورد و معیارهای قسک را میزان 

اسدالم، در دفداع از حقدوق زندان نیدز بدین حقدوق مدادی          (. 5: 1372ناصدر زاده، «)و نه زیدانی 

درجدایی کده کنوانسدیون بده نقدش مدادر در خدانواده        ه اسدت.   و معنوی آنان تلفی  ایجاد کدرد 

نگددرد و بدده دنبددال احقدداق حقددوق مددادی اوسددت آیددات و روایددات  گدداه مددادی مددیفقددک بددا ن

اسددالمی عددالوه بددر در نظددر گددرفتن مسددئولیت مشددترک پدددر و مددادر در رشددد و تربیددت     
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هدای متعدالی معندوی، چندان نقدش مدادر را        کودکان بدا لحدا  حد  برخدورداری زن از ارزش    

ی  رسددیدن بدده ایددن مقددام، شایسددتهی  واسددطه دانددد کدده او را بدده در تربیددت فرزندددان مدداثر مددی

 داند. احترام بیشتر و بهشت را جایگاه او می

نگددرد کسددی را کدده دارای میددز   آن نظددامی کدده مسددائل را از محددور طبیعددت و مدداده مددی  

، امددا اسددالم بدده  دانددد ، سددمت برتددر و حقددوق و مزایددای بیشددتری اسددت افضددل مددیتددر بددزرگ

ت انسدان بده جدان آدم اسدت و چیدزی کده       : عظمد  گویدد  دهدد و مدی   نمی بهاییامور  گونه این

. بنددابراین اگددر کسددی فقددک از  جدددای از جددان آدم اسددت فقددک و فقددک ابددزار اجرایددی اسددت 

، جدان متکامدل نشدده اسدت و چیدزی کده ماید  کمدال          مزایای خارج از جان برخوردار باشدد 

جددان اسددت بایددد مزایددای روحددی باشددد کدده رددذای رو  اسددت و رددذای رو  را معددارآ و  

دهدد و در ایدن جهدت بدین زن و مدرد امتیدازی        اخالق و مزایای فاضدله تشدکیل مدی   علوم و 

اسدت، مایده    ، مایده امتیداز نیسدت و آنجدا کده مدورد امتیداز        ، آن ده مدورد تفداوت اسدت     نیست

زن،  خصددوص در. ایشددان در ادامدده مباحددو خددود سددر اینکدده جهددان رددرب   تفدداوت نیسددت

 هددا آنشناسددی  انسددان داننددد کدده فرهنددگ مددنحک و رلطددی را ارائدده کددرده اسددت در ایددن مددی 

بیندی آندان    فدرع بدر جهدان    هدا  آنشناسدی   انسدان  دیگدر  عبدارت  بهو  هاست آنبینی  همانند جهان

( 24 )جاثیدده،  ...«           و  ن ح یددا       دد               دد               دد       مددا ه ی ل ال  ح یات ن ا الددد ن یا ن م وت       »در حددد  هددا آنبینددی  ، جهددان اسددت

و از مدداوراء طبیعددت سددهمی   کننددد طبیعددت خالصدده مددی نشددئهاسددت و چددون جهددان را در 

                                      کننددد و صددرفا  تددن شناسددند ندده    ، انسددان را نیددز در قلمددرو طبیعددت خالصدده مددی    ندارنددد

 و، ایدن اسدت کده تمدام حقیقدت انسدان را بددن         شناسدی  . دیدگاه آندان در انسدان  شناس انسان

،  شناسدی مدادی اوسدت    برابدر جهدان   اش شناسدی  انسدان کسدی کده    .دهدد  آدمی تشکیل مدی  تن

داندد کده مبدد  و منتهدای سدیر زنددگی انسدان         او هرگز در جهان سیر عمدودی نددارد و نمدی   

،  ، دریددا شناسددی اخترشناسددیکدده  گوندده همددان،  چیسددت بلکدده همددواره سددیر افقددی دارد   

وادی جدد) . شناسددی ایشددان نیددز مددادی اسددت  ، انسددان ، مددادی اسددت هددا ایددن و... شناسددی گیدداه

بیندی اسدالم بدا توجده بده بعدد روحدانی زن د کده           بنابراین در جهدان  .(368-373: 1377، آملی

فدرع،   عندوان  بده یدل اصدل و ابعدادی مدادی      عندوان  بده اسدت   زن و مدرد  حقیقتی مشترک بین
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بددین امددور مددادی و معنددوی یددل تلفیدد  متعددادل صددورت گرفتدده و احکددام و حقددوق مربددوط 

 . است شده ترسیم، باهمع مادی و معنوی به زن نیز در جهت تامین مناف

 فردگرایی .4

  عنددوان یکدی از مبدانی فکدری کنوانسدیون در مقایسدده     در بحدو کوتداهی کده از فردگرایدی بده     

شدود کده نگداه اسدالم بده ایدن مقولده متفداوت از          خواهیم داشت مشداهده مدی   با دیدگاه اسالم

 نگاه کنوانسیون است.

  ردگرایی در کنوانسیونف .1-4

یددل نظریدده سیاسددی و اخالقددی کدده کددامروایی فددرد را رایددت عمددل و   عنددوان بدده فردگرایددی

محصددول تفکددر اومانیسددتی و یکددی دیگددر از    (243: 1371 آشددوری) شددمارد زندددگی مددی 

زن در  ریرمسدئوالنه اسدتقالل فدردی و   » نتیجده .  باشدد  مبانی فکری حداکم بدر کنوانسدیون مدی    

از مددواردی  درواقددع خددانواده درالل فددردی زن . اسددتق را بدده دنبددال داشددته اسددت « خددانواده

مختلدد   دربندددهایتددوان آن را  اسددت کدده در کنوانسددیون بدده آن تاکیددد شددده اسددت و مددی  

دول عضددو بدده : » دارد کدده اعددالم مددی 15از مدداده  4: بنددد ازجملددهکنوانسددیون مشدداهده کددرد 

در انتخداب  زنان و مدردان حقدوقی یکسدان در برابدر قدانون مربدوط بده تدردد افدراد و آزادی          

در ایددن مدداده کدده اشدداره بدده آزادی زن در انتخدداب  «.مسددکن و اقامتگدداه اعطدداء خواهنددد کددرد

تواندد کدانون خدانواده را رهدا      مدی  راحتدی  بده : زن  مسکن و اقامتگاه دارد به معندای ایدن اسدت   

موقدت و یدا دائدم در شدهر دیگدر اقامدت داشدته باشدد و هرکددام بده زنددگی             طدور  بهکند و 

مشددغول باشددند بدددون اینکدده زن ملددزم باشددد در محددل اقامددت مددرد سددکونت  انفددرادی خددود

 . گزیند

نیددز کدده اشدداره بدده اسددتقالل فددردی زن در کسددب تابعیددت مسددتقل دارد   9بنددد واو مدداده 

، حقددوق مسدداوی بددا  : دول عضددو در مددورد کسددب تغییددر یددا حفدد  تابعیددت  کنددد اعددالم مددی

کنندد کده ازدواج بدا فدرد      تضدمین مدی   ژهوید  بده هدا   . دولدت  مردان به زنان اعطدا خواهندد کدرد   
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باعددو تغییددر تابعیددت  خددود خودبددهخددارجی یددا تغییددر تابعیددت شددوهر در طددی دوران ازدواج 

هم ندین دول عضدو بده زندان     . » شدن یا تحمیدل تابعیدت شدوهر بده وی نگدردد      وطن بی،  زن

 «و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد

 ازجملده شدوهر و زن در همده مدوارد     عندوان  بده که به حقدوق فدردی یکسدان     نیز 16ماده 

تضددمین  منظددور بدده ای گوندده بددهحدد  انتخدداب نددام خددانوادگی و شددغل و حرفدده اشدداره دارد،  

آن مندافع فدردی زن بده مندافع و مصدال  خدانواده        موجدب  بده کده   شدده  تنظیممنافع فردی زن 

یدابی بده مندافع و مقاصدد شخصدی خدود هدر         تواندد بدرای دسدت    . بنابراین زن می ترجی  دارد

ای را انتخدداب کنددد حتددی اگددر بددرخالآ مصددال  خددانواده باشددد و منجددر بدده   شددغل و حرفدده

 متالشی شدن آن شود.

تددوان مربددوط بدده   اده را مددیعلددل افددت اقتدددار خددانو : » نویسددد گرهددارد هلسددنکی مددی 

تدر بده حقدوق     ، بدیش طورمعمدول  بده های دموکراتیدل جوامدع صدنعتی دانسدت کده       بینی جهان

کده   سدان  همدان . روندد دموکراسدی بده     هدای اجتمداعی   ورزند تدا بدر مسدئولیت    فردی تاکید می

هددای سددنتی نهادهددای سیاسددی و اقتصددادی و آموزشددی را دگرگددون سدداخت نقددش      نقددش

 ، شددود کدده مالحظدده مددی طددور همددان   (.   410-   413  :     3114         هلنسددکی،)«ییددر داد.خدانواده را نیددز تغ 

ای در  خددانواده هسددته گویددد: مددیشددناس رربددی  یددل جامعدده عنددوان بددهگرهددارد هلسددنکی 

، شدداد و خددارج از  هددای آزاد بددازد و بدده نفددع خددانواده  شددکل مددی رفتدده رفتددهجوامددع رربددی 

ی از مددردان و زنددان در پددی  ا . شددمار فزاینددده کنددد چددارچوب ازدواج صددحنه را خددالی مددی 

زندددگی مشددترکی هسددتند بیددرون از مدددار ازدواج قددراردادی، مددردان و زنددان اروپددا دیگددر     

 هدای  ملدت ، افدزایش شدمار و    . در سراسدر اروپدا   حاضر نیسدتند ازدواج ناشداد را تحمدل کنندد    

یکددی از پیامدددهای ایددن تغییددر    .کنددد کدداهش در میددزان ازدواج را ترسددیم مددی   ریررسددمی

از دیددگاه پارلمدان اروپدا خدانواده      .بدوده اسدت  « هدای تدل والددینی    خدانواده »تعدداد  افزایش 

تمیددز و »گوندده  انگاشددت و نبایددد در مددورد آن هددی « واحددد خددانواده»تددل والدددینی را بایددد 

  (  16  :     3986       آندرئی،)«تبعیض قائل شد
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  در اسالم فردگرایی. 2-4

دین اسالم یدل دیدن انفدرادی محدض نیسدت کده تنهدا کدارش تربیدت مسدتقل فدرد باشدد             » 

، کمدددال توجددده را مبدددذول  بلکددده بددده شخصدددیت اجتمددداعی و زنددددگی تعددداونی افدددراد 

، نهداد خدانواده کده     در نظدام حقدوقی اسدالم    رو (، ازایدن 65تدا:  )خاتمی بروجدردی، بدی  «داشته

ای برخددوردار اسددت و  ز اهمیددت ویدژه نمدود یددل زنددگی اجتمدداعی و تعدداونی افدراد اسددت ا   

بده همدین منظدور در ایدن      3.باشدد  بندا در ندزد خداوندد مدی     تدرین  محبوبترین و  مهم عنوان به

ایددن »اسددت کدده  مقررشدددهای جهددت حفدد  اسددتحکام نهدداد خددانواده  نظددام قددوانین گسددترده

،  انقددوانین زن و مددرد را در کددانون خددانواده از حالددت فددرد مسددتقل بیگاندده بددا منددافع دیگددر  

. از جملده  سدازد  خارج ساخته و آنان را نسبت بده مندافع سدایر اعضدای خدانواده مسدئول مدی       

وجدوب پرداخدت نفقده زن و فرزنددان توسدک      »تدوان ایدن امدور را برشدمرد:      این قدوانین مدی  

لدزوم رعایدت حقدوق جنسدی شدوهر توسدک زن و       »، «شوهر یا پدر )هم ندین زکدات فطدره(   

ان وجدوب تمکدین جنسدی زن و وظیفده مدردان در      حقوق جنسی زن توسدک شدوهر بدا عندو    

نقددش خددانواده »،  «وجددوب پرداخددت مهریدده بدده زن»،  «بسددتری زنددان و مضدداجعت( حدد  هددم

زن و شددوهر در اسددتحکام بنیددان خددانواده )حضددور دو داور از بسددتگان مددرد و زن هنگددام     

حمایددت پدددر در ازدواج دختددر )لددزوم رضددایت پدددر در ازدواج    »، » اخددتالآ خددانوادگی( 

رعایدت احکدام عدده پدس از جددایی از شدوهر و       »، «دختر جهدت رعایدت مصدلحت دختدر(    

معدروآ و نهدی از منکدر     وجدوب امدر بده    »،  «قوانین مربوط به رجوع در عدده طدالق رجعدی   

خددود و )«       نددارا     دد           دد                   ق وا   ن ف س کم  و    ه لددیکم      »در کددانون خددانواده مطدداب  نددر صددری  قرآنددی    

،  «وجددوب احتددرام بدده مددادر و پدددر» ،(« فظددت نمانیدددخددانواده خددویش را از آتددش جهددنم محا

...  رحدم و  وجدوب صدله  »،  «دیده عاقلده در قتدل ریرعمددی    »،  «وجوب پرداخدت نفقده اقدارب   »

موضددوع پیونددد اعضددای خددانواده در اسددالم از چنددان اهمیتددی برخددوردار اسددت کدده حتددی  .«  

گداه قضدای تکدالی      ، سدایر اعضداء در تکفدین، تددفین و نیدز      پس از مرکز فردی از خدانواده 
                                                           

: 113 ، ج1413، مجلسدی «)     د        الت ز و یج       د        د          د     د      ع ز  و  ج ل  و    ع ز  م ن                 د     د         د          د        د       د      د          م ا ب ن ی  ف ی ال إ س ل ام  ب ن اء    ح ب  ل ل ى الل ه                »قال علیه السالم: . 3

222 .) 
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: 1382)هداجری، » اندد  واجب او )پرداخدت دیدون، قضداء نمداز، روزه و حدج واجدب( مسدئول       

بنددابراین اسددتقالل فددردی زن در نظددام حقددوقی اسددالم تددا جددایی کدده موجددب تزلددزل    (. 113

تواندد حقدوق خدود را                             اسدت و زن مسدتقال  مدی    شدده  شدناخته نهاد خانواده نشود بده رسدمیت   

 . نماید استیفا

 تساوی حقوق زن و مرد. 5

در ایددن گفتددار، نخسددت برابددری و تسدداوی حقددوق زن و مددرد از دیدددگاه کنوانسددیون         

ازآن پیرامددون همددین موضددوع، از دیدددگاه اسددالم بحددو  گیددرد و پددس موردبررسددی قددرار مددی

 خواهد شد.

 فمینیسماز دیدگاه  مرد تساوی حقوق زن و .1-5

بددا عنایددت بدده اینکدده منشددور ملددل متحددد بددر پایبندددی  . » در مقدمدده کنوانسددیون آمددده اسددت

، مقددام و منزلددت هددر فددرد انسددانی و برابددری حقددوق زن و مددرد تاکیددد   حقددوق اساسددی بشددر

. با عنایت به اینکده اعالمیده جهدانی حقدوق بشدر بدر اصدل جدایز نبدودن تبعدیض تاکیدد             دارد

منزلدت و حقدوق،    ازنظدر افدراد بشدر آزاد بده دنیدا آمدده و       کلیده دارد کده   داشته و اعدالم مدی  

از  دارندد  حد  تمدایزات مبتندی بدر جنسدیت      ازجملده ،  گونده تمدایزی   یکسان بوده و بدون هی 

بدا توجده بده ایدن مقدمده و هم ندین بدا        « مندد شدوند.   کلیه حقوق مندرج در این اعالمیه بهره

 تددرین مهددمعلیدده زنددان یکددی از رفددع هرگوندده تبعددیض « کنوانسددیون»مختلدد  توجدده بدده مددواد 

 ویدژه  بده اصدلی تمدام مدواد کنوانسدیون      مایده  جدان مبانی فکری حداکم بدر رو  کنوانسدیون کده     

محددو »و « تسدداوی و برابددری زن و مددرد »دهددد  حقددوق مربددوط بدده خددانواده را تشددکیل مددی  

بدار در   71هدای مشدابه آن بدیش از     هدا و واژه  ایدن واژه  کده  طدوری  بده باشدد   می« هرگونه تبعیض

کنوانسددیون کدده در رابطدده بددا حقددوق زن  16در مدداده  ازجملدده.  کنوانسددیون تکددرار شددده اسددت

رفدع تبعدیض از زندان در کلیده امدور       منظدور  بده دول عضدو  »باشدد، آمدده اسدت:     در خانواده می

ی بدده عمددل خواهنددد آورد و  مربددوط بدده ازدواج و روابددک خددانوادگی کلیدده اقدددامات مقتضدد   
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حد  یکسدان   »:  تسداوی مدردان و زندان مدوارد عیدل را تضدمین خواهندد کدرد         اسداس  بر ویژه به

 «.رح  یکسان در انتخاب آزدان  همس ؛برای ورود به ازدواج

: بددا عنایددت بدده  آمددده اسددت گوندده ایددن« تسدداوی»در مقدمدده کنوانسددیون در بیددان معنددای 

، اعددالم  بددر اصددل جددایز نبددودن تبعددیض تاکیددد داشددته اینکدده اعالمیدده جهددانی حقددوق بشددر  

منزلددت و حقدوق یکسددان بددوده و   ازنظددردارد کدده کلیده افددراد بشددر آزاد بده دنیددا آمدده و     مدی 

از  دارندد  حد  ،  تمدایزات فمینیسدتی بدر جنسدیت     ازجملده ،  گونده تمدایزی   برخوردار بدون هی 

د، بدا توجده بده ایدن عبدارت      مندد شدون   مندرج در ایدن اعالمیده بهدره    های آزادیکلیه حقوق و 

جنسددیت  ازلحددا گوندده تمددایزی حتددی    یعنددی عدددم وجددود هددی   « تسدداوی و برابددری »

، البتدده از عبددارت آخددر  مطلدد  طددور بددهتسدداوی یعنددی برابددری زن و مددرد   دیگددر عبددارت بدده

 : توان دو گونه برداشت کرد می

 یهددا تفدداوتعدددم پددذیرش هرگوندده تفدداوت بددین زن و مددرد حتددی  :برداشددت اولالدد ( 

تددوان از محتددوای کلمددات تعدددادی از     کدده ایددن معنددا را مددی    هددا آنناشددی از جنسددیت  

 اگرچددهامددا برداشددت دوم اینکدده   و   (.  38  :       3182 ،         هدداجری) فهمیدددرادیکددال  هددای فمینیسددت

 هددا تفدداوتنیسددت ولددی ایددن  انکددار قابددلفیزیولددوژیکی و جنسددیتی زن و مددرد  هددای تفدداوت

 . نباید منجر به تفاوت و تمایز در حقوق و قوانین شود

هددای معتدددل  فمینیسددت موردپددذیرشهددای محددوری و  از مالفدده درواقددع ،برداشددت دومب( 

هم نددین تنظددیم قددوانین حمددایتی از زنددان بدده هنگددام      (.  39-  20       همددان:) اسددت مدددرن فددراو یددا 

                    کنوانسددیون شددماره     33       مدداده ) کنوانسددیونهددای خدداص دوران بددارداری و زایمددان، در  وضددعیت

کدده برداشددت دوم از برابددری و تسدداوی در کنوانسددیون،  دهددد مددینشددان                          بنددد الدد  بدده بعددد.(    2

در کنوانسدیون بده معندای برابدری و تشدابه       مدوردنظر بندابراین تسداوی    باشدد؛  مدی برداشت رالدب  

 .هستجنسیتی  های تفاوت باوجودحقوق زن و مرد 

اسددت  شددده تعریدد  گوندده ایددنه یددل کنوانسددیون در مدداد« تبعددیض»و امددا معنددای واژة 

، اسدتثناء )محرومیدت( یدا     عبارت تبعیض علیده زندان در ایدن کنوانسدیون بده هرگونده تمدایز       »
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،  دار کدردن یدا لغدو شناسدایی     جنسدیت کده نتیجده یدا هددآ آن خدشده       اسداس  برمحدودیت 

،  ، اقتصدادی  هدای سیاسدی   هدای اساسدی در زمینده    منددی یدا اعمدال حقدوق بشدر و آزادی      بهره

از وضددعیت  نظددر صددرآدیگددر توسددک زنددان  زمیندده، مدددنی و یددا هددر  ، فرهنگددی اجتمدداعی

منظدور ایددن  . «گدردد  ق مدی تسدداوی میدان زندان و مدردان اطددال    اسداس  بدر زناشدویی ایشدان و   

، فرهنگدی و سدنت رایدج کده بدر       عملدی  رویده ،  ، تصدمیم  ماده ایدن اسدت کده هرگونده قدانون     

،  هددای سیاسددی شناسددایی و اسددتفاده و اعمددال حقددوق مسدداوی زن بددا مددرد در تمددام زمیندده   

کنددد و زن را بدده لحددا  زن بددودن از  ، فرهنگددی و ریددره لطمدده وارد مددی ، اجتمدداعی اقتصددادی

  :     3111         مهرپددور،) شددود ، تبعددیض محسددوب مددی  ی از ایددن حقددوق محددروم کنددد برخددوردار

332    .)      

آن از تبعددیض  کنندددگان تنظددیمبددا توجدده بدده مددواد مختلدد  کنوانسددیون منظددور »هم نددین 

علیه زنان حالت عددم برقدراری تسداوی مطلد  و یدا عددم مشدابهت حقدوقی بدین زن و مدرد           

، ایجداد حالدت تسداوی مطلد  بدین      و مدراد از رفدع کلیده اشدکال تبعدیض علیده زندان        هست

زن و مدرد اسدت و تسداوی در حقدوق بده ایددن معناسدت کده نبایدد در حقدوق )هم نددین در          

هدر دو   جهدت  ازایدن تکالی  و وظای ( یکدی از ایدن دو جدنس را بدر دیگدری برتدری داد و       

بددا ایددن معنددا را،  « تسدداوی حقددوق زن و مددرد »،  . کنوانسددیون (  14  :     3182        رئیسددی،)«برابرنددد

هددا و اسددتعدادهای زنددان و   ادت جامعدده و خددانواده و شددکوفایی کامددل قابلیددت مددالک سددع

از ایددن لحددا  دچددار یددل  . ( 9   و   1                               مقدمدده کنوانسددیون پدداراگراآ ) دانددد برقددراری عدددالت مددی

خطددای مبنددایی شددده و آن اینکدده برقددراری عدددالت را در گددرو تسدداوی کامددل زن و مددرد در  

خطددای دیگددر کنوانسددیون کدده  دانددد. مددیحقددوق و وظددای  و تفدداوت را بدده معنددای تبعددیض 

شدود ایدن اسدت کده در ایدن ندوع        نظریه تسداوی حقدوق زن و مدرد از آن ناشدی مدی      درواقع

.  شدود  نگرش وجدود تفداوت بدین زن و مدرد بده معندای نقدر زن و کمدال مدرد تفسدیر مدی           

ایدن نقدر برطدرآ شدود بایدد زن هدم مثدل         کده  ایدن گویند بدرای   لذا مدافعان کنوانسیون می

و  تابدد  برنمدی ؛ مدرنیتده زندانگی را   اسدت  مدرد  مسداوی در فرهنگ مدرنیتده انسدان    . باشدمرد 

. در  ، زندان را تدا حدد ممکدن بایدد بده مدردان شدبیه سداخت          برای انسان شددن : » کند اعالم می
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در  درنهایددتکدده  قدددر آن.  شددود ، زن و زنددانگی ناخواسددته تحقیددر مددی فمینیسددتی هددای گددزاره

هدای مشدابه آن،    یابدد مدرد اسدت و یدا نسدخه      شرآ بقداء مدی   آن هو   شود وجود مرد محو می

فمینیسددم در حقیقددت دفدداعی مرداندده از زنددان اسددت کدده از نادیددده انگدداری و تحقیددر         

گدذرد   شدود؛ از ضدرورت مشدابهت زندان بده مدردان مدی        های طبیعی زنانه شدروع مدی   ویژگی

   (.   319     همان:«)شود و به قداست و برتری ناآگاهانه جنس مرد ختم می

 اسالم برابری و تساوی حقوق زن و مرد از دیدگاه.2-5

در اسدالم اصدل بدر تسداوی حقدوق و تکددالی  بدین زن و مدرد اسدت منتهدا نگداه اسددالم           

به این اصل، متفداوت از کنوانسدیون اسدت. در ایدن قسدمت تفداوت ایدن دو نگداه بدا توجده           

 به بحثی که گذشت، بررسی خواهد شد.

  اثبات اصل تساوی زن و مرد در احکام شرعی ادله .6

تسدداوی بددین زن و مددرد، تسدداوی در احکددام   کنددد در اسددالم اصددل ای کدده داللددت مددی ادلدده

اسددت و امددر دوم   تکلیدد  در شددریعت اسددالم  الکامددر اسددت امددر اول مدد  شددرعی اسددت دو

عمددوم شددریعت اسددالم اسددت؛ بعددد از اثبددات اصددل تسدداوی زن و مددرد در احکددام شددرعی     

 . را در حقوق و تکالی  نیز ثابت کرد ها آنان تساوی تو می

  تکلی  الک، م دلیل نخست .1-6

رفددع »اسددت کدده حدددیو نبددوی  عقددل ومندداط تکلیدد  در احکددام شددرعی اسددالم بلددوغ  

کده مدرد، بدالغ و عاقدل      گونده  همدان . بدراین اسداس    کندد  بر این مطلب داللدت مدی   نیز ،«القلم

شدود و مکلد  بده تکدالی  شدرعی و مخاطدب        . در زن نیدز ایدن دو امدر محقد  مدی      شود می

گیددرد و از ایددن طریدد  حقددوق و تکددالی  بددرای او نیددز ثابددت و واجددب  احکددام آن قددرار مددی

در اینجا به برخدی از آیدات قدرآن کده بدر تسداوی زن و مدرد در خطابدات احکدام           3. گردد می

                                                           
رفع القلم عن ثالثه: عن النائم حتی یستیق  و عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفی  و قال رسول اهلل )ص(:  .3

 .(84: 3408فی روایه حتی یعقل )رک: طبرسی،
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زن و مددرد سددارق را »مائددده  سددوره 38. آیدده  شددود ی  داللددت دارد اشدداره مددیشددرعی و تکددال

 .سورة نور 31و  31آیه  و  3دستانشان را قطع کنید

 تشریعیت عموم، دلیل دوم .2-6

. یعندی اسدالم بدرای تمدام بشدر اعدم از        یکی از خصایر دین اسالم عدام بدودن آن اسدت   

        دد    یددا   یه ا   : » فرمایددد خداونددد متعددال کدده مددیزن و مددرد و بددرای همدده کشددورها آمددده کدده قددول 

، مثبدت   و آیدات دیگدر کده داللدت بدر ایدن مطلدب دارد       «                                  د               الن اس  ل ن ی ر س ول  الل ه  ل ل یکم  ج میعدا    

قدول فقیده ابدن     ازجملده بدر ایدن حقیقدت تصدری  کردندد       وضدو   بده . فقها نیز  این مدعاست

 طدور  بده ول خددا مبعدوش شدده بدر همده مدردان و زندان        رسد : » م الظاهری که گفتده اسدت  حز

هم نددین  و ؛ مسدداوی و خطدداب خدددا و پیددامبرش بدده مددردان و زنددان خطدداب واحداسددت   

ایددن مطلددب داللددت ، بددر واردشددده در کتدداب و سددنت کددهالفددا  جمددع در خطابددات شددارع 

 .گیرد برمییکسان در  طور به را زنان و مرداندارد که احکام شرعی، حقوق و تکالی ، 

. نظیددر قددول خداونددد متعددال کدده   کنددد احکددام شددرعی و حقددوق و تکددالی  داللددت مددی 

و یددا صددیغه مفددرد مددذکر معددرآ بدده الدد  و الم تعریدد  کدده مفیددد   (1نسدداء، )2:  فرمایددد مددی

کده همگدی داللدت بدر عمومیدت احکدام        اضدافه  بده عموم است و یا صیغه مفرد مذکر معدرآ  

مکلفددین اعددم از زن و مددرد را شددامل  ی همدده اسددالم دارد. اگددر در خطابددات شددارع بکددار رود

ال یدومن احددکم   : »فرمایدد  مدی و آلده( کده    علیده   اهلل صدلوات  نظیر قول پیدامبر اکدرم )   شود می

 (435 و 191؛ جبددل عدداملی: 95/ 1 : ج1361بخدداری،««)حتددی یحددب الخیدده مایحددب لنفسدده 

برقدی،  «)و یدده المسدلم مدن سدلم المسدلمون مدن لسدانه       : »فرمایدد  مدی و نیز روایت دیگر کده  

بندابراین بدا توجده    (. 523: 2 تدا: ج  ؛ ابدن بابویده، بدی   573: 3 تدا: ج  ؛ کلینی، بدی 285: 1تا، ج بی

، اصددل بددر تسدداوی  احکددام شددرعی و عمومیددت آن الکبدده آن دده تدداکنون گفتددیم بدده دلیددل مدد

مسداوی مدورد خطداب احکدام      طدور  بده حقوق و تکالی  بدین زن و مدرد اسدت و زن و مدرد     

                                                           
 (.38مائده،                ی د ی ه ما )                                          . و  الس ار ق  و  الس ار ق    ف اق ط ع وا 3

 «                                                                      یا   یه ا الن اس  ات ق وا ر ب کم  ال ذی خ ل ق کم  م ن  ن ف س  واح د ة ».2
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عدام  دلیلدی اقامده شدود کده بدر اختصداص         ادلده . مگدر اینکده ردر کندار     گیرند شرعی قرار می

؛ جددوادی 182همددان، ، الزیدددان) باشددداحکددام بددر یکددی از دو صددن  داللددت داشددته      

 (77: 1377آملی،

کده در   گونده  همدان .  در اسالم اصل بدر تسداوی حقدوق و تکدالی  بدین زن و مدرد اسدت       

گونده تفداوتی وجدود نددارد و در مدواردی هدم        ن و مدرد هدی   اکثر حقدوق و تکدالی  بدین ز   

 مقتضددای بددهکدده تفدداوت وجددود دارد منشددا آن، تفدداوت تکددوینی بددین زن و مددرد اسددت کدده  

خداونددد    (.   230-   233         ، همددان:            طباطبددایی) اسددالمهمدداهنگی تشددریع و تکددوین در شددریعت   

،  یکدددیگردر تشددریع قددوانین و مقددررات حقددوق و تکددالی  هریددل از زن و مددرد نسددبت بدده 

ای کده در اینجدا مهدم اسدت بده آن پرداختده        امدا نکتده   ؛ هدا را لحدا  کدرده اسدت     این تفداوت 

بده   هدا  آنآن تفداوت حقدوقی بدین     تبدع  بده شود اینکه در نگاه اسالم تفاوت بدین زن و مدرد و   

 بدداره درایددن. اسددتاد مطهددری  معنددای نقددر زن و کمددال مددرد نیسددت بلکدده تناسددب اسددت  

قدانون  « نقدر و کمدال  »قدد اسدت تفداوت زن و مدرد تناسدب اسدت نده        اسالم معت: » گوید می

                                                                    هدا تناسدب بیشدتری میدان زن و مدرد کده قطعدا  بدرای زنددگی           خلقت خواسته با ایدن تفداوت  

 وجدود  بده و مجدرد زیسدتن انحدراآ از قدانون خلقدت بدوده اسدت         اندد  شدده  سداخته مشترک 

            هددایی کدده                 گوندده تفدداوت       ایددن   ( »  11  :     3111                  ؛ جددوادی آملددی،      203-   202  :     3111  ،          مطهددری)«آورد

   «.    آیند                                                اند هرگز سبب برتری یا فروتری انسان به شمار نمی              به جسم مربوط

  برقراری عدالت و تساوی در حقوق مالک .7

                                                                                که قدبال  اشداره شدد کنوانسدیون تسداوی حقدوق زن و مدرد را مدالک برقدراری           گونه همان

تسداوی در حقدوق   ، مدالک برقدراری عددالت    راسدتی  بده امدا آیدا    ؛ عدالت در نظر گرفته اسدت 

تسداوی حقدوق مدالک برقدراری      تنهدا  نده                        تدوان گفدت اتفاقدا      مدی  ساالدر پاسه به این    است

، اسددتاد  و تفدداوت عددین عدددالت اسددت تسدداوی  عدددمعدددالت نیسددت بلکدده گدداهی اوقددات  

ادعدای مدا ایدن اسدت کده عددم تشدابه حقدوق         : » گویدد  مطهری با اععان بر ایدن حقیقدت مدی   

، زن و مددرد را در وضددع نامشددابهی قددرار داده اسددت هددم  و مددرد در حدددودی کدده طبیعددت زن
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و هدم سدعادت خدانوادگی را بهتدر تدامین        کندد  با عددالت و حقدوق فطدری بهتدر تطبید  مدی      

. الزمده عددالت و حقدوق فطدری انسدانی زن و       بدرد  نماید و هم اجتمداع را بهتدر جلدو مدی     می

 .   (   333  :     3111      مطهری،)«ز حقوق استای ا در پاره ها آنمرد عدم تشابه 

برابری و تساوی مدالک عددالت نیسدت بلکده گداهی ندابرابری در شدرایک متفداوت عدین          

، مبتنددی بددر فددرق بددین  فددرق بددین تسدداوی قددانون و تسدداوی در برابددر قددانون. » عدددالت اسددت

، زیدرا عددالت گداهی مقتضدی تسداوی قدانون اسدت و زمدانی سدبب           عدالت و تساوی اسدت 

،  و آن ده مهدم اسدت    هسدت بته رعدالت  همدواره مقتضدی تسداوی در برابدر قدانون      ، ال تفاوت

 اسداس  بدر ، زیدرا حد  همگدان     تدرین مبدانی حقدوقی اسدت     اجرای عدالت اسدت کده از مهدم   

اندد   افدراد بشدر در برابدر حد  مسداوی      همده . پدس   شود نده بدر مبندای تسداوی     عدل توزیع می

. (16: 1377رک: جددوادی آملددی،)«هسددتاگرچدده حقددوق آنددان طبدد  اقتضددای عدددل متفدداوت 

 جددای بددهاجتمدداعی  هددای مسددئولیتدر وضددع قددوانین عادالندده و تعیددین نقددش و  »بنددابراین 

،  ، بایدد محمدل و موضدوع حقدوق و تکدالی  از یکسدو       هدا  انسدان  همده بر  ها آنتعمیم یکسان 

 . از سوی دیگر مورد مداقه و تامل قرار گیرد ها انسانو امتیازات  ها ویژگی،  شرایک

اگدر   کده  کدرد                                                                              در مباحو حقوق و تکالی  زن و مرد نیز بایدد بده ایدن نکتده دقیقدا  توجده       

، ماننددد آزادی انددد مشددترک، امددری اسددت کدده زن و مددرد در آن   موضددوع حدد  یددا تکلیدد  

امدا اگدر موضدوع     ؛ گیدرد  مسداوی بده زن و مدرد تعلد  مدی      طدور  بده ، آن ح  یا تکلید    عقیده

ماننددد اسددتراحت و  ؛رد در آن مشددترک نیسددتند، چیددزی اسددت کدده زن و مدد حدد  یددا تکلیدد 

گیددرد کدده  ، ندداگزیر آن حدد  و تکلیدد  بدده جنسددی تعلدد  مددی مرخصددی بددرای دوران بددارداری

. بددراین اسدداس کنوانسددیون رفددع تبعددیض بددرای تحصددیل    باشددد حددائزموضددوع مربوطدده را 

ق برابدر دانسدتن زندان و مدردان در حقدو      جدای  بده ، بهتدر اسدت    عدالت و سعادت جامعه زنان

و  سددو یددل، بدده شددناخت دقیدد  محامددل و موضددوعات حقددوق و تکددالی  از       تکددالی 

 بددرنددان و مددردان از سددوی دیگددر همددت گمددارد و سددپس ز شناسددایی اشددتراکات و تمددایزات
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 هدا  ویژگدی زندان و مدردان متناسدب بدا محامدل و       هدای  مسدئولیت آن به تعرید  ندو از    اساس

   (.  21  :     3182 ،       هاجری)«در جامعه کنونی بپردازد.

 گیری . نتیجه8

تسدداوی حقددوق بشددر و... متفدداوت  . نگدداه کنوانسددیون در مددورد مبددانی هم ددون آزادی،1

بیندی   از نگاه اسدالم بده ایدن واژگدان اسدت و ایدن تفداوت نگداه، ناشدی از تفداوت در جهدان           

 این دو مکتب حقوقی هست

هددا و تفاسددیر گوندداگون   هددای مبنددایی بددین کنوانسددیون و اسددالم و برداشددت   مغددایرت. 2

هددا و تعارضددات شدددید در تدددوین مددواد حقددوقی       از واژگددان حقددوق؛ تفدداوت   هددا آن

 .کنوانسیون با احکام حقوقی زن در اسالم را به دنبال داشته است

. بررسدی محققددان نشددان داده کدده وضددع قددوانین بددا شددعار تسدداوی مطلدد  حقددوق زن و  3

حداکی از ناکدامی    ی مبدانی تفکدر فمینیسدتی، پیامددهایی داشدته اسدت کده همده         پایده  مرد بدر 

 است. این کنوانسیون و قوانین ریر الهی

. بررسددی تطبیقددی مبددانی کنوانسددیون و مبددانی حقددوق زن در اسددالم و در نظددر گددرفتن   4

ای مددوارد  دهددد کدده اگرچدده در وضددع قددوانین و احکددام در پدداره ی احکددام، نشددان مددی فلسددفه

کده عدین عددالت اسدت     بین زن و مرد تفاوت وجود دارد امدا ایدن تفداوت تبعدیض نیسدت بل     

عندوان یدل    و تنها مکتب الهی اسالم اسدت کده توانسدته حقدوق و جایگداه ارزشدی زن را بده       

 انسان مستقل در جامعه نشان دهد.

از نتددایج ایددن تحقیدد   ی کدداربردی دارد و تحلیلددی ایددن تحقیدد  جنبدده . نددوع توصددیفی و5

 هددان اسددالم وسددط  ج الملددل و در سددط  بددین هددای کددالن در گیددری تصددمیم تددوان در مددی

ریددزی در امددور اجتمدداعی، مددذهبی   هم نددین برنامدده هددای دول اسددالمی و گددذاری سیاسددت

 حتی سیاسی و اقتصادی بهره گرفت.
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بخشش از دیدگاه قرآن و  شناختی روانعوامل و آثار 

 روانشناسی

 2سیده طاهره میرخانی -3خدیجه احمدی بیغش

 چکیده 

                               انسددان اسددت کدده در ابعدداد     ی      اخالقدد       هددای         فضددیلت   از    ی   کدد ی               بخشددش و عفددو 

   ن   ید           هددآ از ا         اسدت.        شدده         واقدع          شناسدی       روان                       مدورد توجده قدرآن و       ی       گوناگون

       اسدت.        دگاه   ید     دو د   ن   ید            بخشدش از ا        هدای          تفداوت   و       هدا          شدباهت    ی    بررس     ، ی   تحق

   ی           بده معندا    «      عفدو  »       کلمده         دهدد       مدی        نشدان     ،       مسدئله    ن   ید  ا   ی ل ی   تحل- ی ف ی   توص   ی    بررس

     کدده          ی اسددت                   توسددک شددخر قددادر        گددران ی د   ی             برابددر خطددا   ر                   نگددرفتن انتقددام د

            بدا کلمده       را        معندا         تدرین                                   اسدت. بده رردم آنکده نزدیدل                               ح  انتقدام گدرفتن را دار  

   ی                    بده عوامدل متعددد      ی      شناسد                   . بخشدش در روان      کندد                برقدرار مدی         یدز،  ن  «     بخشش »

   « ی ت ی               عوامدددل شخصددد »  و    ، « ی                  عوامدددل ارتبددداط »   ، « ی ت ی                عوامدددل مدددوقع »         هم دددون 

        انجددام     زه   یدد   انگ   ن ی     شددتر ی ب   ی      اخددرو        گیددری       جهددت       ن بددا  آ                   دارد. امددا در قددر   ی      بسددتگ

                        و آن را فقددک از نددوع         کنددد      مددی       جدداد ی                                      بخشددش را در معتقدددان بدده خددود ا   

  و    ی        اجتمداع         آثدار              بخشدش، بدر      ی                 بدر آثدار فدرد             ، عدالوه       داندد       مدی    ل ی       بخشش اص

       صددل ،        جدداد ی          عفددو در ا         تدداثیر     بددر       دگاه   یدد               دارد. هددر دو د         تاکیددد   ز   یدد ن   ی       انسددان

                                                           
 kh.ahmadi3103@yahoo.com. دکترای تفسیر تطبیقی، مدرس حوزه و دانشگاه، تهران)نویسنده مسئول(،3

 .gmail.com Fatima.ghaemi.fg@28تفسیر و علوم قرآن، تهران، حوزه علمیه حضرت فاطمه)س(. آموخته دانش. 2
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   ی                           در درمددان اخددتالالت رواندد    ی       ابددزار   ، ی        و رواندد   ی     جسددم     ی     سددت ی   بهز   ش ی      افددزا

 .     دارند       تاکید

                     شناسی، فردی؛ اجتماعی      روان   ؛    قرآن   ؛   عفو   ؛    بخشش    ها:     واژه    کلید

 . مقدمه1

 اسدت  انسدان  اخالقدی  هدای  فضدیلت  از یکدی  ،«عفدو »آن  قرآندی  معدادل  کلمده  و بخشش 

 ایدن  در اسدت. هددآ   شدده  واقدع  شناسدی  روان و قدرآن  مدورد توجده   گونداگونی  ابعداد  در که

 روابددک بهبددود در شناسدی  روان و قددرآن دیدددگاه بدر  تاکیددد بددا بخشدش  و عفددو روش نوشدتار، 

 و مشددکالت مسددائل، حددل بددرای روش ایددن از افددراد گیددری بهددره چگددونگی و فددردی میددان

 بخشددش و اسددت. بخشددودن شددده بررسددی  سددایرین از رنجددش ویددژه درونددی، بدده نابسددامانی

 آمددوزش قابددل و شدود  مددی انجدام  دیگددران خطدای  برابددر در کده  اسددت اخالقدی  فضددیلت یدل 

 در سددودمند ویژگددی یددل اسددت. بخشددش روانددی سددالمت شدداهراه بخشددش. اسددت دادن

 وسددیله بدده پژوهشددی موضددوع یددل عنددوان بدده گسددترده طددور بدده کدده اسددت انسددانی روابددک

 شناسددان روان اخیددر، دهدده دو در. اسددت قرارگرفتدده مددورد بررسددی انسددانی علددوم متخصصددان

 عامدل  یدل  عندوان  بده  آن از و داده قدرار  آزمدون  مدورد  را موضدوع  ایدن  تدا  اندد  بوده مند عالقه

 زندددگی در آن مصددادی  و هددا شددیوه و اهمیددت ایددن .جوینددد بهددره روابددک در مدداثر و مهددم

 مائددده)تددرین جدامع  عنددوان بدده دیگدران  خطاهددای بخشدش  بددر تاکیددد بدا  اجتمدداعی و شخصدی 

 باشددد، و مددی قددرآن آیددات تاکیددد مددورد زندددگی روش در (143بقددره)تددرین معتدددل و(3آیدده

 .نماید می تایید را زمینه این در الهی ادیان تمامی اساسی اصول

 تحقی  . پیشینه2

 :ازجملهاست  درآمدهدر زمینه بخشش آثار متعددی به نگارش 

(، محددل انتشددار  1396الگددوی عفددو و بخشددش در قددران، هابیددل جددوانی)    -1

 المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی. کنفرانس بین



 11                                           بخشش از دیدگاه قرآن و روانشناسی شناختی روانعوامل و آثار 

 

نقددش بخشددش در سددالمت رو  انسددان از منظددر قددران و احادیددو، الهددام     -2

 قرآن رشناسی ارشد علوم ونامه کا (، پایان1393عباسی )

(، 1391عفددو بخشددش از منظددر روانشناسددی و الهیددات، مجیددد دانشددگر)       -3

 پژوه مجله قرآن

 و آثددار چدده و دارد بسددتگی عددواملی چدده بدده و چیسددت بخشددش راسددتی بدده اینکدده امددا

 هدای  شدباهت  و هدا  تفداوت  از نظدر  کدریم؛  قدرآن  و شناسدی  روان علدم  دیددگاه  دو بین نتایجی

 ازجملدده چیسددت  کددردن عفددو و بخشددیدن علددت         اساسددا  و دارد وجددود موضددوع ایددن در آن

 بررسدی  بده  کده  مقالده  ایدن  تحقید   روش. دهدد  مدی  پاسده  آن بده  مقاله این که است سااالتی

 نحددو بدده پددردازد مددی کددریم قددرآن آیددات بددا آن مقایسدده و شناسددی روان دیدددگاه از بخشددش

 دسدت  بده  بدرای  کده  توضدی   ایدن  بدا  باشدد.  مدی  ترکیبدی  صدورت  بده  ای مقایسه و ای کتابخانه

 ، حلددیم رفددور،» ماننددد کلمدداتی بایددد کددریم، قددرآن در بخشددش، معددادل مفهددوم آوردن

 نتیجدده بدده توجدده بددا و شددود معنددایی بررسددی و تحلیددل «عفددو و صددف ، ، فضددیلت رحمددت،

 و انتخدداب شناسددی، در روان بخشددش مفهددوم بددا قددرآن واژه تددرین نزدیددل آمددده، دسددت بدده

 بددین در کدده داده قددرار بررسددی ایددن فددر  بددا را تحقیدد  بنددای رو، ازایددن. گددردد مددی مقایسدده

 شناسددی روان در «بخشددودن» واژه بددا را مفهددوم تددرین نزدیددل« عفددو» واژه مددذکور، کلمددات

 سددخن عفددو مسددئله در جهددت دو در مجیددد قددرآن کدده سددازیم خاطرنشددان بایددد دارد و البتدده

 عفدو  دیگدر،  جهدت  و کداران؛  توبده  و خطاکداران  بده  نسدبت  الهدی  عفدو  جهدت  در یکی،: دارد

 از و اسددت دوم جهددت مقالدده ایددن در بحددو اصددلی محددور کدده یکدددیگر بدده نسددبت مددردم

 .است شده استفاده نتایج از بعضی آوردن دست به برای استمداد عنوان به اول جهت

 . مفهوم بخشش3

معنددا بکددار  همددین بدده «عفددو»واژه  کددریم بددا قددرآن در آن یهددا یژگددیو و بخشددش معنددای

 اسدت.  «کدردن  رهدا  و کدردن  نظدر  صدرآ » بده معندای   اصدل  در عفدو  واژه چراکده رفته است؛ 

رود)قرشدی،   مدی  بده کدار   «عنده  عفدا » گنداه،  عقوبدت  از کدردن  نظدر  صدرآ  بیان برای ،رو نیازا
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اسددت.  گفتدده «گندداه ازالدده قصددد»بدده  را «عنددب» از «عفددو» (. رارددب اصددفهانی،21: 5، ج 1371

« عنددل الددذنب ازالدده قصددد اهلل»اسددت ایددن (43توبدده،«)عنددل اهلل عفددا»تقریددر او نظددر بدده

همدان   آن معمدول  معندای  هرحدال  بده «. تدو بیدرون سدازد    از را گنداه  کدرد  قصدد  خداوند»یعنی

      د      د       د    د          د              د              ع ف ا الل ه  ع م ا س ل    و  م ن  عداد  ف ی ن ت ق م              »مثدل  .اسدت  «گدرفتن  نادیدده  و بخشودن و گذشت»

 بدده دیگددر بددار کده  کسددی و کددرد عفدو  گذشددت ازآن دده خداونددد ( یعندی 95)مائددده،«    د       دد   الل ه  م ن ه     

 .ردیگ یم انتقام او از خداوند پس بازگردد مخالفت

 عفو های ویژگی .1-3

 قرار عیل مطر  است:  های عفو به شناسی ویژگی در قرآن کریم و روان

 آمددرزش سددوی بدده بشددتابید: »(خشددم فروبددردن بدده علددت )تقددوا  از پرتددوی ( عفددو،1

 بدرا   هده  اسدت  هدا  و آسدمان  زمدین  وسدعت  قددر  بده  آن پهندا   هه بهشتى سوی به و خداوند

 زیدان  موقدع  در و راحتدى  و وسدعت  حالدت  در را خدود  امدوال  شده اسدت. آندان    آماده متقیان

 را نی،وهدداران خداونددد و نماینددد مددی عفددو را مددردم خطددا  و کننددد مددی انفدداق سددختى و

 (.134-133عمران، آل«)دارد دوست

شددده کدده از ویژگددی تقددوا    پدداداش عکرشددده در آیدده مددذکور بددرای افددرادی شددمرده     

بخشدش   آیدد همدین صدفت هسدت کده فدرد متقدی را بده عفدو و          برخوردار هستند به نظر می

 خداوندد  باشدد  میدان  در (اجتمداعی  ونده ) شخصدی  حقدوق  پدای  کده  دارد. آنجدا  می دیگران وا

 اسددت، قددانون مکمددل عفددو 3«.اسددت تددر تقددوا نزدیددل بدده کنیددد عفددو اینکدده و»:فرمایددد مددی

 از بعددد گذشددت تخفیدد  نددوعی عنددوان بدده بخشددش عفددو، و قصدداص در کدده علددت ایددن بدده

 هددر فرمایددد: سددزا  مددی قصدداص از عفددو اسددت، دربدداره بددوده قددرآن مددورد توجدده طددالق،

 خداونددد بددا او پدداداش هنددد اصددال  و ببخشددد هددس هددر و آن، ماننددد اسددت سددتمى سددتمى،

   ندارد. دوست را ستم،اران خداوند هه است

                                                           
 (.237بقره،«)                                   و    ن  ت ع ف وا   ق ر ب  ل لت ق و . »3
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 قصداص  ح،دم  شدما  بدر  ایمدان  اهدل  ا  :فرمایدد  مدی  تعدالی  تبدارک  خداوندد  ( هم نان2

 و آزاد جدا   بده  را آزاد هده  اسدت  گردیدده  الزم و فدر   شدر   ایدن  بده  شددگان  هشته درباره

 صدداحب چددون و کنیددد. قصدداص توانیددد زن، مددی برابددر در را زن و بنددده جددا  بدده را بنددده

 دیدده قاتددل پددس ن،نددد قصدداص و درگددذرد بخواهددد اوسددت دینددى بددرادر هدده قاتددل از خددون

 و ن،ندد  مطالبده  خدود  حد   از بدیش  و نگیدرد  سدخت  او بدر  خدون  صداحب  و بدهد را مقتول

 پروردگددار طددرآ از رحمتددى و تخفیدد  ح،ددم، ایددن در بپددردازد را دیدده رضددایت بددا قاتددل

 و ظلددم قاتددل بدده و هنددد سرهشددى آن از هدده هددر دسددتور، از ایددن  پددس اسددت. آمددده عمددل بدده

 (.178گشت)بقره، خواهد دردناِ عذاب مشمول دارد روا تعد 

 بزنیدد  دسدت  زندان  بده  آن،ده  از پدیش  اگدر »: فرمایدد  مدی  طدالق  از بعدد  گذشت درباره (3

 ایدد  هدرده  معدین  آن ده  نصد   بایدد  پدس  ایدد  نمدوده  معین ها آن برا  مهر  و دادید طالقشان

(       ولدى  ) اوسدت  دسدت  بده  ن،دا   امدر  هده  هسدى  یدا  هنندد  گذشت خود ها آن آن،ه مگر بدهید

 و بزرگددوار  اسددت، تددر نزدیددل پرهیزهددار  و تقددو  بدده هددردن گذشددت و هنددد، گذشددت

 .(237نساء،)«است بینا کنید، می آن ه به خدا هه ن،نید فراموش را خود بین نی،وهار 

 چدده پرسددند مددی تددو از»فرمایددد مددی خداونددد کدده آنجددا .اسددت «انفدداق» جددوهر «عفددو( »4

 آیدده ایددن در را «عفددو» مفسددرین از بعضددی گرچدده، .«را عفددو بگددو کننددد انفدداق را چیددزی

: 1391فددر، ؛ ایمددانی 19: 1382انددد)رک:بابایی،  کددرده معنددا بخشددش و گذشددت شددریفه، بدده

168.) 

 کریم قرآن و شناسی روان ازنظر بخشش . علت4

 و اهددداآ بدده بددردن پددی بددرای راهبددردی امددری ،«بخشددش» علددت بررسددی بدده پددرداختن

 ایددن افددزایش و ایجدداد آن، پرتددو در کدده اسددت انسددان در اخالقددی فضددیلت ایددن یددابی ریشدده

 تدر  قدوی  یدا  قدوی  را انسدان  ضدمیر  در عمدل  انگیدزه  و شدود  تسدهیل  انسدان  در کمالی صفت

 گیدرد و  مدی  شدکل                      هدا، اساسدا  عمدل    آن خداطر  بده  کده  «رایی علت»علل،  این از برخی .نماید

 ریشدده صددفت کدددام از       مددثال  بخشددش عمددل ایددن یعنددی اسددت؛« عمددل انجددام علددت» برخددی،
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 .گیددرد قددرار دسددترس در و آسددان بخشددش،       عمددل  انجددام آن، بدده توجدده بددا کدده گیددرد مددی

 مدددنظر هددم دو بددا هددر ای ریشدده علددل و رددایی علددل بررسددی ایددن در کدده اسددت عکددر شددایان

 طبدد  شناسددی و روان علددم دیدددگاه از بخشددش علددت خصددوص امددا در .اسددت قرارگرفتدده

 علددت مددورد شناسددی روان کدده شددود مددی شناسددی، دیددده روش جهددت از علددل ایددن تحقیقددات

 بده  آمدار  علدم  در رابطده  مبحدو  .علدت  بررسدی  بده  نده  پدردازد  مدی  رابطده  بررسی به بخشش

 علددت را یکددی تددوان همبسددتگی، نمددی مبحددو در .دارد داللددت متغیددر چنددد یددا دو همراهددی

 موجددود تحقیدد  شناسددی روش بددا انسددانی علددوم در کدده خصددوص پنداشددت، بدده دیگددری

 .کرد صحبت متغیری تل علت قانون از توان نمی

 مشددترک تدداثیر مطالعدده از اسددت عبددارت شناسددی روان علددوم در علددم هدددآ درواقددع

 و بینددی پددیش قابلیددت از اسددت عبددارت        عل یددت مفهددوم. عوامددل زمددان وهددم متقابددل واکددنش

 نظدر  نقطده  ایدن  اسداس .        معدی ن  آمدد  پدیش  یدل  بده  پاسده  در پدیدده  یل اتفاق آماری احتمال

 در آزمددایش بددرای هددا آن هددردوی و اسددت پیوسددتگی و چندگاندده علددم، مفدداهیم در جدیددد

 را بخشددش علددت تددوان نمددی یعنددی (.211: 1388اسددت)دالور،  ضددروری انسددانی علددوم

 درواقدع . اسدت  متغیدر  دو ایدن  معندای همراهدی   بده  تحقید   ایدن  بلکه. دانست پایین رنجوری

 یدا  جنسدیت  یدا  گرایدی  بدرون  مانندد،  متغیدر  چندد  کده  دارد مدی  بیدان  بسدتگی،  هم تحقیقات در

 .کند بینی پیش تواند می را بخشش واریانس از درصد چند سن،

( پددایین رنجدور خدویی    روان یعنددی) تدر  بددا ثبدات  هیجدانی  بدده لحدا   و توافد   افدراد        مدثال  

 زیدرا  دارندد،  بخشدش  بده  بیشدتری  تمایدل  کنندد،  مدی  تجربده  را کمتدری  مدداوم  تنفدر  و خشم

 :Neto,2007 اسددت ) روابددک حفدد  بددرای مناسددبی مکانیسددم بخشددش کدده انددد دریافتدده

 افدزایش  پیدری،  بده  نوجدوانی  از سدن،  افدزایش  بدا  همدراه  بخشدش  بده  تمایل (.هم نین2313

 جدو  انتقدام  کمتدر  و دارندد  بخشدش  بده  تمایدل  بیشدتر  پیدر  افدراد          عمومدا   معندا  ایدن  به یابد؛ می

 ) دارندد  بخشدیدن  بده  بیشدتری  تمایدل  مسدن  مدردان  بدا  مقایسده  در نیدز  مسدن  زندان . هستند

Mullet, 2003:19کیندده بخشددش،یعنی عامددل دو و داری دیددن بددین مثبتددی ارتبدداط (.هم نددین 
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 میدل  باشدد،  تدر  مدذهبی  فدرد  چده  هدر  یعندی  شدود  مدی  بیدان  بخشدیدن  بده  فراگیر تمایل مداوم

 دارد. بخشیدن به بیشتری

 متعددددی دارد. عوامددل بدده بسددتگی «بخشددیدن» گفددت بتددوان شدداید بندددی جمددع یددل در

 هم ون:

 موقعیتی:  ال (عوامل

خطاکددار،  کددردن عواقددب، عددذرخواهی جددرم، شدددت خطددا، تکددرار از خطاکددار قصددد)

 خسارت(. جبران

 ارتباطی: ب( عوامل

 اش، نگرشددش مراتبددی سلسددله قربددانی، وضددعیت بددا او نزدیکددی و خدداطی فددرد هویددت)

 ,Myerberg) دارد شخصدددیتی عوامدددل و (محیطدددی جدددرم، فشدددارهای ارتکددداب از پدددس

2011:24.) 

صدفت   بخشدش  علدت  کده  اسدت  معتقدد  و پرداختده  «بخشدش  علدت » بده  هم کریم، قرآن

بقددره  237 عمددران و آل 152 آیددات تفسددیر عیددل مفسددران از برخددی چنان دده،. اسددت «فضددل»

  ؛   19  :  3   ، ج    3111         الهیجددی،          ؛ شددری    13  :  2 ج  :     3166          کاشددانی، :انددد)رک داده توضددی  چنددین

 آیده  در بخشدش  کده  نکتده  ایدن  بیدان  بدا  البتده    (.  61  :  4 ج              ؛ طباطبدایی،   8  :  3   ، ج    3180        مصطفوی، 

 بده  کده  آنگداه بده جدا آورد؛    شدما  بدا  را خدود  وعدده  چنین آمده است: خداوندد  عمران آل 152

 و هردیددد اخددتالآ جنددگ هددار شدددید، در سسددت زمددانی کدده هددا را کشددتیدید و او، آن اعن

از  بعضدى  بدود،  داده نشدان  شدما  بده  داشدتید  دوسدت  آن ده  خداوندد  نکهیباا ورزیدید. عصیان

 از و بازداشدت  قتلشدان  از را شدما  آنگداه  گدرا.  آخدرت  دیگدر  بعضدى  و بودیدد  طلدب  ایدن شما

 «. دارد هرم و فضل مامنان بر خداوند و فرمود گذشت شما

 کده  گرفتده  نتیجده  آن از تدوان  یمد     د  ام ا  . اسدت  الهدی  بخشدش  و عفدو  گرچه، این آیه درباره

 فضدل  رمجموعده یز عفدو  یعندی  بخشدد  یمد  رو نید ازا اسدت؛  «فضدل  صاحب» کننده عفو چون
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 آورندددگان ایمددان بددر فضددلی صدداحب خداونددد و درگذشددت شددما از خدددا نددهیهرآ، 3اسددت

 بخشدد؛ یعندی   مدی (نیسدت  الزم معطدی  هدر  بدر  کده  را ای عطیده  هدر )معندای  بده  «فضل»است. 

 از نیسددت، بلکدده الزم خدددا بددر کنددد مددی بندددگان بددر خدددا کدده عطددایی و رحمددت در احسددان

 وگرندده نهفتدده اسددت «زیددادت» ، نددوعی«فضددل»در  رو، اوسددت. ازایددن کددرم و لطدد  روی

بدا   کده  نمدود  اشداره  صدفاتی  بده  تدوان  مدی  دیگدر  علدل  از ندارندد.  خددا  ندزد  در حقی بندگان

 توجده  نیدز  صدفات  ارتبداط  بده  کدریم  قدرآن  کده  دهدد  مدی  نشدان  ایدن  و هسدتند  مرتبک «عفو»

 از ایددد، آورده ایمددان هدده هسددانى ا »:اسددت آمددده «بددودن حلددیم»در مددورد              دارد. مددثال 

 سداال  اگدر  و. مپرسدید  هنندد،  مدى  انددوهگینتان  شدوند،  آشد،ار  شدما  بدرا   چون هه چیزهایى

 هدا  آن از خددا . شدد  خواهدد  آشد،ار  برایتدان  قدرآن،  ندزول  هنگدام  بده  تدا  واگذاریدد  را ها آن از

 الهددی بخشددش از کدده آن از پددس. (111اسددت)مائده، بردبددار و آمرزنددده هدده اسددت هددرده عفددو

 .فرمایدد  مدی  بیدان  هدم  کندار  را «حلدیم  و عفدو » صدفت  دو پایدان  در آورد مدی  میدان  بده  سخن

 .باشدد  بخشدش  علدل  از یکدی  تواندد  مدی  «و رفدران  عفدو » بدا  «بردبداری  و حلم» تقارن صفت

 از رحمتدی  خداطر  بده         حتمدا  ( رسدول  ای) پدس »فرمایدد:  قدرآن کدریم مدی    «خویی نرم»در مورد 

 ایشدددان از هسدددتی، پدددس وخوشدددخوی مهربدددان خلددد  بدددا تدددو کددده خداسدددت جاندددب

 خددویی نددرم و خدددا رحمددت کدده بسددا چدده شددریفه، آیدده ایددن (. در159عمددران، درگددذر)آل

 متددذکر بایددد باشددد. البتدده شددده ایشددان «گذشددت و عفددو»منشددا، (ص) اکددرم رسددول حضددرت

اسدت،   مراتبدی  سلسدله  ندوع  از عفدو، بیشدتر   بدا  قرآندی  صدفات  ایدن  بیشتر ارتباط نوع که شد

 است.   مطر  شناسی روان در که بودن هم و با همراهی نوع از نه

 . آثار مثبت بخشش5

 توان به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم کرد. می این آثار را

                                                           
 .(332عمران، آل«)                   ع ل ى ال م ا م نین                                               و  ل ق د  ع فا ع ن ، م  و  الل ه  ع و ف ض ل . »3
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 آثار مثبت فردی: .1-5

 آمدداری تحقیقددات شناسددی، طبدد  روان علددم در بخشددش کدده مثبددت فددردی آثددار زمیندده در

 :برد نام را عیل موارد توان می است، داده به دست

 خودکشدددی افکدددار و افسدددردگی کددداهش (Ahadi & Ariapooran, 

2009: 3598) 

 استرس و اضطراب کاهش (Thompson, 2005: 316) 

 همان( خاطی فرد از رنجش ورزی کینه کاهش( 

 روحیه رفتن باال ( عذرخواهیTabak,2012:503) 

 آگاهانه ترحم و مهربانی روحیه رفتن باال (Skoda, 2011:12) 

  خددود  گذشددته  پدددذیرش و زندددگی  از رضددایت  افددزایش (Swanson, 

2011: 71)، 

 شادکامی افزایش (9Rijavec,2010:18) 

 کدار  بده  رواندی  اخدتالالت  درمدان  در ابدزاری  عندوان  بده  تواندد  مدی  بخشش 

 (Baharudin, 2011:74) شود گرفته

 آثار مثبت اجتماعی: .2-5

 توان نام برد: در زمینه آثار مثبت اجتماعی موارد عیل را می 

 سالم روان بهزیستی (Berry & Worthington, 2001:447) 

  عدالت آشتی و و صل ( ورزیDoorn, 2011:13) 
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جسددمانی،  و روانددی سددالمت باعددو          مجموعددا  توجدده، قابددل         نتددایج  و آثددار ایددن هرآیندده

ورزی،  محبددت بدده هددا دشدمن  هددا و کیندده تبدددیلروزی،  فزوندی  و آسددایش، برکددت و آرامدش 

 .شود می کودکان و خانواده تربیت در ماثر و دین به افراد امنیت، جذب

 در قرآن کریم« عفو»کارکرد اجتماعی  .1-2-5

هددای گوندداگون اجتمدداعی را مددورد تاکیددد قددرار داده اسددت. در   تعددابیر قرآنددی، کاربسددت

 شود: اشاره می ها                                     این مجال، صرفا  به انعکاس برخی از آن

 یددا و دیگددران تخلدد  از جلددوگیری :دیگددران اسددت از خیانددت رفددع سددختی والدد ( 

 هده  بدود  داندا  خددا »فرمایدد  نیدز، مدی  « عفدو » موضدوع  دربداره  تقدوا  خالآ اعمال انجام کاهش

 .3(187بقره، «)بخشید را شما دهید مى خیانت به را خود شما

 در گشایشدى  هده  آندان  و تدوانگران »: الهدی اسدت   محبدت  و آمدرزش  سداز  زمینه ب( عفو

 درراه مهدداجران و مسدد،ینان و خویشدداوندان بدده هدده بخورنددد سددوگند نبایددد هاسددت، آن هددار

 بیدامرزد   را شدما  خددا  هده  خواهیدد  نمدى  آیدا . ببخشدایند  و ببخشدند  بایدد . ندهند چیز  خدا

 (.22نور،«)مهربان آمرزنده خداست و

 اصددال  بدرای  شدرایک  نکندی  عفدو  تدا  یعندی  :شدود  مدی  اصدال   و صدل   باعدو  عفدو ج( 

 اصدال   و ببخشدد  هدس  هدر  و آن، مانندد  اسدت  سدتمى  سدتمى،  هدر  سدزا  »شدود  نمدی  آماده

 (.41شوری،«)ندارد دوست را ستم،اران خداوند هه است، خداوند با او پاداش هند،

تمداس   زندان  بده  آن،ده  از پدیش  اگدر در جامعده اسدت:    تقدوایی  بی د( عفو موجب کاهش

 آن ده  نصد   بایدد  پدس  ایدد؛  نمدوده  معدین  هدا  آن بدرا   مهر  و دادید طالقشان داشته باشید،

 دسدت  بده  ن،دا   امدر  هده  هسدى  یدا  هنندد  گذشدت  خود ها آن آن،ه مگر بدهید اید، هرده معین

 تددر نزدیددل پرهیزهددار  و تقددو  بدده هددردن گذشددت و هنددد، گذشددت(       ولددى ) اوسددت

 (237بقره،«)است

                                                           
 (.287بقره،«)       ع ن ، م     ع فا   و            ع ل ی ، م        ف تاب                ن ف س ، م             ت خ تان ون          ه ن ت م            ن ، م        الل ه        ع ل م . 3
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 شدداید درگذشددتیم شددما از آنگدداه عفوشددده: در فددرد گددزاری سددپاس روحیدده ر( افددزایش

 3(.52باشید)بقره، سپاسگزار

 و زندان  از ایدد، برخدى   آورده ایمدان  هده  هسدانى  : ا خداوندد  رحمدت  و( عفو مایه جلب

 هدده هددایی جددرم از) اگددر و کنیددد دوری هددا آن از پددس دشددمنان شددمایند،  شددما، فرزندددان

 و آمرزندده  خددا  پدس  بپذیریدد، ( را ایشدان  عدذر )و هنیدد  پوشدی  چشدم  و درگذریدد ( اندد  هرده

 2(14تغابن،«)است مهربان

 در و راحتددى و وسددعت حالددت در را خددود امددوال آنددان خشددم: ه( عفددو موجددب کدداهش

 خداونددد و نماینددد مددی عفددو را مددردم خطددا  و کننددد مددی انفدداق سددختى و زیددان موقددع

 و کامددل انتقدام  راه کددردن بداز »فرمایدد  ای دیگدر نیدز مددی   در آیدده 1«.دارد دوسدت  را نی،وهداران 

 4(.95مائده،«)خطاکار توسک خطا کار تکرار صورت در کننده عفو     شد ت

 انتقددام او از خداونددد بددازگردد، هدده هسددى و اسددت هددرده عفددو گذشددته، ازآن دده خداونددد 

اسددت ماننددد آن، و هددر هددس   یسددتم ی،سددزا  هددر سددتم قادراسددت: خداونددد و گیددرد مددى

 3(.41شوری،«)ببخشد و اصال  هند پاداش او با خداوند است

 فددرد حقیقددت، شددود، در مددی باعددو «دیگددران عفددو»جهددت اسددت کدده   ایددن مددوارد از آن

 کده  مغفدرت  کده  توضدی   ایدن  بدا . شدود  واقدع  خداوندد  عفدو  و رفدران  شمول تحت بخشنده

 چیدزی  هدر  چدون  اسدت.  عفدو  نتیجده  و متفدرع  اعتبدار  حسدب  بده  ،«پوشاندن» از است عبارت

 و گیدرد  مدی  را اش بندده  گنداه  اول هدم  متعدال  خددای  گدردد؛  مدی  پنهدان  سپس شود گرفته اول

 دیگددران، آشددکار نددزد در ندده و خددودش نددزد در ندده را گناهکددار گندداه پوشدداند و مددی سددپس
                                                           

 (.52بقره،«)           ت ش ، ر ون            ل ع ل ، م       عل          ب ع د      م ن          ع ن ، م          ع ف و نا     ث م  .3

        ر ف ور        الل ه        ف إ ن            ت غ ف ر وا   و            ت ص ف ح وا   و          ت ع ف وا     ل ن    و                ف اح ذ ر وه م        ل ، م         ع د و ا              و الد ه م    و                ز واج ، م      م ن      ل ن         آم ن وا         ال ذ ین           ی ه ا یا. 2

 (.14تغابن،«)رحیم

 (.134عمران،                  ال م ح س ن ین )آل       ی ح ب        الل ه    و         الن اس      ع ن            ال عاف ین    و           ال غ ی                ال ،اظ م ین    و           الض ر اء    و           الس ر اء     ف ی            ی ن ف ق ون          لل ذ ین . 1

 (.95                ان ت قام )مائده،    ع و        ع ز یز        الل ه    و        م ن ه        الل ه              ف ی ن ت ق م      عاد      م ن    و        س ل         ع م ا       الل ه       ع ف ا .4

 (.41                  الظ ال م ین )شوری،       ی ح ب  ال       ل ن ه        الل ه       ع ل ى           ف ا ج ر ه            ص ل      و      ع فا       ف م ن          م ث ل ها         س ی ئ            س ی ئ            و ج زاء  .3
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 آمرزگدار  و بخشداینده  خداوندد  و هندد  عفدو  خداوندد  شداید  را آندان »فرمدود:  که چنان کند نمی

 3(99است)نساء،

خدداطر آن اسددت کدده هددر دوی  بددهرا  مغفددرت سددپس کنددد، مددی عکددر را «عفددو» اول اینکدده

 ریددر بددر دو آن اطددالق بلکدده دارنددد یکسددان نیددز و نتیجدده هسددتند چیددز یددل مصددداق هددا، آن

 و تشدریعی  آثدار  بدر  عدالوه  مغفدرت  و اسدت. عفدو   صدحی   نیدز  معندا  همان به متعال خداوند

 در وقتدی  مغفدرت  «عفدو » مصدداق . شدوند  مدی  نیدز  دنیدوی  و «تکدوینی » آثدار  اخروی، شدامل 

 مددانع کددردن، برطددرآ شددود، معنددایش مددی داده نسددبت متعددال خدددای بدده تکددوینی امددور

 کدده اسددت سددببی ازالدده معنددای بدده «تشددریعی» امددور در و سددبب اسددت ایددراد وسددیله بدده

 شددود او بنددده حددال شددامل شددقاوت و سددعادت مددورد در مددوال رحددم و ارفدداق گددذارد نمددی

شددود)رک:  مددی سددعادت دارای بنددده درنتیجدده و دارد، برمددی را مددانع آن مغفددرت عفددو

 (.78: 4، ج1417طباطبایی،

 کریم قرآن و شناسی در روان« عفو»های آثار  تفاوت و ها . شباهت6

 آن بددا و مقایسدده کددریم قددرآن و شناسددی روان علددم دیدددگاه دو دانسددت کدده در  بایددد

 شده است.   نیز بیان هایی تفاوت و ها دارای شباهت یکدیگر

 شناسی و قرآن کریم  در روان« عفو»وجه تشابه آثار . 1-6

 صددل  و اصددال  را عفددو مثبددت آثددار و نتددایج از یکددی دیدددگاه دو هددر :اول شددباهت

 دانند. می

 هرچنددد. داننددد مددی مدداثر روانددی بهداشددت در را بخشددش دیدددگاه دو هددر: دوم شددباهت

 بخشدش را  امدا  گویندد  نمدی سدخنی   رواندی  بهداشدت  از اصدطال             مسدتقیما   قرآندی  که تعدابیر 

 صددل  افددزایش هم نددین و اسددت عفددو مقدمدده (، کدده134عمددران، )آل خشددم کدداهش موجددب

 و (187)بقددره، سددختی (، کدداهش52)بقددره، خطاکددار فددرد تشددکر (، افددزایش41)شددوری،
                                                           

 (.99              ر ف ورا )نساء،        ع ف و ا       الل ه      هان    و          ع ن ه م          ی ع ف و        ن        الل ه       ع س ى           ولئ   . 3
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 بدده حرکددت و روانددی بهزیسددتی افددزایش همددان کنددد کدده ( معرفددی مددی31)شددوری، مصددیبت

 .است خودشکوفایی و روانی سالمت اوج در و (62کامل)یونس، انسان سمت

 در ابددزاری عنددوان بدده توانددد مددی بخشددش کدده اسددت معتقددد شناسددی روان: سددوم شددباهت

 درمددان بحددو کددریم قددرآن کدده هرچنددد. گیددرد قددرار روانددی اخددتالالت درمددان خدددمت

 اسددت معتقددد ازآنجددا کدده امددا نکددرده؛ مطددر  شناسددی روان شددیوه بدده را روانددی اخددتالالت

 بتواندد  انسدان  بااینکده  قدرآن  کدرد  اسدتنباط  تدوان  مدی  دارد، تداثیر  رواندی  بهزیسدتی  در بخشش

 قدرآن   رو ازایدن  .نددارد  مخدالفتی  نیدز  بپدردازد  رواندی  اخدتالالت  درمدان  بده  بخشش کمل با

 اخددتالالت درمددان در انسددان بدده کمددل در ابددزاری عنددوان بدده بخشددش اسددتفاده موافدد  نیددز

         ددد   ل لت  ق و ی        دد       ق ر ب           ددد   ت ع ف وا          و   ن... »اسددت  کمتدددر عفددو  موضدددوع بددا  رابطددده .اسددت  روانددی 

 (237)بقره،...«.

 

 کریم قرآن دیدگاه از عفو نتایج شناسی نتایج عفو از دیدگاه روان

های  کاهش آسیب شناختی، سالمت روان .1

روانی، افزایش رضایت از زندگی، افزایش 

 شادکامی، کاهش پرخاشگری.

 افزایش احتمال صل  . .2

 .روانی اختالالت درمان .3

 

 افزایش احتمال صل ، افزایش سپاسگزاری .1

رفع خیانت از دیگران، جلوگیری از تخل   .2

 تقوا افزایش  مصیبت، رفع دیگران،

، رفع مت الهی، رفران و رحالهیعفو  .3

 محسنینقرار گرفتن در زمره مصیبت، 
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 شناسی و قرآن کریم در روان« عفو»وجه تمایز آثار  .2-6

 سدازه  کدردن  مطدر   در میکدر  قدرآن بخشدش:   اخدروی  تداثیرات  بدر  تاکید اول آن؛ تفاوت

 صددورتی در اسددت؛ داشددته آن اخددروی نتددایج بددر را خددود تاکیددد بیشددترین بخشددش،

 تکیدده تجربدی  علددوم هید پا بددر تنهدا  کدده آن، تحقیقدی  شناسددی روش بده  توجدده بدا  شناسدی  روان

 انگیددزش بحددو توانددد نمددی          طبیعتددا  و شددود وارد وادی ایددن در توانددد نمددی اسددت، کددرده

 .کند تحریل و ایجاد انسان در را اخروی

 در شناسدی  بخشدش: روان  انسدانی  و اجتمداعی  نتدایج  بدر  کدریم  قدرآن  توجده  دوم؛ تفاوت

 فددرد بددر بخشددش مثبددت تدداثیرات بددر بیشددتر بخشددش، انسددانی و اجتمدداعی نتددایج بحددو

 داشددته بخشددش انسددانی و اجتمدداعی هددای جنبدده بدده کمتددری توجدده و داشددته توجدده بخشددنده

 از خیاندت  رفدع  مانندد  بخشدش  اجتمداعی  و انسدانی  مزایدای  بدا بیدان   کدریم  قدرآن  امدا . است

 بددرای چدداره راه ایجدداد دیگددران، تخلدد  از جلددوگیری و دیگددران از سددختی رفددع دیگددران،

 توجده  بخشدش  انسدانی  و اجتمداعی  بعدد  بده  کمتدر،  تقدوایی  بدی  مصدیبت،  رفدع  بی داره،  افراد

 بددر بیشددتر ادعددای و تاکیددد بدداوجود شناسددی روان در کدده چیددزی اسددت؛ نمددوده بیشددتری

 بهزیسدتی  در بخشدش  فوایدد  بدر  را تاکیدد  بیشدترین  و اسدت  شدده  رفلدت  آن از گرایدی  انسان

 مشدمول  کده  فدردی  درون نتدایج  بده  توجده  عدالوه بدر   کدریم،  قدرآن . است داشته بخشنده فرد

 بخشدش  تداثیرات  و بیدرون  وقدایع  اجتمداعی،  گیدری  جهدت  بده  بیشدتر  شدود،  مدی  بخشنده فرد

 از سدختی  رفدع  دیگدران،  از خیاندت  رفدع  مانندد  اسدت؛  داشدته  توجده  بخشدیده شدده   فدرد  بر

 .بی اره افراد برای چاره راه دادن قرار دیگران، تخل  از جلوگیری و دیگران

 در خطاکددار کددار ادامدده صددورت در انتقددام گددرفتن بددرای راه شدددن بدداز سددوم؛ تفدداوت

 فددرد کدده کنددد مددی بینددی پددیش را شددرایطی شناسددی روان کدده کددریم: هرچنددد قددرآن دیدددگاه

شددود  تکددرار         مجددددا  خطاکددار خطددای و شدود  خددود بخشددش قربددانی اسددت ممکددن بخشدنده 

(Katz, 1997 :265 ) بتوانددد کدده ندددارد وجددود مشخصددی شددرایک شناسددی روان در امددا 

 :Enright, 2011اسدت )  اخالقدی  فضدیلت  یدل  بخشدش  زیدرا  کندد؛  بخشدش  عدم به توصیه
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 نیدز  بخشدش  شدود،  رعایدت  لدذت  اصدل  وقتدی  تدا  و دارد ارتبداط  رواندی  بهزیستی با ( که28

 بخشددش بدده توصددیه کدده هرچنددد کددریم، قددرآن دیدددگاه در مقابددل در. گددردد مددی توصددیه

 خطدا  آن دوبداره  اگدر  عفدو،  از پدس  مدوارد  از بعضدی  ( در31)شدوری،  اسدت  شدده  حداکثری

 بدده توجدده بددا کددریم قددرآن در (.95اسددت)مائده، شددده گذاشددته بدداز انتقددام راه کننددد، تکددرار را

 بده  توجده  بدا  و جامعده  در بیشدتر  خطدای  بدروز  از جلدوگیری  و اجتمداعی  تربیتدی،  هدای  جنبه

 بدرخالآ  عفدو  اسدت؛  گرفتده  نظدر  در قصداص  و انتقدام  بدرای  نیدز  شدرایطی  قصداص،  قانون

 و سددنن بدده معنددای" عددرآ" کلمدده 3باشددد. مددی جهددل نشددانه و اسددت شددده نهددی معددروآ،

 را هدددا آن جامعددده عقدددالی کددده اسدددت جامعددده در جددداری جمیدددل هدددای سدددیره

 را آن دده و نیددل کارهددای بدده را مددردم آیدده (. ایددن49: 8ج ،1374 شناسددند)طباطبایی، مددی

 داده اسددت دسددتور کددرده، معرفددی نیددل را آن خداونددد و شناسددد مددی شایسددته خددرد، و عقددل

 (.12: 13ج ،1382 )رک: بابایی،«           ب ال ع ر آ          م ر    و »

 گوندداگونی انددواع بدده بخشددش شناسددی، روان بخشددش: در انددواع چهددارم؛ در تفدداوت

 خددود هددای بررسددی ( درWalrond-Skinner, 1998: 19اسددکینر ) والروندد . شددود مددی تقسدیم 

 بددا        بخشددش . 2 درنددگ؛ بددی و عجوالندده بخشددش. 1. از دانددد مددی عبددارت را بخشددش انددواع

 بخشددش. 6 مزوراندده؛ بخشددش. 5 متقابددل؛ کدداعب بخشددش. 4 مشددروط؛ بخشددش. 3 اکددراه؛

 کده  دارد وجدود  بخشدش  ندوع  یدل  تنهدا  کدریم،  قدرآن  در    د  ام ا   و .اصدیل  بخشدش . 7 وقفه؛ بی

 بخشدد  ( مدی 237؛ بقدره، 152عمدران،  )آل فضدل  بده علدت   فدرد  کده  است اصیلی بخشش هم آن

 بخشدش  البتده . دهدد  مدی ... و نفداق  شدرک،  ریدا،  مثدل  دیگدری  های نام بخشش انواع بقیه به و

 تکدرار  آیندده  در کده  بده شدرطی  ) «مشدروط » و «ریرمشدروط » ندوع  دو بده  توان می را قرآن در

. اسددت اصددیل بخشددش نددوع از نیددز، فددوق نددوع دو هددر کدده کددرد تقسددیم( 5مائددده،( )نشددود

 تعریدد  شددامل شناسددی روان دیدددگاه از بخشددش دیگددر انددواع گفددت تددوان مددی درواقددع،

 و قددادر. 1: باشددد داشددته وجددود بایددد شددرط دو بخشددش در زیددرا شددود. نمددی بخشددش

                                                           
 (.199)اعراآ، «             ال ج اه ل ین      ع ن            و   ع ر               ب ال ع ر آ          و   م ر           ال ع ف و      خ ذ » .3
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 بقیده  اصدیل  بخشدش  جدز  بده  کده  بیندیم  مدی  باشدد  داشدته  انتقدام  حد  . 2 باشدد  اختیدار  صاحب

 شود. نمی اصیل و واقعی بخشش تعری  شامل موارد

 گیری . نتیجه7

 کدده درحددالی دیگددران، خطددای برابددر در انتقددام نگددرفتن» بدده معنددای عفددو، کلمدده .1

 بخشدش  کلمده  بدا  را معندا  تدرین  نزدیدل  ،«دارد را گدرفتن  انتقدام  حد   و اسدت  قادر شخر

 .دارد شناسی روان دیدگاه از

 از رضددایت و روانددی بهداشددت افددزایش صددل ، ایجدداد در از دیدددگاه قددرآن عفددو   .2

 متغیرهددای بددا بخشددش روابددک بیددان عددالوه بددر کددریم تدداثیر بسددزایی دارد. قددرآن زندددگی

 بده  پدرداختن  جدای  بده  شناسدی،  روان در امدا  داندد؛  مدی  بخشدش  علدت  را فضل صفت دیگر،

 سدن  و جنسدیت  گرایدی،  بدرون  مثدل  دیگدر  متغیرهدای  بدا  بخشدش  روابدک  به بخشش، علت

 است. شده پرداخته

 امددا دارد؛ بخشددنده فددرد در بخشددش تدداثیرات بددر را تاکیددد بیشددترین شناسددی روان .3

 اجتمدداعی نتددایج و اخددروی تدداثیرات بددر را تاکیددد بیشددترین عفددو، بررسددی در قددرآن کددریم

 .  است داشته مبذول بخشش

 کددردن عفدو  کدده اسدت  معتقدد  معاصددر، شناسدان  روان دیددگاه  بددرخالآ کدریم  قدرآن  .4

 انتقدام  بدرای  را راه و داندد  مدی  جهالدت  نشدانه  را افراطدی  عفدو  و اسدت  شرایطی به مشروط

 فدردی  هدر  بدرای  عددالتی،  و تربیتدی  اجتمداعی،  هدای  جنبده  بده  توجده  با نبخشیدن و گرفتن

 .است گذاشته باز خاص شرایک در

 در را بخشددش انجددام انگیددزه بیشددترین اخددروی، بعددد گیددری جهددت بددا کددریم قددرآن .5

 .کند می ایجاد خود، به معتقدان
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 کریم  قرآن در تدبری رایج های شیوه نقد و واکاوی
-سورهمحور،  محور، سوره   ، موضوعواژه محور -معنا ی؛ شیوهمورد پژوه)

 واژه محور(

 1پور قمصر شیما محمود -2سارا حیدری-3مهدی اسمعیلی صدرآبادی

 چکیده

           درنهایددت        فهددم و    ی     بددرا   ی ر ی      و مسدد   ی       همگددان   ی               قددرآن فرمددان     ات   یدد    در آ        تدددبر

          بدا هدر      ی                                بده سدعادت اسدت. هدر انسدان        ل   ید              قرآن در جهت ن   ی  ها              عمل به آموزه

                       قددرآن باشددد و از آن      ات   یدد          م دددب ر آ         توانددد   ی   مدد   ، ی                   از دانددش و آگدداه    ی     سددطح

   ی                         دانشدمندان علدوم قرآند       ان   ید                                            مند گدردد. در عصدر حاضدر مبحدو تددبر م           بهره

                 تددبر در قددرآن     ی         مسدئله    ر   ید   اخ   ی    هدا                  اسدت. در دهدده             پیدداکرده    ی ا    ژه   ید  و       گداه  ی  جا

   ی      تدددبر   ی    هددا     روش        مددرور      بدده        شددده و     یی    جددو   ی   پدد   ی    تددر   ی    جددد        صددورت      بدده

                   تددالش نمددوده تددا     ان   یدد  جر   ن   یدد   و ا        افتدده ی                  مسددلمانان، شددکل    ن ی      در بدد   ی         گوندداگون

        رو بدا     ش ی              . نوشدتار پد       ابدد  ی          و توسدعه     ج ی     تدرو    ی                              تدبر در قدرآن در سدط  عمدوم   

        و نقددد    ن    یددی       بدده تب   ی   لدد ی   تحل  - ی ف ی     توصدد    وش                     هدددآ و از رهگددذر ر    ن ی    همدد

      آن را     یی       کدددارا     زان    یددد              پرداختددده و م   ج    یددد  را   ی       تددددبر   ی     هدددا     روش   ن ی          مشدددهورتر

   ی    هدا     وه ی              دهدد کده شد                        پدژوهش نشدان مدی      ن   ید  ا      ندد  ی        دهد. برآ         قرار می            موردمطالعه

                                                           
      عدج(   )       عصدر  ی  ول                                                          علمی دانشدکده علدوم انسدانی حضدرت ندرجس)س( دانشدگاه            یئت ه    عضو ی، صدرآبادمهدی اسمعیلی   3.

 esmaeili.sadr@gmail.com            رفسنجان،

 sara.sh.heydari@gmail.com کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیو دانشگاه عالمه طباطبائیسارا حیدری، . 2

 shimaq61@gmail.comقمصر، دانشجوی دکتری دانشگاه کاشان  محمود پورشیما  .1
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    وه ی   شد    (              گیدرد: نخسدت        مدی         نشدئت                                    محک  بحدو از چهدار مکتدب عمدده        ی   دبر ت

   ؛             سددوره محددور    وه ی   شدد   (     سددوم         محددور؛         موضددوع    وه ی   شدد   (   دوم   ؛           واژه محددور  -      معنددا

      هدا     وه ی   شد    ن   ید            دهنددگان ا          ارائده    ی     فکدر    ی                   واژه محدور. مبندا    -    سوره    وه ی ش   (     چهارم

            بددا کسددب          تددوان   ی           قددرآن مدد    ی                       ورود بدده فهددم تدددبر    ی                 اسددت کدده بددرا    ن   یدد ا

      تددر       یدد    و عم      تددر       یدد                   مزبددور بدده درک دق   ی    هددا             بددا محددور   ، ی        مقدددمات   ی    هددا         مهددارت

                               هدا بده روش خداص خدود بده              شدیوه    ن   ید     از ا   ل   ید      هدر        روان ی   . پ د ی             قرآن نائل گرد

                                         آن همدت گماشدته و مدردم را بده سدمت         ج ی                        مند امدر تددبر و تدرو          ضابطه   م ی   تعل

        ترجمده     ی ر   ید                    معتقدندد بدا فراگ     ن ی              دهندد. هم ند                    شددن سدوق مدی      ی           قرآن و قرآن

        یافدت        دسدت                          تدوان بده فهدم قدرآن           مدی     ب،   ید   رر   ا   ید             لغات مشدکل        ویژه    به       قرآن و 

   ی            هددای تدددبر        از روش          هرکدددام               ترجمدده اسددت.    ی ر   یدد    فراگ         درگددرو               و فهددم قددرآن 

          آشددکارتر     ان   یدد              اسددت. بدده ب    ی       نواقصدد   ی     کسددر ی   ی    دارا   ی              بددر محسددنات      الوه   عدد

      نددد ی   فرآ   ن   یدد      بدده ا      گددر ی    ای د            از دری دده   د   یدد  با   ی             هددای تدددبر      روش   ن ا   جدد     مرو 

   ، ی       همگدان    ی    ندد  ی   فرآ         مثابده       بده        مدردم     ن ی     ر بد                              اندد تدا تددبر در قدرآن د               نگریسدته     می

                                        نکتدده را مطمدد  نظددر قددرار داد؛ بددا    ن   یدد ا   د   یدد                                 و فعددال شددناخته شددود. لددذا با   ا   یدد  پو

   ،     شدود                      قدرآن معلدوم مدی             درآیدات   «      قفدل  »  و   «      قلدب  »  ،  «      تددبر  »         سه مقوله        نشینی    هم

      بشددر    ت ی                 و نهایتددا  هدددا   ی                                  اسددت کدده بدده فهددم مددراد الهدد   ی        ای قلبدد                 تدددبر اندیشدده

               و سدالمت قلدب       یی ا   ید                             تدرین فداکتور در تددبر پو          مهدم    ن ی               شدود، بندابرا             منجر مدی 

      اسدت     ی       همگدان    ی                              امدر تددبر دسدتور و فرمدان           نکده  ی                            است؛ چدون بدا فدر  بدر ا    

   ش ی                                                        تددبر کارآمدد و مداثر خواهندد داشدت کده قلدب خدو           ی      کسدان    ا     تنهد     کن ی  ول

                    تدددبر شددوند و اال        نددد ی        وارد فرآ   م ی                                   پددالوده سددازند و بددا قلددب سددل    ل   یدد         را از رعا

                    مر ثمر نخواهد داشت.         ماثر و مث   ی    تدبر   ض ی      قلب مر

                قرآن؛ مسلمانان.           تدبر؛ فهم     های      شیوه     تدبر؛     ها:          کلیدواژه
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 مسئله . بیان3

        بددرای         دارنددد        بدداور        مجیددد        قددرآن             درک و فهددم         قلمددرو    در             پژوهشددگران        حاضددر          در عصددر

           رهنمدونی    و         هددایت       بده        نیدل             نهایتدا     و        گیدری                  قرآندی، عبدرت            تعدالیم     از      تدر            فهمی عمی     به     نیل

       بدددان                      قددرآن کددریم نیددز       خددود      کدده              دارد. امددری        کددریم        قددرآن    در        تدددبر      بدده        نیدداز       خدددا       سددوی    از

         معدارآ          برکدات     از        منددی         بهدره                ایدن کریمده    (.29)ص،     اسدت           فرمدوده       کده             چده ایدن          کدرده        اشاره

        بدرای     را          بسدیاری          مبدرات    و                 قدرآن، خیدرات        دارد      مدی         اعدالم    و          دانسدته         تددبر         مسدیر     از    را       قرآنی

          آدمیدان    و                          کدردن را بده عالمیدان                            کندد راه صدحی  زنددگی                 کوشدش مدی     و      دارد         در پدی        همگان

                  شددرط فراگیددری                 دهددد. گرچدده         نجددات          گمراهددی   و        ضدداللت      وادی    از    را    او   و       دهددد         تعلددیم

        بددرای      کدده                        فرمددانی قرآنددی اسددت               اسددت. تدددبر             درآیددات آن        تدددبر         قرآنددی          تعددالیم   و      هددا         آمددوزه

          گردیدده         صدادر         قدرآن        هددآ          اقشدار        همده    و        کدافر    و          مسدلمان     از                              تمامی عالمیان و آدمیان اعدم 

    از                    اسددت. نتیجتددا        داده        قددرار          پیددروزی   و             فیروزمندددی         ضددمانت    را        قددرآن    در        تدددبر        قددرآن   و

       عمدل        ایدن       کده               اسدت؛ چدون          کدریم         قدرآن     در        تددبر          هددایت           نیل بده       برای    ها      مسیر      ترین        برجسته

      بده     را         جامعده    و      شدد          خواهدد          قرآندی           تعدالیم       بدا         قدرآن          مخاطدب          جامعده       تدر        افزون        ارتباط      باعو

        آیددات        سدداحت    در        تنهددا        تدددبر           چهددارچوب        سدداخت.          خواهددد         نزدیددل        اسددالم        نظددری         مبددانی

                                                               تددوان تعبیددر فهددم قددرآن بدده قددرآن از آن کددرد. مکاتددب و       مددی   و           پذیرفتدده         انجددام        قددرآن         کریمدده

       ایدن       بده        اندد          گرفتده          فاصدله         قدرآن     از      کده           انسدانی          جامعده             اندد تدا           یافتده                      های تددبری سدامان        نحله

    را         انسددان   و        قددرآن       بددین       شددده         گسسددته          ارتبدداط   و         نمددوده         نزدیددل          بابرکددت   و        سددترگ       کددالم

        نمایند.        برقرار         مجددا 

      تددا         تددبری        هدای         نحلده    و         مکاتددب       ایدن        دهدد         نشدان       کدده       اسدت     آن         پدژوهش                ضدرورت ایدن  

    آن         درصدددد                      انددد. ایددن پددژوهش        کددرده       عمددل        موفدد         خددویش     روش   و          عملکددرد    در         میددزان      چدده

        مدورد            جداگانده         صدورت       بده           یکددیگر     از    را           دو مکتدب        هدای         شدیوه    و      هدا                  قواعدد، مبندا        کده      است

         متدذکر         بایدد                     بپدردازد. البتده      آن      بده           تحلیلدی    و           انتقدادی          نگداهی       بدا               دهدد، سدپس          قدرار         واکاوی



 معاصر رانیآن در ا یاجتماع یتهایم و ظرفیتدبر قرآن کر یشناس انیجر یمل شیهما              36

 

         پددژوهش        رونددد    در         گرفتدده            بدده کددار       هددای     روش         مکاتددب    از      یددل      هددر       هددای     روش    از        مددراد      شددد

        ها است.                 قوت هر یل از آن   و     ضع       نقاط       ارائه         انتقادی      نگاه    از      مراد   و     است       ایشان

 تحقی  . پیشینه2

       ایددن          برآینددد   و       اسددت           پذیرفتدده         انجددام           فراوانددی           تحقیقددات        قددرآن    در        تدددبر        بسددتر    در

                     اسدت. مبحدو تددبر           شدده          منتشدر           پژوهشدی        هدای        طدر     و                     قالب کتدب، مقداالت      در         تحقیقات

         اسددالمی         ایددران    در        حاضددر       عصددر    در   و        بددوده          پژوهددان        قددرآن       نظددر        مطمدد                     قددرآن از دیربدداز    در

           مکاتدب و         گیدری        شدکل         شداهد       کده         جدایی       تدا        اسدت        شدده           بیشدتری       توجه       مقوله     این    به      نسبت

      بده             گونداگونی        هدای           نگاشدته         قدرآن     در                           هسدتیم. در بسدتر تددبر           قدرآن     در            ترویج تدبر    های       نحله

                                   انددد. چنددد وقتدی اسددت اقبددالی                پددی گرفتده     را        خاصددی     روش          هرکددام    و          درآمددده         تحریددر        رشدته 

        اقبدال           دهندده         نشدان          تددبری        هدای                           شدود و مکاتدب و حدوزه                       خصوصا  دیدده مدی         موضوع     این    به

        نظیدر         کتبدی       بده         تدوان       مدی         حدوزه        ایدن           شدده در                                                  به تدبر در قرآن اسدت. در بدین آثدار نگاشدته    

          نگاشدته         قدرآن     در        تددبر                 زاده، مقددمات         الهدی             محمدحسدین          االسدالم        حجدت        اثدر         قدرآن     در      تدبر

    اهلل       ولددی       اثددر        کددریم        قددرآن    در        تدددبر       هددای                 هم ددون کلیددد           مقدداالتی   و        اخددوت           احمدرضددا

            ابوالفضددل          نگاشددته           اهلل مجیددد                      تعامددل بددا کددالم    در           بنیددادین        اصددلی        قددرآن    در                 پددورفر، تدددبر       نقددی

   و        نددژاد           محمدددعلی    اهلل      رو         اثددر        قددرآن                         مثابدده مکتددب در فهددم                       و مقالدده تدددبر بدده       مددنش       خددوش

      کده         آنجدا       تدا    و         گرفتده          انجدام                             ای بدا توجده بده تتبدع                                  کدرد امدا اثدر و نگاشدته           اشاره      دیگر      چندی

                  تدددبری نگاشددته         مکاتددب           ارزیددابی   و       نقددد           پیرامددون         دارنددد        اطددالع         جسددتار       ایددن             نویسددندگان

                    تدا نقداط ضدع  و           اسدت         نیداز         مکتدب        ایدن       بده                            اقبدال روزافدزون مدردم         بده             با عنایدت    و      نشده

                                                                                                  قددوت مددورد ارزیددابی قرارگرفتدده و بددا نگدداهی تحلیلددی بتددوان آن مکاتددب را مددورد واکدداوی  

         قرارداد.
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 کریم قرآن در تدبر های . شیوه1

       کدرد.          بنددی                                                               تدوان مکاتدب تددبری در قدرآن را در چهدار دسدته تقسدیم                         طدور کدالن مدی       به

     واژه -      سددوره        شددیوه                 محددور. سددوم:         سددوره                           واژه محددور. دوم: شددیوه   -      معنددا        شددیوه         نخسددت:

           ارزیدابی    و         معرفدی                     سده شدیوه تددبر          بخدش        ایدن                 محدور کده در           موضدوع                      محور. چهارم: شدیوه 

     شود.    می         پرداخته       موارد     این    از        هرکدام

 

 واژه محور -. شیوه معنا3-1

          واژگددان     درک      بددر        عمدده            هویداسددت    آن       ندام     از      کدده        گونده         همددان  «            واژه محدور -      معنددا »       شدیوه  

      عدرب         ریدر         بدرای          اینکده       بدر          افدزون    و       شدده         ندازل         مبدین         عربدی         زبدان     به      مجید            دارد. قرآن      تکیه

              حتددی بددرای        معددرب   و        رریددب          واژگددان    از        مندددی        بهددره             بدده دلیددل      دارد         ترجمدده      بدده        نیدداز          زبانددان  

         تشدری     و         تبیدین            نیازمندد         قدرآن     در              کدار رفتده        بده           واژگدان     از        بخشدی        نیدز         زبانان     عرب    از      برخی

              اسدت. لدذا         شدده          نوشدته           القدرآن          رریدب     و          القدرآن          مشدکل          بسدتر     در                کتب گونداگونی          است. لذا 

           در گسددترش         قددرآن        مشددکل   و               لغددات رریددب         ترجمدده   و                      شددیوه بددا شددناخت        ایددن            طرفددداران

      کنند.               جامعه کوشش می    در       قرآنی        مفاهیم       ترویج
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 ( روش3

     تدا         دهدد                عمدوم قدرار            اختیدار     در        هدایی         مسدیر        اسدت     آن         درصددد    «           واژه محدور   -    معنا »     شیوه 

         مضددمون    از                                                                             هنگدام تددالوت آیدات قدرآن و اسددتماع و انصدات آن بتوانندد درکددی کلدی               ایشدان 

     شرط:     پیش   1    با     مگر       دانند     نمی      پذیر       امکان    را     امر     این   و       داشته      قرآن

       واژگان               تسلک بر مفهوم  . 3

    کرد     فهم    را      قرآن     متن       بتوان    که               البته تا مرزی       قواعد         یادگیری  . 2

     عربی      متون     درک    در       مهارت       داشتن  . 1

        نکددات         هم ددون         دیگددری         مسددائل   و      دارد         ضددرورت         بسددیار        قددرآن          در فهددم        مقولدده    1      ایددن 

         پیشددین         مقولدده          روس سدده        منفددی         تدداثیر                  بدده شددرطی کدده        ریددره   و      هددا               هددا، تمثیددل                 تفسددیری، قصدده

        همددین        . بددر ( 8   و   7   :    1389             شددوند)لطفی،         مطددر          جددانبی        نکددات         عنددوان      بدده          تواننددد      مددی           نگذارنددد

    را        مدردم                    یوه تدالش دارندد                                                       تدبری بیشدتر نداظر بده کلمده اسدت و در ایدن شد             شیوه     این      اساس

           فراگیددری      بدا            سداخته و         آشدنا         قدرآن          اساسدی    و         کلیددی         لغدات       بدا           همگدانی    و        آسدان         روشدی       بدا 

               آحداد مدردم          اسدت(        شدده          آمداده        سدط        سده     در       )کده         شدیوه        ایدن         مددون        هدای         کتداب     از    ای      پاره

    در          بتواندد         آمدوز         قدرآن    و       آورده       دسدت       بده     را        قدرآن       بدا        اندس    و          مسدتقیم        پیوند         برقراری         توانایی

   و          بشناسددد    را        قددرآن         ضددروری        لغددات        درصددد    71      بدده         نزدیددل        خددویش           یددادگیری          فراینددد         پایددان

        درسددی        منبددع         عنددوان      بدده        کشددور          آموزشددی   و         قرآنددی         مراکددز    از        برخددی    در     روش                  بیدداموزد. ایددن

        گیددری        بهددره        قابددل           ابتدددائی        مقطددع    از         بدداالتر        علمددی        سددطو         بددرای   و             قرارگرفتدده            موردتوجدده

   (.  13   :    1395      قرآن،      فهم     سوی    به      نامه          است)ویژه

 مبانی (2

         سدبحان         خددای       کده         آنجدا        اسدت         کدریم         قدرآن         خطداب         شدیوه            فر  ایدن      پیش      ترین        برجسته

                         بدا صددور ایدن آیده             متعدال         خددای   «                 ق ف ال ه دا             ق ل دوب                                                          ف ل دا ی ت دد ب  ر ون  ال ق در آن    م  ع ل دى     »       فرماید:    می

                   فدردی را از ایدن      و         نمدوده         دعدوت         قدرآن         آیدات                 بده تددبر در      را         همگدان    و        مدردم               شریفه آحداد 
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         آورندد.       روی        قدرآن     در                        اسدت کده بده تددبر         الزم         همگدان       بدر                 نکدرده؛ لدذا                         شیوه تددبری اسدتثنا  

   (. 1  :     3189               )لطفی و ضررام، 

 ( هدآ1

      بدا        اندس          تدرویج    و        قدرآن              بدا آیدات          مدردم          واسدطه       بدی          پیوندد            برقدراری       شیوه     این       اهداآ    از

    را        قدرآن           مفداهیم            فراگیدری        گدام       بده        گدام          تعلدیم                 بدا آمدوزش و         هددآ      این   و     است       قرآنی        مفاهیم

             تددوان بدده      مددی        شددیوه       ایددن              تدددبری بدده        حددوزه    در        فعددال       هددای                   اسددت. از موسسدده         سدداخته        میسددر

            بدا همدین         3113                                آمدوزی قدرآن بشدارت در سدال                            کدرد. ماسسده زبدان            اشداره          بشدارت        موسسه

        قدرآن        هدای       دوره         موسسده        ایدن           شدد. در          نهداده                                تدرویج فرهندگ قرآندی بندا          بدر                هدآ و با تکیه

         سددامان         تفسددیر   و       لغددت                  خددوانی، ترجمدده           انی، روان      روخددو       هددای      دوره                بددا گذراندددن         آمددوزی

   و      داده         ارائدده            ریردولتددی   و         دولتددی         مراکددز        بددرای         اساسددی       هددای          فعالیددت         موسسدده               یافددت. ایددن

        نامده                اسدت )ویدژه         شدده         اجدرا          بشدارت          عندوان       بدا         قدرآن           مفداهیم    و         ترجمده          آمدوزش      های      دوره

       فهددم        بددرای    را        مسددیر       دارد،        کوشددش                   (. ایددن موسسدده، 8   :    1395        قددرآن،        فهددم       سددوی      بدده        گددامی

     درک    را    آن          مفدداهیم   و          خوانددده    را        قددرآن           بتواننددد          آمددوزان        قددرآن   و         سدداخته         آمدداده        قددرآن        بهتددر

       ایددن    در                      شددوند. ایددن شددیوه       منددد        بهددره         قرآنددی       هددای         توصددیه    از        قددرآن          اسددتماع         هنگددام   و        کننددد

    از        قددرآن         آمددوزش              البتدده بدده   و         نکددرده        رفلددت    آن          فددراوان         تدداثیر   و               حددس اسددتماع    از         موسسدده

        صدورت       بده        عیدل         جددول         طرید      از    را        شدیوه        ایدن         تدوان       مدی                 همدت گماشدته       نیز        استماع      طری 

      نمود.      مشخر      درپی    پی       مراحل

 



 معاصر رانیآن در ا یاجتماع یتهایم و ظرفیتدبر قرآن کر یشناس انیجر یمل شیهما              60

 

 
 

 محور موضوع . شیوه2-1

   «        موضدوعی  »       تددبر          کدریم         قدرآن         آیدات             سدبحان در                    اسدت کده خددای       آن              ایدن شدیوه          نظرگاه

          موضددوعی      کدده        قددرآن         تبویددب   و        چیددنش       ررددم       علددی          دارنددد،        بدداور        شددیوه       ایددن                  دارد. طرفددداران

         تدددبیر                    بدده دنبددال فهددم     روش                  دارد. بددا ایددن        وجددود        قددرآن    در          موضددوعی         تدددبیر         ولددیکن        نیسددت

      کده        ایدن                  هسدتند. دلیدل      آن      بده        نیدل          درصددد                  تددبر موضدوعی           رهگدذر     از   و         هسدتند             پنهان الهی

          موضدوعی         صدورت       بده         قدرآن        اگدر       کده        اسدت     آن                        صدورت موضدوعی نیسدت         بده         قدرآن         ساختار

       جهدت         همدین               کنندد؛ بده           اضدافه     آن      بده          ندوینی            موضدوعات             توانسدتند        نمدی         دیگدر     شد         مدون می

        انسددان           فددراوان       هددای        پرسددش   و      هددا        نیدداز         برابددر    در   و      شددد      مددی           موضددوعات      بدده         محدددود        قددرآن

               قدرآن مندزل     و       کدرد         ندازل         مبدین         عربدی         زبدان       بده     را        قدرآن          سدبحان                 ماند. لذا خدای          خاموش می

    را           فراواندی            موضدوعات          تواندد       مدی              چنددمعنایی        ایدن    و       اسدت           بسدیاری           مفداهیم         تحمدل     به      قادر

   (.  2   و   1   :    1385          زنجددانی،                      نمایددد)رک: مددرادی         ارائدده   و       کنددد       حمددل       اسددت         انسددان            موردنیدداز      کدده

      کده        اسدت         قدادر         متندی         کمتدر    و       آیدد       مدی         حسداب       بده       قرآن       اعجاز     های      جنبه    از      مطلب          گرچه این

       هددای          امتیدداز    از       ایددن   و        باشددد         داشددته    را          مختلفددی          مضددامین       حمددل         صددالحیت   و           توانددایی

         تددبری         شدیوه        ایدن          ماسسدان            نگرگداه                  باشدد. مطداب                        عنوان یل مدتن مدی               فرد قرآن به         منحصربه

          پژوهددان        قددرآن          در فکددر                                  خصددوص در قددرون معاصددر همدداره      بدده          موضددوعی         مباحددو      بدده        توجدده

      بدده    را        خددویش           کارآمدددی            نتوانسددته       اسددت          بایسددته   و          شایسددته      کدده      طددور     آن          بددوده و          مسددلمان
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        باشدد            معصدومان        سدنت     از      کدم         منددی         بهدره     آن        دلیدل         تدرین           برجسدته               برساند. شاید      ظهور      منصه

   (. 1  و    2          اند)همان:                  حقیقی قرآن کریم   و       واقعی       دانان      قرآن       ایشان    ح ،     به   و

   و         السدالم          علدیهم          اطهدار                         گیدری از سدنت ائمده                                              بدین روی این شیوه کوشدش دارد بدا بهدره     

       ایدن           مختصدات         دیگدر            کندد. از         پیددا        دسدت            هددآ واال        ایدن       بده            کداربردی          موضوعات        انتخاب

        پددژوه        قددرآن        شددیوه       ایددن    در       کددرد.          اشدداره        قددرآن    در           سدداختاری         تحقیدد       بدده        تددوان      مددی        شددیوه

       زیدر    و       سدور         حداوی     را        قدرآن                کندد؛ بلکده         نمدی           برخدورد         قدرآن     با           و جداگانه       مقطعی      صورت    به

         شددناخت         درصدددد        پددژوه        قددرآن     روش                    پددردازد. در ایددن      مددی        تدددبر      بدده      هددا    آن    در   و          دانسددته       سددور

       هدددا             یکایدددل آن            ارزیدددابی       بددده   و         بدددوده               هدددر سدددوره           موضدددوعی        هدددای         محدددور       یدددا         محددور 

      هددر      بدده                               گفددت طرفددداران ایددن شددیوه        تددوان        . مددی ( 8   و   7  :     1394                         پردازد)لسددانی فشددارکی،       مددی

                   هدا بده فهدم و       آن    در        تددبر       بدا    و         داشدته         توجده          موضدوع        چندد       یدا          موضدوع       یدل          مثابده     به      سوره

         پردازند.    می                     ارزیابی این موضوعات

 . روش3

     است.    ای      ویژه       اهمیت       دارای       پیشرو     های     گام                        در این روش تدبری رعایت

      موضوع        انتخاب     ال ( 

         انتخدداب                                         موضددوعی نخسددت موضددوع مطمدد  نظددر          تدددبر      یددا   و        تدددبر         آمددوزش        بددرای

           کده فدرد                                                         واژگدان کلیددی پیوندد خدورده یعندی بدرای ایدن               انتخاب    با       موضوع             شود. انتخاب    می

              هدای دقیقدی                                                 صدورت بده پایدان ببدرد بایدد کلیددواژه                بهتدرین                                   متدبر بتواند موضوع خدود را بدا  

        وقتددی        بایددد          موضددوعی        تدددبر    در         تحقیدد          عنددوان      بدده     اژه       کلیدددو         گددزینش                       گددزینش کنددد. بددرای

        راحتدی        بده                  در پیمدودن راه          تواندد       مدی          داشدته       کده          دقیقدی           انتخداب       بدر        بندا    و          بگدذارد     او        بسیاری

      بدده         تددوجهی      بددی   و         مسددئله       ایددن                     (. عدددم اطددالع از   39   :    1385          زنجددانی،               ورزد)مددرادی         اقدددام

         نتددایج                 متدددبر را بدده        گدداهی   و       کنددد      مددی                                                        انتخدداب عنددوان نیکددو متدددبر را از مقصددود او دور  

               دارد. بعددد از            بنیددادین               تدددبر نقددش     در         عنددوان   و            کلیدددواژه    رو                   کشدداند. ازایددن                 ناصددحی  مددی 

        قدرآن         خدارج     از      یدا    و       شدود       مدی            اسدتنباط         قدرآن         داخدل     از                  کده مسدتقیما          موضوع             گزینش عنوان
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                                       عربدی اسدت بایدد آن را بده زبدان             زبدان     از       ریدر          زبدانی       بده          عندوان            شود اگدر     می         نگریسته      بدان

        تدوان       مدی         قدرآن         آیدات     از        گیدری        مددد               افدزون بدر           موضدوع       بده        نیدل       برای                 برگرداند. البته     عربی 

     کرد.        مراجعه     نیز          پیشینیان     های        نگاشته    به

            ب( تهیه فیش

             هدا افدزون                                 بااهمیدت اسدت. ایدن فدیش              انددازه             هدای هدم                   محور تهیه فدیش                در شیوه موضوع

                   تدا محقد  دچدار             باشدند         یکدرو         صدورت       بده        شددن           نگاشدته          هنگدام     در        بایدد         بدودن         اندازه       بر هم

                      فراوانددی برخددوردار         اهمیددت    از         مزبددور        نکددات                 نشددود. رعایددت       عهددن         خسددتگی   و        نظمددی      بددی

                        انگیزگی متدبر خواهد شد.                               است و اهمال در هرکدام موجب بی

                                           ج( نگارش صفحه عنوان و ثبت گزارش آراز تحقی 

       جهددت                 از کوشددش خددود          گزارشددی                                                             در ایددن گددام بعددد از نگددارش دقیدد  عنددوان بدده تهیدده 

                      گدزارش فدرد متددبر           ایدن            کندد. در                       موضدوع اقددام مدی         بدا          مدرتبک          قرآندی      های      واژه    به         دستیابی

    از        پرسددش      بددا       آیددا                                    هددای تحقیدد  او چگوندده بددوده و       واژه                             کنددد کدده انتخدداب کلیددد              اعددالم مددی

     است.         وی بوده     خود      تامل    از      ناشی    یا      کرده      پیدا     دست        عناوین     این    به           کارشناسان

                      د( تهیه فهرست از آیات

                                               هددای موضددوعی قددرآن مراجعدده کنددد و آیددات                       توانددد بدده معجددم                  ایددن گددام مددی           متدددبر در 

    در   «       ع ل ددم »      واژه       اگددر         نموندده         عنددوان               بیابددد. بدده           گوندداگون       هددای        سددوره    در    را          هرکدددام      بددا         مددرتبک

        سددوره    در         ای کدده                               کاررفتدده باشددد نخسددت آیدده      بدده         مائددده   و                عمددران، نسددا            بقددره، آل       هددای        سددوره

        بقددره.        آخددر    در   و         عمددران    آل   و       نسددا       سددپس       شددود      مددی      داده        قددرار        جدددول    در      دارد        قددرار         مائددده

    از         ترتیدب       بدا       هدا        آیده          بودندد             کلیددواژه       یدل                                                   حتی اگر دو یدا سده سدوره در یدل سدوره دارای     

     شود.    می     عکر     اول    به     آخر
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        ی سیاقی   بند       فهرست   ه( 

                                شددود و در جدددولی قددرار داده                                           هددای هرکدددام از آیددات تعیددین مددی                       ایددن گددام سددیاق     در

     555        شددامل      کدده       اسددت                  رکوعددات قرآنددی        شددیوه       ایددن                                         خواهددد شددد. منظددور از ایددن سددیاق در 

               اسدت. رسدول          نمداز     در        اکدرم         رسدول        هدای          قرائدت         پایده              رکوعات بدر      این             است. انتخاب      رکوع

                                فاتحده یدل سدوره دیگدر یدا              سدوره          قرائدت       بدر          افدزون           روزانده      های      نماز    از      رکعت    هر    در      اکرم

              یدل از ایدن                رفدت. هدر        مدی         رکدوع       بده            بعددازآن    و         فرمدود       مدی          قرائدت     را                 ای از سوره دیگر      پاره

   و         بودنددد         واحدددی         موضددوع       دارای         رفتنددد             رکددوع مددی           بعدددازآن        اکددرم        رسددول      کدده        هددایی       بخددش

                       برای متدبر تعیین کنند.    را      سیاق        محدوده        توانند    می

     آمار        و( ثبت

             شدود. نظدم         مدی              سدی  عکدر           تعدداد    و              هدر فهرسدت           کلمدات    و        آیدات          تعدداد        مرحله     این    در

   (.   68  -    39  :     1385          زنجددانی،              کرد)مددرادی         خواهددد        تجلددی         مرحلدده       ایددن    در        قددرآن              اعجددازآفرین

       آیده         کامدل          نوشدتن       بدا    و       بدود          خواهدد         یدابی          مفهدوم          درصددد                شدده متددبر         عکدر        مراحل    از     بعد

         خواهدد         پیددا              خدود دسدت                           ریدره بده درک موضدوع      و      هدا         سدیاق                  درپی، ارزیدابی         های پی      تالوت

     کرد.
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 مبانی .2

                کدار رفتده در         بده            مصدطلحات     از           اسدتمداد       بدا          تددبری         مکتدب        ایدن            بنیدادین        هدای      فر      پیش

              اسدت. ایدن           تبیدان    و        رحمدت                  بیدان، شدفا و     و         هددایت                       شدود. قدرآن کتداب                      قرآن تحصدیل مدی  

        قدرآن     در      هدا     آن          کاربسدت       بده                              نددارد بلکده بدا عنایدت            تعلد      ای        ویدژه    ی              بده زاویده           مصطلحات

          واژگدان        ایدن     از      یدل               گیدرد. هدر          برمدی     در    را         انسدان          زنددگی          مختلد            زوایدای       مطل       صورت    به

    رو                دهددد. ازایددن      مددی        پوشددش    را                                اعتقددادی، سیاسددی، اجتمدداعی                اخالقددی، هددم         مباحددو      هددم

        بهبددود         باعددو   و          ماثرنددد         انسددان         زندددگی          چگددونگی    در      هددا       اسددم   و         اوصدداآ       ایددن           شناسددایی

       شدیوه         ایدن                  هدای بنیدادین         فدر                      (. از دیگدر پدیش   1  :     1385           شدد)همان،           خواهدد          جامعده        اوضاع

        مبدین         عربدی        سدان  ل        قدرآن              بده بیدان          قدرآن                 داشدت. زبدان           اشداره         قدرآن         زبدان     به      توان    می       تدبری

         ضددوابک   و         قواعددد      بدده        توجدده      بددا   و         داشددته           فراوانددی          مضددامین          دریافددت                 اسددت. صددالحیت 

                     نمددود. بددا عنایددت          تحقیدد    و        تدددبر           فراوانددی           موضددوعات          دربدداره        تددوان      مددی        در  آن         مخصددوص

       ایددن        قددرآن       شددود      مددی        مطددر           موضددوعی        صددورت      بدده         انسددان        بددرای      کدده            گوندداگونی         مسددائل      بدده

        مسددیر      بده     را         انسدان    و        باشدد          مسدائل        همده         جدواب          آیداتش      بده            مراجعده       بدا       تدا       دارد    را           پتانسدیل 

                                                مبدانی ایدن شدیوه تددبری خطابدات عمدومی و               دیگدر        (. از 2            کندد)همان:             رهنمدونی          رستگاری

         تددبر و        بده         نسدبت         کدریم                اسدت. قدرآن          تددبر          متضدمن        هدای        آیده          خصوص در         قرآن به        همگانی

   (.  32           داند)همان:     می     الزم       همگان      برای                         داده و تدبر در آیاتش را         فراخوان      تفکر

 گذاری هدآ .1

        کددردن          همگددانی        پرتددو    در        قددرآن           مهجوریددت    از           جلددوگیری         تدددبری        شددیوه       ایددن       هدددآ

               حدوزه تفسدیر         بده       ورود                                     کده بسدیاری از مردمدان تواندایی                                است. با عنایدت بده ایدن         تدبر       جریان

    را         شدرایک        ایدن                دهندد تددبر         نمدی      راه        خدویش                                                     را ندارند یا برخدی مفسدران مدردم را بده حدوزه     

        بهدره     آن         مختلد         هدای         میدوه     از   و        کدرده       ورود        قدرآن        فهدم         حدوزه       بده            بتوانندد     تا      آورد    می       فراهم

        قدرآن       بدا         مدردم           مسدتقیم       دادن         پیوندد         شدیوه        ایدن          اهدداآ         تدرین           برجسدته     از   (  33                 برندد. )همدان:   

          مفداهیم       بده         تدوان       مدی     آن        تدالوت    و                               و اندس بدا قدرآن و قرائدت            قدرآن     با      مردم                است. در  پیوند



 63                                                          کریم قرآن در تدبری رایج های شیوه نقد و واکاوی

 

    آن      بددا       انددس       عدددم   و        قددرآن           مهجوریددت         عوامددل    از         ای کدده        گوندده      بدده                      قددرآن دسددت یازیددد.         بلنددد

   (.  13           است)همان:      قرآن        مضامین   و      آیات    با      مردم        مستقیم        ارتباط        نداشتن      همین

      بدده       خددود             مسددتقیما          متدددبر       فددرد      کدده       اسددت    آن        شددیوه       ایددن       مهددم          مختصددات   و      هددا         ویژگددی    از

       شددیوه                 کنددد. در ایددن          تدددریس    او      بدده         دیگددری      کدده        نیسددت         نیددازی   و        کددرده        پیدددا      ورود        قددرآن

                             نظیدر گدرایش، سدط  دیدن،             هدایی            محددودیت         قدرآن       بدا          پیوندد            برقدراری        جهدت             تدبری محق 

    آن                            قدرآن تددبر کندد و بدا        در         تواندد       مدی         فکدری        طدرز       هدر       بدا       کدس       هدر    و         نددارد       ریره   و      سواد

      بده         نسدبت          قرآندی           مفداهیم     از        درک وی        شخصدی              تدوان هدر            فراخدور       بده                شدود. گرچده         مانوس

       خدود    و        خدورد       مدی          پیوندد         قدرآن       بدا        فدرد       کده        اسدت      این    آن      ثمره       کمینه   و      بوده        متهافت        دیگران

   (.  11           دید)همان:       خواهد       قرآنی      فردی    را

                                   اسدت. ایدن روش بدا نگداه کدالن               تددبری         شدیوه        ایدن         مسدیر          ادامده       قرآن    به         ساختاری      نگاه

                              پدردازد. ایدن مباحدو تحدت                                                                     به بررسدی مفداهیم هدر سدوره و موضدوعات موجدود در آن مدی       

                         تددریس گدردد. هم ندین               کارگداهی         صدورت               تواندد بده        مدی    و       شدده          ارائده          شناسدی       سوره       عنوان

        نگداه         همدین       بده               نیدز نداظر          قدرآن            سداختاری                      شناسدی روش تحقید                             کتابی تحت عندوان سدوره  

     روش        کتداب       بده         تدوان       مدی          تددبری         شدیوه        ایدن         آثدار         تدرین                  اسدت. از مهدم         شدده               تدبری نگاشته

        کدریم         قدرآن     در           سداختاری          تحقید       روش         شناسدی         سدوره    و        کدریم         قدرآن     در          موضدوعی        تحقی 

   و        نمدود          اشداره           زنجدانی          مدرادی         حسدین                  دکتدر و دکتدر            فشدارکی          لسدانی            محمددعلی         دکتدر      اثر

               قرارگرفته است.      مردم        اختیار    در        همگانی      صورت    به   و     شده            شیوا نوشته       بیانی    با    یل    هر

 محور سوره تدبری . شیوه1-1

        صددورت      بدده        مجیددد              سددور قددرآن    از      یددل      هددر       هدددآ         یددافتن         درصدددد                           در ایددن شددیوه، متدددب ر

        خدددای         دارنددد        بدداور        محددور        سددوره        شددیوه                    هاسددت. طرفددداران    آن    در        تدددبر         رهگددذر    از           جداگاندده

   و        کددرده       جدددا          همدددیگر    از   «        الددرحیم          الددرحمن    اهلل       بسددم »      بددا    را              سددور قددرآن    از      یددل      هددر         سدبحان 

          انفصددال        حداوی     آن        پسدین    و         پیشدین               آیدات سدور        بده         نسدبت    و         هسدتند          کداملی         وحددت        دارای

   و          انفصددال          ازجملدده        هددایش          فعالیددت        تمددام   و       اسددت                  خداونددد حکددیم       کدده                 هسددتند. چددون 
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      بددا       سددور    از      یددل      هددر              اسددت. اگددر        حکمددت     روی    از   و          هدفمنددد          یکدددیگر    از       سددور           جداسددازی

       حکمددت       بددا        تفددرق   و         تفکیددل       ایددن          نباشددند          انفصددال       دارای        پسددین   و         پیشددین               آیددات سددور 

   و          مضددمونی        وحدددت       دارای   و           جداگاندده        صددورت      بدده        سددوره      هددر        آیددات              بددود؛ لددذا          نخواهددد

         درصدددد         متدددبر        محددور                  در شددیوه سددوره    (.  61   :    3193                  هسددتند )صددبوحی،          مشخصددی          انسددجام

    از       ردر                                  منسدجم از سدوره اسدت. لدذا           فهدم       بده     آن         انتداج    و        سدوره       هدر         آیدات        پیاپی        دریافت

          هددایتی        سدمت       بده            دسدتیابی       بدا       کده        اسدت     آن        سدوره           هددایتی         وسدوی          و سدمت        جهدت      کش 

       ایدن         قدرآن          هددایت         وسدوی              کشد  سدمت                 گدردد. وجده           افدراد         شدامل           خداوندد          هددایت       سوره

      کدده       چددون   و       اسددت        قددرآن          هدددایتی       هددای        واحددد        تددرین          برجسددته        مجیددد        قددرآن       سددور      کدده       اسددت

      بده     را         همگدان         قدرآن          اعجداز          اثبدات     در   و       اسدت        سدور         همدین       بده         نسدبت         قدرآن         طلبدی         هماورد

        دیگددر               (. بدده سددخن  42  :  1   ، ج    1393            اسددت)همان،       داده         دسددتور        قددرآن         هم ددون        سددوری       آوردن

      واژه       چندد         سدوره     آن        باشدد            حکیمانده          گفتدار       یدل          مصدداق          مثابده       بده         قدرآن      سور    از        هرکدام     اگر

   و       اسدت        الده         اقددس      عات              ایدن سدوره          حکدیم                  نیسدت، سدخنور             پراکندده    و       متفرق   و     جدا    هم    از

        وسددوی       سددمت         اهددداآ   و          مضددامین      کدده       اسددت       شددده         تدددبیر    ای        گوندده      بدده        سددوره      هددر          عبددارات

     الزم                    بددر هددر متدددبری          (. لددذا  12   :  24 ج   ،    1389                بفهمانددد)همان،          انسددان      بدده    را        خددویش          هدددایتی

     کند.     فهم    را    آن        مضامین   و        مفاهیم   و           تدبر کرده       تعالی    ح      کالم    در    که     است

 محور سوره شیوه نگاه از تدبر ( تعری 3

   و       آورده       دسدت       بده        کدار     آن    از          خوانشدی         بایدد          باشدد،         امدری          انجدام          درصددد       کده         فدردی     هر

         تواندد       مدی         تددبر        هدای          کرانده    و        حددود       بده                  نیسدت. معرفدت            مسدتثنا          مسدئله      این    از     نیز      شیوه     این

        سدوره         شدیوه       بده              باورمنددان         نگداه     از                 نمایدد. تددبر           مباحدو          رسدیدن        ثمدر       بده     در          بسدیاری      مدد

             است)صدبوحی،           الفدا        یدا                 اشدیا، امدور          کدردن           دریافدت         دیگدر       هدم       سدر        پشدت        مفهوم    به      محور

         تدددبیر          دریافددت   و        قبددول        همددان         معنددای      بدده      هددم        تدددبر                  معنددای اصددطالحی    (.  19   : 3 ج   ،    1393

       حدال     در      کده          زمدانی          حکیمدی       کده        دهدد       مدی     رخ         زمدانی             تدبیر هدم      است.      کریم      قرآن    در       ملحو 

      کده         بخشدد          سدامان     ای        گونده       بده     را        خدویش           عبدارات    و        جمدالت    و         کلمدات              گفتاری است،       ایراد
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          سدخنران        فدرد          اهدداآ    و         اردرا          خدوبی       بده           بتواندد         کندد،       مدی           دریافدت     را       سخنان    آن    که      فردی

    در        کددردن        تدددبر       حددال    در       کنددد      مددی       فهددم         پیدداپی    را         گفتددار       ایددن      کدده        فددردی   و       کنددد          دریافددت    را

         معندای       بده        نیدز     آن    در        تددبر    و              الهدی اسدت           تددبیر     ای        گونده       بده        نیدز                اسدت. قدرآن        سخنور      سخن

      بده         تددبر        گفدت         چندین         تدوان       مدی        کدالن         صدورت       بده               اسدت. لدذا      آن       سدور    و        آیدات          پیداپی      فهم

         سدددوره    آن          منسدددجم   و           پیوسدددته        فهدددم           راسددتای     در        سدددور         آیدددات          پیددداپی           دریافدددت          معنددای 

   (.  42-    41          است)همان: 

 اصول و ( مبانی2

             دانشددمندان    از        برخددی         گفتددار          هم نددین   و          روایددات   و        آیددات    از          برآمددده        شددیوه       ایددن         مبددانی

     است.        مسلمان

      قرآنی       مبانی  .    

          خطابدات       بده          عنایدت           هم ندین    و        کدریم         قدرآن            گونداگون        سدور     در        تددبر       آیات    به       عنایت    با

       اسدت.           ضدروری    و          همگدانی         تددبر       بده         توجده       کده           دریافدت         تدوان       مدی       چنین    آن       عمومی   و     کلی

        آیدات       بدر         حداکم        نظدم          شدناخت    و        نظمدی       بدی         نبدود    و         اخدتالآ          فقددان          اثبدات         بدرای     که    آن     اول

                   متددبر در قدرآن                                در آیدات ضدروری اسدت تدا               اسدتواری    و         اتقدان      اوج      دادن        نشدان        نیدز    و      قرآن

        بددرای   و      داده       رشددد    را         انسددان         ایمددان        قددرآن      نددر      بدده        قددرآن    در        تدددبر        آنکدده            کنددد؛ دوم        تدددبر

                      ضدروری اسدت. سدوم           قدرآن     در        تددبر     را    آن      بده         بخشدی        عمد     و       خدود          ایمدان     به      دادن       حقیقت

        قددرآن        آیددات    در           آن تدددبر         ارددرا         تددرین          برجسددته    از   و        کتدداب       ایددن               هدددآ نددزول       کدده    آن

   (.  11  -    13   ص   ، 1           است)همان: ج     شده       معرفی

            مبانی روایی    . ب  

       نیدز            معصدومان           روایدات       بده         قدرآن         آیدات       بدر          افدزون           موضدوعی         تددبر         شدیوه       بده            باورمندان

       هددای           پشددتوانه    از       یکددی         عنددوان      بدده    را      خددم        ردددیر     روز    در        اکددرم        رسددول       سددخن   و        کددرده          اسددتناد

                  یوض د   ل ک دم                و  ل دن  ...                                                   ت دد ب ر وا ال ق در آن  و  اف ه م دوا آیات ده        ... »      اندد:         کدرده          عندوان         قدرآن     در      تدبر       روایی
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      ال ال  »          فرمایدد:        مدی          السدالم         علیده        علدی         دیگدر        جدای     در   و      ...«                                                   ت ف سیر ه  ا ال  ال ذ  ا ن دا آخ دذ  ب یدد ه  و     

          اهتمدام          معتبدر    و        مدتقن    و       سدنگ         گدران           روایدات        ایدن       بده          عنایدت       بدا    «    فیها          ت د ب ر   ال                  خ یر  فی ق راءة  

   (.  35  -    33          است)همان:       مسلم      امری      قرآن    در      تدبر    به         معصومان

       مسلمان            اندیشمندان       سفارش    ج(

    در    را          مسددلمان          بزرگددان    از        برخددی    از          گفتدداری        محددور        سددوره        تدددبر   ی        شددیوه            طرفددداران

       کدریم          قدرآن     در             بده تددبر           ایشدان         ویدژه           اهتمدام         دهندده          نشدان             اندد کده                خود نقل کرده     های       نوشته

         انقددالب                                        خمینددی)ره( و هم نددین رهبددر معظددم          امددام       هددای                      منویددات و رهنمددود            اسددت. در

        بداره          درایدن          خمیندی         امدام       کده         آنجدا       تدا        شدود       مدی         مشاهده     خاص     طور    به               عنایت به تدبر       اسالمی

      جدز       کده        اسدت        ایدن       بده         بداور           ندورانی          صدحیفه        ایدن     از        منددی         بهدره          مواندع     از               فرماید: یکدی     می

                                                  حد  اسدتفاده از قدرآن نیسدت و تفکدر و تددبر           را       کسدی        اندد                               مفسران نوشدته یدا فهمیدده       که    آن

    را         قرآنددی        تددالوت       نیددز         انقددالب        معظددم        رهبددر   و       انددد        کددرده     ر ی      بدده                             درآیددات شددریفه را تفسددیر

        همدان:      از       نقدل           کند)بده       مدی         الهدی          کلمدات        فهدم    و        تددبر       بده        سفارش    را       انسان   و        دانسته       مطلوب

         سددفارش   و        قددرآن    در        تدددبر      بدده          خداونددد       پدداک       کددالم         سددفارش      بدده         عنایددت      بددا   (.   36  -    35

        تددبر        امدر       بده           مسدلمان               اندیشدمندان          بسدیار          عنایدت        نیدز    و        تددبر       بدا       عجین       قرائت    به         معصومین

      بده            نیازمندد          هددایت        جهدت           انسدانی       هدر    و         سداخته           اسدتوار     را        تددبر        ایدن        مبانی   و    ها     فر      پیش

               قرآن کریم است.        درآیات     فهم

 ( روش1

                                                                                           شددیوه بددرای یددادگیری تدددبر و یددا تدددبر در سددوره بایددد ابتدددا سددراغ سددور کوتدداه          در ایددن 

          کده بدا                شدود چدون                                          هدای بلندد و طدوالنی پیشدنهاد نمدی                                          قرآن رفت و برای آراز این کار سدوره 

                   گددردد و اسددتقامت                     محددور آسددان مددی                                                       تدددبر در سددور کوتدداه فراگیددری روش تدددبری سددوره 

                                          (. تددالوت همدده سددوره هنگددام تدددبر از    41                                                   درراه تدددبر را بدده دنبددال خواهددد داشددت)همان:  

                                                           ای کده زمدانی کده متددبر قدرار اسدت فرآیندد تددبری                 گونده                                   اهمیت فراوانی برخوردار بوده بده 

                                                                   مرتبده آرداز، میانده و آخدر سدوره را تدالوت کندد. بدا ایدن             4                            خویش را آراز کند حداقل باید 
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                یشدتری خواهدد                                             تدری پیدداکرده و نسدبت بده آن رربدت ب                                           اقدام فرد متدبر با قرآن اندس عمید   

      بددر    آن          جایگدداه   و        سددوره   ی         شناسدده        نخسددت         مزبددور         مطالددب           و رعایددت          ازلحددا        بعددد        داشددت.

        بددودن        مدددنی   و       مکددی          هم نددین   و        شددری         مصددح     در         کنددونی         ترتیددب   و        نددزول         ترتیددب        پایدده

        بایدد    و         شناسدد       مدی     را        سدوره    ه      شناسد          متددبر                گدردد. سدپس        مدی          تعیدین     آن        آیدات        تعداد   و      سوره

       اسدت         بهتدر         مربدی         توسدک         سدوره                  نمایدد. تدالوت          تدالوت          پایدان       تدا         آرداز     از       بدار     یل    را      سوره

         تبیددین    در         ایشددان        توسددک        سددوره        آیددات         مفهددوم   و          واژگددان         مفهددوم           بعدددازآن   و        گیددرد         انجددام

      بده        نیدل     از       بعدد                 پدذیرد؛ سدپس        مدی          انجدام         قدرآن         آیدات          ترجمده       بدا          همدراه                 گردد. این روند    می

         ادامدده    در   و       شددود        تددالوت          مسددتوفی       طددور      بدده        سددوره       اسددت        نیدداز        آیددات   و          واژگددان         مفهددوم

        نکددات      تددا        گددردد         تکددرار        تددالوت      بدده             شددد. امددر         خواهددد     درک        سددوره          هدددایتی        وسددوی       سددمت

       دعددا   و        سددوره          دوبدداره        تددالوت      بددا       کددار         فرجددام    در   و        برسددد         متدددبر       فددرد      بدده        سددوره    از         دیگددری

    (.   25  -    23            شود )همان:    می      کامل      سوره      تدبر

      یددل    در        تدددبر        بددرای         اقدددام          نخسددتین         شددیوه،       ایددن            طرفددداران    از        بعضددی          دیدددگاه    در        گرچدده

            گوندداگونی       هددای     روش      بدده        دسددته      هددر         شددناخت               اسددت. نحددوه        آیددات          سدداختار         شددناخت        سددوره

        ادبدی        تدام                   لفظدی، انفصدال           تقابدل    و         پیداپی           اسدلوبی       یدا         لفظدی                پذیرد: اشتراک       انجام      دارد       امکان

      بدده        توجدده   و        سددوره      هددر          مضددمونی   و        لفظددی          اشددتراک    از        گیددری        بهددره      بددا     دوم       گددام            ریددره. در   و

       کشدد       بدده        منجددر         مسددئله        همددین   و            آشکارشددده               وسددوی مددتن           آن سددمت         گفتددار        فضددای

          گدران           هددایت           تداثیری        دارای        قدرآن            اساسدا                شدود، چدون        مدی         قدرآن         هدایتی     جهت   و     وسو     سمت

         مرحلدده           اسددت. دو       مددتن       فهددم    آن   و       اسددت        تدددبر        اصددلی        مددراد         شددناخت       گددام                اسددت. سددومین

         مرحلدده      کدده        داشددت         عنایددت              دارد. بایددد       مددتن       فهددم      بدده           دسددتیابی        بددرای           مقدددماتی        جنبدده         پیشددین

        منصده       بده    و        بدوده         نداقر                                               مدتن سدوره اسدت و تدا پدیش از آن تددبر           فهم       واقعی      تدبر   و      اصلی

       فهدم       بده            فراواندی        کمدل          مرحلده        ایدن     در       نیدز             متدبرانده    و         پیداپی                 اسدت. قرائدت            نرسدیده       ظهور

        بدرای         شدیوه        ایدن     در        رسدد،       مدی        نظدر       بده             (. البتده   19  -    17   :    1392      زاده،             کرد)الهدی          خواهدد      متن

                                قرائدت، تجویددد، صدوت، لحددن           هم دون            مقدددماتی       هدای       دوره        بایدد         نخسددت        تددبر       روال        آرداز 

        تددبر         عرصده       وارد       اسدت         بهتدر              شدد؛ سدپس          آشدنا       هدا           بدار آن        حداقل   و     شود         گذرانده       ترجمه   و
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            شددود)الهی      مددی           اسددتفاده        شددیوه       ایددن            طرفددداران       هددای          رهنمددود    از        برخددی    از        مطلددب             شددد. ایددن

   (.  11  :  1   ج   ،    1393         ؛ صبوحی،  9   :    1392      زاده، 

     فیل(        مبارکه      سوره    در       )تدبر      محور      سوره       تدبری     روش    از    ای           ( نمونه

                ال ( شناسه سوره

          وتعددالی         تبددارک        خدددای       سددوی    از      کدده       اسددت        کددریم                        نهمددین سددوره قددرآن   . 1

     است.     شده      نازل

     است.     شده      نازل     مکه    در     فیل        مبارکه      سوره  . 2

             قرارگرفتدده          پنجمددین   و      صددد      یددل         عنددوان                       آن، ایددن سددوره بدده        فعلددی         ترتیددب  . 3

     است.

      دارد.     آیه     پنج     فیل      سوره  . 4

     مربی      توسک      سوره       قرائت    ب(

                                   ل دم  ی ج ع دل  ک ی دد ه م                ال ف یدل                   ب ا ص دح اب              ر ب  دل             ف ع دل             ک ی د            ت در                        الر  ح یم    ل دم       ن                          ب س م  الل  ه  الر  ح م  »

                          ف ج ع ل ه ددم  ک ع ص دد                                                    ت ددر م یه م  ب ح ج ددار ة  م ددن  س ددج  یل                               َ                      و   ر س ددل  ع ل ددی ه م  ط ی ددَرا   ب اب یددل                      ف ددی ت ض ددل یل 

  «          م ا ک ول 

                         مفهوم واژگان و آیات سوره   ج( 

         درصددد    و        بدوده         سدوار        فیدل       بدر       کده              جنگجویدانی     از                سدوار سدپاهی        فیل                   اصحاب فیل: افراد

       بودند.      برده      یورش      کعبه     سوی    به   و      بوده      کعبه      خانه      کردن       ویران

       سدازی           ویدران         بدرای       کده           سدواران        فیدل     آن      بدا       تدو             پروردگدار       کده     ای                      ای رسول ما مگر ندیده

      کرد پ    چه                لشکرکشی کردند،      کعبه

        مجددد          قرائدت     از      پدس    و        گدردد       مدی         یدابی          مفهدوم         سدوره           واژگدان        همده         صدورت         همدین     به

   و       سددیر   و       فیددل        سددوره           گفتمددانی                 قرائددت، فضددای           اسددتادان    از       یکددی      یددا        مربددی        توسددک        سددوره
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         پرسشدی                                    گیدرد. سدوره شدریفه فیدل بدا                                         سوره، مورد  بدازخوانی قدرار مدی           هدایتی      وسوی     سمت

        پرسدش        ایدن    «           ال ف یدل                  ب ا ص دح اب              ر ب  دل             ف ع دل             ک ی د            ت در               ل دم   »     شود:     می      آراز         اکرم)ص(      رسول    از

               بدود. همدان          کدرده         مقددر         سدوار        فیدل            نیرومندد         سدپاه         بدرای          سدبحان       خدای    که            فرجامی است    از

       امدا         اسدت؛         سداال                      نداشدت. بلدی یدل       را    آن         مقابدل     در            ایسدتادگی            تواندایی         احددی     که       لشکری

       ایدن          مخاطدب        اسدت                اسدت. ممکدن           سدواران         فیدل         سدپاه       بدا      خدا       رفتار      تذکر      ساال    آن    از     رر 

     کرد     چه     فیل       اصحاب    با       سبحان      خدای       راستی    به     کند      پرسش      چنین     خود    از     آیه

         بپرسدد         سداال         چندین     او   و                             عهدن مخاطدب خلجدان کندد        در       اسدت         ممکدن      نیز      دیگر       ساالی

   «.                                           ل م  ی ج ع ل  ک ی د ه م  ف ی ت ض ل یل  »     است:       کرده      پرسش          پروردگار    که      گونه      همان

        قدداطع            پشددتیبانی   و          حقانیددت   و      حدد          برابددر    در             ابرقدددرتان            رویددارویی           کدداربردی:          تشددری 

       ایدن     در                نددارد. اگدر          قدرآن         ندزول        عصدر       یدا          الفیدل        عدام        سدال       بده       مختر    ح     از     اله      اقدس     عات

   و        الهددی          رهبددران        کننددد         آرایددی      صدد              دیددن خدددا         برابددر    در                    زورمددداران جهددان                عصددر و زمددان

       هستند.          پروردگار       حمایت             برخوردار از    که       دانند    می       ایشان        پیروان

  و          متعهددد        مددردم      کدده                    نمایددان: هنگددامی        قدددرت          نددابودی   و       خدددا         مخصددوص        یدداری    از         مثددالی

          پیددروزی      بدده       خدددا       درراه         مجاهددد   و        شددناس        قددرآن            اندیشددمند          راهبددری      بدده         ایددران     دار       دیددن

                                                                                        جمیع زورمدداران جهدان در برابدر ایشدان ایسدتادگی کدرده و بده هدر طرید  درصددد                   رسیدند

                                 ضربه زدن به این حرکت الهی هستند.

        قددرآن           همخددوانی      بددا         قرائددت           اسددتادان    از       یکددی      یددا        مربددی        توسددک        سددوره         قرائددت    د(

   (.   123  -     118  :  3 ج   ،    1393        )صبوحی،       آموزان

 گذاری ( هدآ4

       اگددر      کدده        معنددا       ایددن             اسددت. بدده        تدددبر          فرآینددد        کددردن          همگددانی         درصدددد         تدددبری        شددیوه       ایددن

       مدتن        ایدن     در         آسدانی       بده           بتواندد        کندد         تددبر         قدرآن     در        داشدت        تمایل      جهان    از      نقطه    هر    در      فردی

        قدرآن          تددبری           روشدمند    و        صدحی           آمدوزش       کده        اسدت        ایدن        ردر                  کندد. دومدین        تدبر        نورانی



 معاصر رانیآن در ا یاجتماع یتهایم و ظرفیتدبر قرآن کر یشناس انیجر یمل شیهما              12

 

         قرآنددی           اقدددامات        دیگددر                            قرائددت، ترتیددل، حفدد  و          گسددترش                 برهانددد. بددا            مهجوریددت    از    را

     بدا          مدردم        اندس         تددبر           فرآیندد          گدرفتن                     کدرد. بدا روند            خدارج            مهجوریدت     از    را        قدرآن         تدوان     می

   : 3 ج   ،    1393             کند)صددبوحی،       مددی        حرکدت        شدددن         قرآندی        سددوی      بده          جامعدده   و         یافتده                  قدرآن افددزایش 

11  .)   

 ها ( ویژگی3

       کدرد         مشدخر         نخسدت         بایدد        شدود       مدی       داده        قدرار         عمدوم            اسدتفاده         بدرای     ای      ایده    که        هنگامی

        جددزوه         شددماری         مخاطددب      کدده        معنددا       ایددن             شددود. بدده      مددی         تدددوین          افددرادی      چدده        بددرای          برنامدده      کدده

      کده        اسدت        ایدن        شدرط                 بدود. دومدین           خواهدد          تددبری         شدیوه        ایدن         بدرای       هدا        کدار         تدرین          مقدماتی

        کنندد         تدالوت           توانندد        نمدی       کده           افدرادی    و       شدود          احدراز         قدرآن         صدحی           قرائدت     در       افراد         توانایی

       اسدت.                 آیدات قدرآن         فهدم     از        نسدبی            تواندایی       هدم        سدوم               نشوند. شدرط       قرآن    در      تدبر      وادی      وارد

   (.  13           دارد)همان:        اهمیت       بسیار        سه شرط     این      تدبر     های      دوره    در      شرکت      برای

 محور واژه -. شیوه سوره4-1

   ای       تکیدده        قددرآن    در        تدددبر        بددرای      کدده       اسددت        روشددی  «       محددور      واژه  -      سددوره »                  مقصددود از شددیوه 

        تددبر           فرآیندد           تلفیقدی     ای        گونده       بده         بلکده           ننمدوده         سدوره       بدر        محدض     ای     تکده       یدا       واژه    بر       محض 

    در        تدددبر      هددم        گدداهی   و           پرداختدده       نیددز         کلمددات    در        تدددبر      بدده          بعضددا        حتددی          گیددرد و    مددی       شددکل

               تددبری روال و          شدیوه        ایدن         بدرای                      قدرآن بده قدرآن.           تددبر                      افتدد و گداهی هدم               ها اتفاق می    سوره

       بعدد        کندد        فهدم     را    ای      کلمده                                                                        ترتیب خاصدی لحدا  نشدده یعندی فدرد متددبر حتمدا  بایدد تددبر         

    روش        بحددو         موضددوع   و         مخاطددب      بدده         عنایددت                بددالعکس. بددا      یددا   و        بددرود    ای      سددوره        تدددبر        سددراغ

                   یدا تددبر قدرآن       ای       سدوره       یدا     ای        کلمده                شدود، تددبر            انتخداب         روندد         کددام     که     شود  می          ساماندهی

   و        بددوده            برخددوردار        خاصددی         اهمیددت    از         تدددبری        مکتددب       ایددن                                       بدده قددرآن. التفددات بدده فرجددام در

         سدنجی،          عاقبدت            اندیشدی،        عاقبدت     از        اسدت:          عبدارت           عداقبتی          مراحدل             است. ایدن         مراتبی       دارای

    در                  (. ایددن مراحددل  72  :  3   ، ج    1392               گرایی)اخددوت،         عاقبددت   و        نگددری         عاقبددت          شناسددی،       عاقبددت

     است.     شده      داده       نمایش     عیل      جدول
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     است:       مدنظر     زیر       موارد    از     یکی      چیزی    یا      کاری                           منظور از ارزیابی در عاقبت

-    مدی          انجدام        کدار     آن        دلیدل     آن         واسدطه       بده       کده        کدار     آن        وقدوع        هددآ    و      دلیل  . 3

     شود.

       عدددم      یددا          موفقیددت       سددوی      بدده       اسددت        ممکددن       کددار        وقددوع        وسددوی       سددمت  . 2

      باشد.        موفقیت

      افتد.  می       اتفاق     کار    آن      ظهور     اثر    در    که        واکنشی  . 1

     شود.    می                                   آثار مثبتی که در اثر آن کار ایجاد  و          پیامدها  . 4

      ریره.       شود و    می                                        تبعات آثار منفی که در اثر آن کار ایجاد  . 3

       بحددو          قابلیددت   «      محددور      واژه  -      سددوره »        تدددبر       بحددو         موضددوع    در       فددوق         مددوارد    از           هددر یددل

-    مدی          موضدوع     آن           و عاقبدت          فرجدام       بده         توجده           موضدوعی       هدر     در        تددبر        شرایک     این    در   و      دارد

                باشد)رک: همان(.

 تدبر از نگرگاه این روش تعری ( 3

                                                                       تددر بددا ایددن روش ضددرورت دارد تددا تعریدد  تدددبر از منظددر ایددن                         بددرای آشددنایی دقیدد   

            شدده بده            و هدیده         بدزرگ        هدای       نعمدت     از       یکدی          مثابده       بده      روش       ایدن     در      تدبر                روش تبیین شود.

        فدردی       هدر        عمدل             بدا ایدن           چراکده               شدیئی اسدت           عاقبدت     به      توجه       معنای    به   و     شده       معرفی       انسان

            بپدردازد.         تفکدر       بده     آن    در   و        دهندد         قدرار            ارزیدابی         مدورد     را        کداری       هدر        انجام   و       عاقبت       تواند  می
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   و         نمدوده            ارزیدابی     را                       پدیدداری هدر شدیئی              و عاقبدت          نهایدت          تواندد       مدی     که     است      تدبر    با       انسان

                  (. هددر رخدددادی  72  -    71   : 3   ، ج    1392               نمایددد)اخوت،        سددنجی        نسددبت       خددود         اهددداآ      بددا    را    آن

               و آن را بددرای        اسدت           ارتبدداط    در                   و هدددایت انسدان                   شددده بدا ردر             آفریدده              جهدان کدده        ایدن     در

                                                        تواندد پیوندد آن رخدداد را بدا انسدان کشد  کندد.              مدی                  رسداند. تددبر                        نیل به اهدافش مدد مدی 

                                                                                             هددر موضددوعی یددل هدددفی دارد، عنایددت بدده عاقبددت آن موضددوع بدده معنددای تدددبر در آن    

   ور                                                                                باشدد. در تددبر در قدرآن موضدوع تددبر همدان موضدوع کلمدات، آیدات و سد                    موضوع مدی 

      بده          عنایدت         یعندی         قدرآن     در        تددبر        گفدت         تدوان       مدی                      لدذا از یدل نظدر       (.   311                قرآنی است)همان: 

         موضدوع       یدل          مثابده       بده         مجیدد         قدرآن         داشدت          عنایدت         بایدد        قرآن.     سور   و      آیات        کلمات،       عاقبت

        پدذیر        امکدان         قدرآن     در        تددبر       هدا     آن         فقددان       بدا                                     اسدت، حداوی مختصداتی اسدت کده            تدبیر      برای

                                                    ( سداختار قدرآن کده از کلمدات، جمدالت، آیدات،       3    از       اسدت          عبدارت           مختصدات        ایدن        نیست.

       نددوع   ( 1         آیددات.        نددزول         عناصددر   و         مکددانی   و         زمددانی           ( شددرایک 2          یافتدده.         سددامان       سددور   و          عبددارات

       ( رر . 4       قرآن.    از        برآمده      بینی      جهان

 
 

      کده        اسدت     آن         معندای       بده         قدرآن     در        تددبر        اسدت         توجده         قابدل        شدده         بیدان        مطالب    به       عنایت    با  

              مطلدع شدود          قدرآن        سدور    و        آیدات           کلمدات،               ردر  ندزول     و         اردرا        بده        واقعی      صورت    به     فرد
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       جهددت                                                                              در معددر  توجدده خددویش قددرار دهددد و همدده افعددال خددود را در راسددتای آن    را    آن   و

   (.  74           است)همان:        مخبتین   و            اولی العلم    به      مختر     این   و      داده

 ( مبانی و اصول2

                                                                                                تدددبر ازآنجاکدده در ایددن روش بدده عاقبددت چیددزی و تدددبر در قددرآن ندداظر بدده احاطدده بدده  

                                    باشددد. آن دده قطعددی اسددت قددرآن                                                        نددزول قددرآن اسددت دارای ارددرا  و اهدددافی مددی     رددر

        بدددون                                                                                 اهلل و از جانددب خدددا بددر قلددب بدداالترین انسددان یعنددی رسددول اکددرم )ص(            کددالم

       کدرده          ندازل          بشدریت          هددایت         بدرای     را        قدرآن          سدبحان         خددای         اسدت.           گردیدده       نازل       وکاست    کم

                           آن اسددت. بعضددی از اصددول               فهددم بددودن                                                        و الزمدده هدددایت یددافتن انسددان توسددک قددرآن قابددل 

        است از:       عبارت      آیات          روایات و    از      دارد       ضرورت      قرآن                    مهمی که در رجوع به

        بدرای        فدرد            منحصدربه         فضدلی       هدا        انسدان         نیداز         رافدع         تدرین       شاخر       مثابه    به      قرآن      ال (

     کند.       مرتفع    را       انسان      نیاز       تواند   نمی      قرآن        اندازه    به          هی  شیئی       اوست.

      لدذا            خدورده،        گدره         قدرآن         آیدات          معدانی        فهدم       بده         آخدرت    و      دنیا    در       انسان          ب( مراتب

                                 تدری داشدته باشدد از رفعدت و                                      مفداهیم اندس و ماانسدت افدزون         این    با       انسان       مقدار    هر

     شود.    می          برخوردار                     درجه بیشتری نزد خدا

   و       اسددت         سددرمدی            همیشددگی و         معلمددی            فراگرفتدده    را    آن      کدده        فددردی        بددرای           ج( قددرآن

        قدرآن           محتدوای       بده         تمسدل     آن       شدرط          البتده                       واال خواهدد رسدید و         مراتب    به      فردی      چنین

     است.

      داشت.       خواهد    را      نبوت    از        مراتبی    به         دستیابی       توفی       مجید      قرآن    با          د( انسان

        کددرده          مطالعدده    را          پیشددینی          انبیددای       کتددب        تمددام        گویددا         خوانددد    مددی        قددرآن      کدده           ه( فددردی

     است.

     برد.  می      بهره    آن    از    که     کسی                                        و( قرآن منبع نور، هدایت و علم است برای



 معاصر رانیآن در ا یاجتماع یتهایم و ظرفیتدبر قرآن کر یشناس انیجر یمل شیهما              16

 

      داشت.     همت      قرآن      تعلم   و       تعلیم              پایان عمر به                 ز( شایسته است تا 

   (.  35  -    27           است)همان:            تفکر حقیقی     شدن      فعال      موجب          ( قرآن

       بیددت       اهددل          روایددات       سددپس   و        قددرآن         تدددبری        شددیوه       ایددن                 تددرین مبنددای                لددذا برجسددته 

         اهمیددت    آن        بددرای   و       انددد         داشددته        قددرآن    در        تدددبر      بدده        خاصددی        توجدده      کدده       اسددت         السددالم         علددیهم

        اکدرم                عتدرت رسدول     و       خددا         کتداب         یعندی                       قدرآن هدر دو ثقدل                      بودندد. مدراد از           قائدل         مضاعفی

        دیگدر        فدرد         سدراغ              هرگدز بده     و         داشدته          همدراه       بده     را           جاودانده           هددایتی       هدا     آن    به      تمسل   و      بوده

   (.  21            رود )همان:   نمی

 ( روش1

      بدده         عنایددت      بددا        یعنددی        نشددده         تعریدد           یکسددانی     روش        تدددبر         تعلددیم        بددرای                 در ایددن شددیوه

        نکتدده       ایددن        شددود.         اعمددال            گوندداگونی       هددای      شددیوه      دارد         امکددان        آمددوز          و قددرآن         مخاطددب

                فدردی کده در        هدر         بدرای    و          فراگیدر    و          همگدانی    و       شدود         آسدان         تددبر        امدر       تدا        اسدت      جهت      بدین

           بااینکده         یعندی        اسدت          ممتندع    و       سدهل             ازآنجاکده         قدرآن         زبدان          باشدد.         پدذیر      امکان      تدبر      دارد      توان

        بدرای     رو      ازآن        شدود؛         نائدل     آن       عمد        بده          تواندد        نمدی         فدردی       هدر          ولدیکن        رساست   و      گویا       زبانش

   و         تغییددر        دچددار      هددم       فددرد    آن          آموزشددی     روش            نتیجتددا          نیسددت.     درک   و       فهددم        قابددل         افددراد       همدده

   و        اصدول       بدا          راسدتا     هدم    و          همخدوان         بایدد         شدیوه        ایدن          تددبری        هدای      روش       همده       شود؛  می      تحول

        تددبر          تعلدیم         بدرای                                           باشدد. ازآنجاکده پیدروان ایدن شدیوه             تعقدل       بدر          مبتندی    و      بوده       قرآنی       قواعد

     روش       فدرد       کده        اسدت           نداشدته          لزومدی       کده         معندا        ایدن       بده        اندد          نکدرده         مشدخر            انتهدایی    و       ابتدا

    آن        پایده       بدر    و       اندد         کدرده         بیدان     را        خاصدی           چدارچوب        کدالن        طدور     به       ولیکن     کند       دنبال    را      خاصی

    از:     است       عبارت    ها   روش     این      اند.    کرده       تالی       کتبی

     قرآن    در      تفکر     روش  . 3

   ای    کلمه      تدبر     روش  . 2

   ای    سوره      تدبر     روش  . 1
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               ایددن نوشددتار          ادامدده       (. در  81   و    81          )همددان:        قددرآن      بدده        قددرآن    در        تدددبر     روش  . 4

    شد.       خواهد       تشری     ها   روش                       مختصرا  هرکدام از این

 قرآن در تفکر هایروش. 4

       ایدن       بده        اسدت         تعقدل     آن         مرحلده           نخسدتین       کده         باشدد     مدی          مرحلده        پدنج       شامل      قرآن         تدبر در

        تدرین         شداخر                ایدن مرحلده          اسدت.         تعقدل     آن       مهدم         محدور    و        تددبر         بدرای      قدم        نخستین    که      معنا

       نیدز                دیگدر تددبر           مراحدل                 انجدام نشدود          صدحی     و        دقید          صدورت       بده        اگدر    و        بدوده       تدبر       مرحله

           شدکوفایی       بده         منجدر    و        بدوده          انسدان       بده         الهدی             از انعدام          بزرگدی         نعمدت         تفکدر          افتدد.      نمی       اتفاق

   (.  23  :  2   ، ج    1393          شود)همو،    او            استعدادهای   و     عهن

 
 

    آن           اسددتمرار   و        قددرآن    در        تفکددر           اثربخشددی    در                  مقولدده اساسددی     دو         تدددبری     روش       ایددن    در

   و             برقرارشدده         قدرآن       بدا           بیشدتری             هدم اندس            فدراوان          تمدرین    و         تکدرار       بدا       است.       تمرین   و       تکرار

            شدود)همان:      مدی               تدر انجدام        دقید           تددب ر    و      شدد          خواهدد         قدرآن           مفداهیم       بده           بیشدتری          عنایدت     هم

    آن    از        عددالم           موجددودات        دیگددر   و        اوسددت       خددود      بدده         منحصددر         انسددان    در        تفکددر       سددیر          (. چددون  22

-    مددی       عمددل   و         حقیقددی       علددم      بدده         شددود و                     و خیددال آردداز مددی                             بهددره بددوده و از حددواس     بددی

   (.  25              انجامد)همان:
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 ایکلمه تدبر ال ( روش

         مددخلی         جنبده       یدل          مثابده       بده          تواندد       مدی        دارد،         ضدرورت          بسدیار         تددبر         بدرای       قرآن         تعقل در

    در        تددبر       بده       ورود                              شدود. کلمده نیدز در حکدم              قلمدداد         تددبر           فرآیندد    و        چرخده       بده       ورود      برای

    از      کده     ای       نوشدته    و        کتداب       هدر         نکتده         همدین       بده          عنایدت       بدا         شدود.     مدی         تلقدی         قدرآن         آیدات      متن

        قددرآن        کلمدده      هددر    در         البتدده        اسددت،        صددورت                          قددرآن نیددز بدده همددان        باشددد       شددده         تشددکیل          کلمدداتی

          نزدیکددی   و        تدددبر        چرخدده        شددروع        بددرای             اسددت لددذا       شددده         نهفتدده    آن    در   و      دارد        وجددود          ارراضددی

   (.  21  :  1   ، ج    1393          است)اخوت،      مهم       بسیار       کلمات    در      تدبر    آن     سور   و      آیات       اهداآ    به

    در           کاررفتدده      بدده         کلمدات     از          هرکدددام      کده        شددود       دقدت         بایددد        نکتده        ایددن      بده     ای      کلمدده        تددبر     در

                                                 و پیوندددی دارد و در پرتددو علددم بدده معددانی           ارتبدداط      چدده       سددور    از          هرکدددام       رددر       بددا        قددرآن

      کده       دارد        نیداز     ای        کلمده          متددبر    و        پدژوه       قدرآن         شدود.        بداز         قدرآن          حقدای         فهدم       برای      مسیر       کلمات

       ایدن     در    ای        کلمده         تددبر         کندد.       تدر        افدزون         قدرآن       بدا     را       خدود        اندس    و     کند         فراوانی       تمرین   و       تکرار

         عنددوان      بدده        شددود؛         احددراز           جداگاندده        صددورت      بدده        بایددد          هرکدددام   و       اسددت          مراحلددی       دارای        شددیوه

         مراحدل    و        معندا    و         مصدداق        بحدو          توحیدد         سدوره                بحدو معندا،         حمدد           مبارکده         سدوره     در       نمونه

   (.  21  و     22  :  1   ، ج    1393               است)رک: اخوت،     شده         ارزیابی      دیگر     سور    در      دیگر

 

 ای سوره تدبر روش ب( سه

    آن       خدود          اردرا           تبیدین         بدرای        خددا       کده        اسدت     ای         حکیمانده            تقسدیمات     از        قدرآن          سوره در

   و       اسددت         یکسددان          موضددوعی       دارای        قددرآن                           اسددت. هرکدددام از سددور          نمددوده        سددازی        پیدداده     را

                           باشددد. صدداحب ایددن روش         داده        قددرار       خددود    در       نیددز    را         دیگددری           موضددوعات      دارد         امکددان
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       هدا و                                   ای اسدت کده از کلمدات، جمعیدت                                        دارد سدوره در قدرآن همدان جامعده                    تدبری اظهار مدی 

                                         اندد و بدا اطدالع انسدان از حدوادش و             شدده                                                هدای مثبدت و منفدی عینیدت یافتده تشدکیل          حرکت

    (.  11   : 4 ج       تددا،    بددی             اسددت)اخوت،         نمددوده         هدددایت           و انددذار         تشددوی                             وقددایع هسددتی او را بدده 

        دیگددر       سددور       رددر       بدده        نسددبت      کدده         هسددتند    دی     واحدد         اهددداآ                                هرکدددام از سددور قددرآن دارای

        سدوره           ابتددای       کده       دارد    را       خدود       بده          مخصدوص        ردر        هدا       سدوره     از          هرکددام    و         داشدته        تهافت

   (.  32           یابد)همان:         پایان می                 سوره آن رر  نیز       اتمام    با   و     شود    می      آراز

                                                                                     طددور کدده بیددان شددد هرکدددام از سددور دارای یددل موضددوع واحددد بددوده و موضددوع        همددان

                      جدای دادندد. بدرای           خدود     در       نیدز     را         دیگدری                            افدزون بدر آن موضدوعات     و        هستند           اصلی سوره

           ارزیدابی     از       اسدت          عبدارت     ای        سدوره                    ای داشدت. تددبر                                          نیل ایدن موضدوعات بایدد تددبر سدوره     

   و          دریافددت        بددرای    آن        فرعددی   و        اصددلی           موضددوعات       آوردن       دسددت        و بدده        سددوره      یددل           یکپارچدده

          متناسددب     روش        سددوره      هددر    در    ای      سددوره        تدددبر           (. بددرای  14                     هدددایتی آن)همددان:       رددر        کشدد 

      هدر         بدرای         تدوان       مدی         شدود.     مدی           متفداوت         دیگدر         سدوره       بدا      روش      هدر    و       شدود     مدی         انتخاب    آن    با

         در هدر         تددبر         بدرای       کده       دارد         ضدرورت         مطلدب        ایدن         توجده         کدرد.        ابداع    را      خاصی     روش      سوره

   و         تمددرین   و         تکددرار   و         هسددتیم        قددرآن                     آمددوز و انددس بددا        قددرآن        قلبددی         طهددارت           نیازمنددد        سددوره

                ای بددا قرائددت                 (. تدددبر سددوره  36  -  33                       فراوانددی دارد)همددان:                     سددور نیددز اهمیددت         مکددرر         قرائددت

                                                                                                 سددوره و ترجمدده آن آرازشددده تددا فکددر و قلددب متوجدده کددالم الهددی باشددد و بددا آن انددس و   

         مسدئله         سدوره        کدالن         بهتدر        فهدم         بدرای          رویدم،     مدی         یدابی          موضدوع       سراغ    به                    الفت گیرد. بعدازآن

      ردر         بدا           راسدتای                        و ردر  سدور هدم هدم          دارد           فراواندی          اهمیدت            موضدوعات      همه    به       احاطه

       (.  26  -    24           است)همان:     شده       نهاده       بنیان      آیات

          ارتبدداط    در      هددم      بددا        سددیاق   و        بافددت          ازلحددا         آیددات    از        برخددی            ازآنجاکدده        بعدددی       گددام    در

                                  مثدال در سدوره مبارکده واقعده              عندوان              شدوند بده        مدی       داده        قدرار           موضدوعی         دسدته     یل    در       هستند

         (. بدا   31              گیرندد)همان:          قدرار          واقعده         وقدوع        هدای        ویژگدی          عندوان        عیدل           توانندد       مدی    6     تدا     3     آیات 
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        نسدبت            موضدوعات           انتقدال        سدیر       بده        کندد     مدی              متدبرکوشدش             در نهایدت            موضدوعات       بندی    دسته

   (.  41           کند)همان:       متوجه     خود    به     نیز    را          تنبیهاتی      باید     آخر    در   و         بپردازد        یکدیگر    به

 ج( روش تدبر قرآن به قرآن

       ایدن     در       چدون        اسدت         قدرآن       بده         قدرآن         تددبر       بده        نیدل         بدرای     ای     مقدمه      گفته           مراحل پیش     همه

      یددل    ای        گوندده      بدده        قددرآن      بدده        قددرآن        تدددبر       دارد.          کددارایی         الددذکر     فددوق         مددوارد       همدده         تدددبری     روش

      ردر          کسدب         قدرآن       بده         قدرآن         تددبر      روش    در        اسدت.     ای        سدوره    و    ای        کلمده       تدبر    از      بندی     جمع

         کنکدداش   و           ارزیددابی        مددورد         مختلدد        هددای      سدداحت    در    را               تددوان سددوره            اسددت و مددی     الزم        سددوره

         قرارداد:

     مشخر    ای         لحا  سوره      بدون      قرآن    کل    در      سوره        مطالعه      ال (

     مشخر      سوره    یل   و                                    ب( مطالعه سور قرآن از یل دری ه خاص

     سوره    آن     زوج       عنوان    به    ای                      ج( مطالعه سوره با سوره

     سوره         خانواده    در      سوره           د( مطالعه

  ( 0 3-    29  :  5 ج     تا،  بی        )اخوت،      سوره      دسته    یا   و      گروه    در      سوره           ه( مطالعه

        دیگددر        نکتدده   و      دارد         ضددرورت       فددوق         مراتددب       همدده    در         طهددارت                            بایددد گفددت کدده داشددتن 

     است.      قرآن      آیات    با       و انس       قرائت    بر        مداومت
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 های رایج تدبر شیوه . نقد3

         تدددبری       هددای     روش        خصددوص      بدده         تدددبری       هددای        شددیوه      کدده          تعریفددی      بدده         عنایددت      بددا        گویددا

     بده           تفسدیر    و       اسدت         کدریم         قدرآن        فهدم         همدان         تددبر       کده          دارندد         قدرآن        تفسیر   و      تدبر    از        عکرشده

       حددال   و            پیشددینیان          تفاسددیر       گفددت        تددوان      مددی       اسددت        آیددات          مدددالیل   و         مقاصددد       کشدد          معنددای

       حددال    در        حاضددر       عصددر              تدددبری کدده         اینکدده      یددا       آیددد      مددی        حسدداب      بدده        تدددبر        نددوعی             )پسددینیان(

      تدر         آسدان         قدرآن          تفسدیر     از        قدرآن     در        تددبر           پیداسدت                     بندامیم. ناگفتده           تفسدیر     را               شکوفایی اسدت 

      یدل          اینکده         بدرای                اسدت. مفسدر            نمایدان          مسدئله        ایدن          مکاتدب      این     روش    در      خصوص         است؛ به

        دخیدل            مقددماتی         چندین         تددبر         بدرای          ولدیکن         باشدد          اسدتاد          مختلد                باید در علوم        بنگارد       تفسیر

      هدم               حتدی همدین           گروهدی        ندزد       کده        کندد       مدی          کفایدت        عدرب        لغدت       بدا           آشدنایی         تنهدا    و        نیسدت 

      ایدن          تنهدا       نده         گدردد       مدی         مشدخر        شدده          نوشدته          تددبری                                  نیست. حال با نگداهی بده کتدب        مالک

                  نیسدتند؛ تددبر       درک        قابدل       هدم         عمدوم        سدط      در        انددک        علدم       بدا           آموزشدی        تدبری           کتب و روش

       نیدز،          علمدا       هدا      روش       ایدن        امدا         دهندد          انجدام     را    آن           بتوانندد         بایدد         مدردم         عمدوم     که     است         فرآیندی

      مردم.      آحاد    به        چه رسد      شوند    می      سختی      دچار    دو    آن     فهم    در
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 تدبر تعری  . نقد3-3

        کدرده          اشداره     ای        ویدژه           زوایدای       بده           هرکددام        گفدت         تدوان       مدی        شدد،          ارائده         تددبر     از    که        تعریفی

      بدا          مزبدور                        نشدده بدود. معدانی            ایدراد        کندد          افداده     را        تددبر        مفهوم        بتواند    که       کاملی       معنای   و       بودند

         تواندد        نمدی    و       اسدت            پرداختده         تددبر     از        خاصدی    ی         زاویده             خدود بده         وضعیت   و       شرایک    به       عنایت

        آیددات      بدده         عنایددت      بددا    را        تدددبر      دارد        بدداور                   باشددد. نگارنددده         اریددار        مددانع   و         افددراد        جددامع          تعریفددی

         ضدرورت         تددبر          معندای        شددن          آشدکار         بدرای                نمدود. لدذا           تقریدر         تدوان       مدی         آیدات       بافت   و      قرآن

        قددرآن    از       آیدده        چهددار            گیددرد: در        قددرار           ارزیددابی        مددورد         تدددبری        آیددات    از    ای        دسددته        نخسددت      دارد

       کدار       بده         فعلدی           کاربسدت       بدا         قدرآن     در        تددبر         مبحدو    (  24        ؛محمدد،   29   ؛ص،  68         مامندون،    ؛  82     )نسا،

        هستند.            بقیه مدنی   و     مکی      سوره    دو      سوره      چهار     این         است. از     شده       گرفته

       اسدت.         شدده          گرفتده        کدار       بده   «                 ی ت دد ب  ر ون   »      فعدل          مددنی        سدور       ، در «            ی د  ب  ر وا »     فعل         سور مکی    در

    در   و       نسددا        سددوره                 مامنددون، بعددد          ص، سددپس          مبارکدده        سددوره         اولددین       نیددز        قددرآن        نددزول         ترتیددب

        نکدات          ترتیدب         همدین       بده    (   693  و      690   :    1369               دارد)رامیدار،          قدرار         محمدد           مبارکده         سدوره        پایان

   و      تدر         عمید           نگداهی          بتدوان       تدا      داد        قدرار            ارزیدابی         مدورد          نزولدی       چینش      اساس    بر      باید    را       تدبری

      آورد.     دست         تدبر به    از    تر      دقی 

                                                                                                ک ت دداب    ن ز ل ن دداه  ل ل ی ددل  م ب ددار ک  ل ی ددد  ب  ر وا آی ات دده  و ل ی ت ددذ ک  ر    )    29       آیدده   ص        سددوره  .    

  (                      ول و ال ا ل ب اب 

    در   و       شددده         ایدراد           بالواسدطه          تددبر        بحدو       کده        اسدت     ای        سدوره           نخسدتین    ص         شدریفه         سدوره 

      کده        اسدت           مبراتدی        دارای        قدرآن       کده               اندد؛ چدون         شدده         قدرآن     در      تدبر    به     امر      کفار    آن       شریفه      آیات

        آردداز    در         سددبحان              آورد. خدددای      مددی         فددراهم         انسددان        بددرای    را        آخددرت   و        دنیددا         توفیدد        هددای         زمینده 

         پرهیدز          جداهلی         تعصدب     از       کندد       مدی          توصدیه    و        داندد       مدی          انددرز    و       عکدر     را                  مبارکده، قدرآن        سوره

        توجدده        قددرآن      بدده        تکبددر   و        رددرور     روی    از       اگددر            نتیجتددا    و          دانسددته         هدددایت        مسددبب    را    آن   و       شددده

            مسدلمانان     از        نخسدت           خداوندد         سدوره        ایدن            شدود. در       مدی        سدلب         قدرآن          هددایت     از         انسدان      شود

         ایشددان      بدده   و        کننددد        مطلددع        خددویش            پیشددینیان          سرگذشددت    از    را         ایشددان      کدده         خواهددد      مددی        کفددار   و
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       ایدن     از        خدروج                    الهدی اسدت، راه          عدذاب           خداوندد            دسدتورات     از         تبعیدت        عددم          فرجدام           بفهمانند

    از    ای        گونده       بده         سدوره           در ایدن         تددبر           الواقدع              اسدت. فدی          کدریم         قدرآن     در        تددبر        شقاوت   و      عذاب

       خداص        طدور       بده    و      هدا          انسدان          عنایدت       دارد         تمایدل         قدرآن          اینکده    و       شدود       مدی         مطدر         خددا      سوی

    در        قدرآن         محبدت       کده        اسدت     آن        دلیدل       بده        دهدد          پیوندد         قدرآن     در        تددبر       بده     را        خدویش          مخاطبان

       بگیرد.     جای       ایشان    دل

                                                                                            ف ل دم  ی دد  ب  ر وا ال ق دو ل    م  ج داء ه م  م دا ل دم  ی دا ت  آب داء ه م           »    68     آیه        مامنون      سوره  . ب  

  «              ال ا و  ل ین 

       فعدل     از   ص        سدوره          مانندد        نیدز         سدوره        ایدن                  مکدی اسدت. در         سدور     از          مامندون         مبارکه      سوره

        تددبر         آیدات         بافدت           الواقدع                     کفدار اسدت. فدی         بده         نداظر        نیدز         آیدات         بافدت    و     شده       گرفته      بهره      تدبر

   و       خددوآ       دارای                       کنددد: گروهددی قلددوب      مددی         تقسددیم       قسددم    دو      بدده    را      هددا         انسددان        سددوره       ایددن    در

        رفلدت         ربدار    و       اسدت         سدیاه                هدای ایشدان         قلدب         دیگدر         دسدته      ( و  61            )مامندون،      اند      الهی      خشیت

          افدرادی       کده             ( درحدالی   63               اندد)مامنون،         جاهدل         الهدی         آیدات       بده         نسدبت    و         نشسدته          ایشدان     دل    بر

   و        گشدته          افدزود          ایشدان          ایمدان       بدر      روز         روزبده    و          خدایندد      بده         مدامن               خشدوع دارد         هایشان    دل    که

          افدرادی         چندین        اگدر        شدل،                خبرندد. بدی        بدی          آیداتش    و       خددا     از       دارند       رافلی     های     قلب    که        افرادی

    آن        آیدات    و       بدود          خواهدد          هددایت          ایشدان         بدرای         قدرآن          کنندد،         عرضده       قرآن    به    را      خویش      قلوب

    آن      بده    و        بدوده         توجده       بدی         قدرآن       بده         نسدبت        دهدد       مدی         نشدان         آیدات         بافدت               اسدت؛ امدا       فهم      قابل

         تشددری         قددرآن       فهددم         درجددات        سددوره        همددین    78       آیدده       (. در  68                 دادنددد)مامنون:       نمددی         اهمیددت

       م دا             ق ل یل دا                                                                                       و ه دو  ال  دذ ی   ن ش دا  ل ک دم  الس  دم ع  و ال ا ب ص دار  و ال ا ف ئ دد ة          »          فرمایدد:        مدی       کده        ایدن     چه     شود    می

    آن            و گفتداری        کدالم       هدر      درک           بفهماندد          انسدان       بده        اسدت          درصددد        خددا      آیه     این    در   «.             ت ش ک ر ون 

    از      حدد          بتددوان      تددا      دارد     راه    دل      بده     را    آن       سددپس   و       دیددد   و        شددنید    را    آن        بایدد         نخسددت      کدده       اسدت 

                   سدمع و بصدر بدر             داشدتن         مقددم             داد. وجده          تمییدز    و         تشدخیر     را           نادرسدتی    و         درسدتی         باطل و

                 هدا و ادراکدات            معرفدت                  حسدی بسترسداز         هدای           دریافدت       کده        اسدت     آن         شدریفه      آیه     این    در      فااد

       کددرد        بندددی       جمددع        تددوان      مددی          پیشددینی         مباحددو      . از (  89  :   32  ،ج    1368                        عقالنددی است)رفسددنجانی، 
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        بدددون   و           اندیشددید    آن        آیددات    در        قلبددی         عنایددت      بددا   د   یدد  با        قددرآن      تددر        دقیدد    و        بهتددر       فهددم        بددرای

     کرد.      عرضه      قرآن    به       دل را         بنیادین     فر      پیش

                 ی ددر  الل  دده     ر            ع ن ددد          م ددن           ک ددان            و ل ددو                                           ف ل ددا ی ت ددد ب  ر ون  ال ق ددر آن   »    82       آیدده       نسددا        سددوره  . ج  

  «                                   َ ل و ج د وا ف یه  اخ ت ل اف ا ک ث یَرا

        دلیددل   و       شددده         گرفتدده       کددار      بدده        تدددبر      واژه        کلیددد    آن    در   و       اسددت        مدددنی    ای        سددوره       نسددا        سددوره

       اسدت.         شدده         اعدالم     آن    در        تددبر    و        قدرآن       بده           التفدات        عددم          دانیدد        نمدی         الهدی     را      قرآن     شما       اینکه

           از تعصدب    و        کنندد         حرکدت         قدرآن        سدوی       بده       هدا          انسدان         قلدوب        اگدر           معناسدت         بددین        کدالم      این

               کدرد. بافدت                  عمدل خواهندد          اسدالم           تعدالیم       بده          تبعیدت       بده    و        کنندد       مدی       پیدا      یقین        بگیرند       فاصله

       جدددا           منافقددان    از         حقیقددی            مسددلمانان    آن         واسددطه        و بدده         خداسددت       درراه        جهدداد        آیددات       ایددن

        بدرای           دسدتوری         چندین          پدذیرش          ؛ چدون      اندد            منافقدان        نیدز          کریمده       آیات         مخاطبان   و    شد        خواهند

           بفرمایدد       تدا       داده        قدرار        سدور        ایدن        بدین     در    را        تددبر        آیده          سدبحان                اسدت. خددای         سدخت          ایشدان 

        کداری       هدر          انجدام    و         دانسدت           خواهیدد         الهدی     را    آن            بیندیشدید    و        کنیدد         تددبر         قدرآن       بده      شما     اگر

        دیگدر     ای       آیده     در   و          یادشدده         دیددن            سدوره از        ایدن     77       آیده                    خواهدد بدود. در          ممکدن        شدما       برای

         سدبحان         خددای    و       شدود       مدی          کشدیده        پدیش         تددبر        بحدو     82       آیده                در نهایدت در    و      کردن     فکر    از

        کنند.        تدبر      قرآن    در    تا     دهد    می       فرمان     خود         مخاطبان         به جمیع

              شددود، چددون      مددی       عمددل      وارد       قلددب        عنصددر        کددردن       فکددر   و        دیدددن    از       بعددد       شددود      مددی         معلددوم

     دور        قددرآن        آیددات    از    را       خددود        قلددوب       چددون               دارد. اینددان          جددذابیت   و       کشددش      کدده       اسددت       قلددب

    را            بیمدداردالن   و           منافقدان         آیدات                 تابدد. بافددت        نمدی          ایشدان         قلددوب      بدر         قدرآن        نددور       اندد          داشدته        نگده 

             کنندد)بقره:            معالجده     را    آن          توانندد        نمدی       کده        اندد          کسدانی          ایشدان    و       دهدد       مدی       خطاب       ایمان     سست

   و        سددلیم              اسددت. قلددب       مهددم         بسددیار         عنصددری       قلددب           المیددزان         تفسددیر        صدداحب                (. از نگرگدداه  30

    در         ولدیکن        شدود       مدی          ایجداد     آن    در        تحدول    و       کندد       مدی         شدادی          احسداس       قرآن      نزول       هنگام      سالم

      کدده          هنگددامی      کدده       اسددت        دلیددل        همددین             کنددد. بدده      مددی       عمددل    آن       عکددس        مددریض   و         بیمددار       قلددب

    را       شدما     از      یدل         کددام          ایمدان         سدوره        ایدن         گویدد       مدی       کده        کسانی      آنان         از میان     شود      نازل    ای      سوره
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    ای       آیده    و        سدوره        هدی     و       اسدت           ناشددنی          انکدار         امدری         قلدوب       بدر         قدرآن           (. تاثیر   124           افزود)توبه،

         ایمدان       بدر         باشدد         سدلیم           شدنونده        قلدب        اگدر        حدال           بگدذارد      اثر       انسان      قلوب    بر       اینکه     مگر      نیست

      کنددد       مددی        پیدددا          افددزایش    وی          گمراهددی        باشددد        مددریض        قلددبش       اگددر   و       شددود      مددی      داده          افددزایش    او

       علددت              بندددی کددرد       جمددع        تددوان              مزبددور مددی        بیددان       ایددن      ( از   339  و      338  :  9  ،ج    1374             )طباطبددائی، 

      قلدب        بدا    و        باشدد          داشدته          سدالمی        قلدب        کسدی        اگدر    و       اسدت             بیمداردلی       الهی      آیات       نکردن      قبول

    شد.       خواهد     مند      بهره      الهی       هدایت    از         بپردازد      قرآن    در      تدبر   و      تفکر    به

  «              ق ف ال ه ا          ق ل وب                                                 ف ل ا ی ت د ب  ر ون  ال ق ر آن    م  ع ل ى »    24     آیه      محمد      سوره  . د  

          مشدرکان         تددبر        عددم         دلیدل        شدده         اعدالم         سدوره        ایدن            اسدت. در         مددنی      سور    از      محمد      سوره

      بده          تدوجهی       بدی         دلیدل       بده            منافقدان    و          مشدرکان       کده         معندا        ایدن            است؛ بده        ایشان      قلوب      بودن     قفل

         محدروم         قدرآن     در        تددبر     از    را       خدود         قدرآن         آیدات       بده        خدود        هدای      قلب      عرضه     عدم   و      الهی      آیات

       تدرس    و            بیمداردالن            پیرامدون        نسدا         سدوره     82       آیده         سدیاق           همانندد        نیدز         آیدات                  سدازند. بافدت      می

   و       گدوش     از       سدخن            منافقدان            پیرامدون     23       آیده     در                 اسدت. خداوندد         خددا      راه    در        جهداد     از         ایشدان 

    در   و       اندد       داده         ازدسدت        خدود         قلدوب         بدودن        قفدل         دلیدل       بده     را       خدود          کارآمدی   و       گشاید    می     چشم

     است.     مهم       مسئله      همین    به      ناظر     بحو     نیز     آیه      همین

       اسدت.         قلدب         عنصدر       بدر         نداظر         عمدده         تددبر         آیدات         سدیاق        شدده         گفتده          مطالدب       بده        عنایت    با

        آیدات     در        قلبدی        فکدر         یعندی         قدرآن     در        تددبر       کده        اسدت     آن       شدود       مدی        فهدم      آیه     این    از    که       تدبری

         گشدوده    و       بداز         قلبدی       بدا         قدرآن     در        تددبر            آشدکارتر                 آن. بده سدخن          آیدات     به     قلب      عرضه   و      قرآن

      بده           التفدات                باشدد؛ چدون            سدازگار         قدرآن         آیدات         عمدوم       بدا          تواندد     می     قلب     این   و     شود    می      محق 

            مسددلمانان         اینکدده              اسددت. کمددا          کارسدداز        سددلیم       قلددب      بددر    آن        آیددات        تددالوت   و         شددنیدن   و        قددرآن

         کردندد.         عمدل     آن          تعدالیم       بده    و          آوردندد          ایمدان     آن      بده         قدرآن         آیدات          شدنیدن       بدا       تنها      اسالم     صدر

       اسددت.          تدددبری       هددای        شددیوه   و        اصددول   و         مبددانی          دربدداره       سددخن      کدده       اسددت    آن        دیگددر        نکتدده

           معصددومان          احادیددو       بعددد                        ویددژه آیددات تدددبر و      بدده        قددرآن      هددا              ایددن شددیوه         مبنددای        تددرین          برجسددته

   و       آیده          مقصدود       بده        نیدل         تددبر        ردر           ولدیکن         گدردد          بدازمی           دو ثقدل        ایدن     به      تدبر            است. مبنای
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       فهدم           قابلیدت       یدا        اسدت        فهدم         قابدل        کدالم        ایدن        شدود          احدراز         بایدد              است. الجدرم     آن       اررا      فهم

       شدود          تشدری        تدر         جدامع         صدورت       بده         تددبر    و        قدرآن        فهدم          مبندای      است       ضروری          خیر. لذا    یا      دارد

       نماند.      باقی    ای      شبهه   و    شل    تا

 عقلی . مبانی2-3

        گدروه       بدر        پدیش        سدال       1411    از       بدیش       کده                   اسدت. نوشدتاری         فهدم       قابل      مردم      آحاد      برای      قرآن

          قطعدا          نبدود         گونده        ایدن        اگدر    و        باشدد      درک        قابدل         بایدد       دارد          مرجعیدت        منزلت    ها       انسان    از        بسیاری

         معلدوم          اکندون                 کردندد، امدا        مدی        نظدر        صدرآ     آن      بده         مجددد         رجدوع     از   و       شدده       خسته    آن    از      مردم

       سدمت    و       جهدت       بده       تدر          افدزون         بلکده        اندد         نشدده         خسدته         قدرآن          رجوع به    از      مردم      تنها    نه     شود    می

        نشددین    دل        آیددات          اسددتماع             ریرمسددلمان         افددراد             اکثریددت از        بددرای   و        کننددد      مددی        پیدددا         تمایددل    آن

              اسدت، ردر           بنددی         دسدته         قابدل        عیدل          مدوارد     در        قدرآن         بدودن        فهدم         قابدل                     است. براهین عقلدی 

    آن                          بنگددارد، قهددرا  بددرای         مطلبددی      یددا         بگویددد        سددخنی                      اسددت. هددر متکلمددی           فهماندددن          هرسددخنی

       لدذا         کنندد.         فهدم     را    آن          دیگدران            بتوانندد       کده        اسدت        ایدن     آن        تدرین                  اسدت. برجسدته         داشته      هدفی

       کنددد      مددی       تددالش                اسددت. سددخنور        خددویش           مخاطبددان      بدده          مفهددومی          رسدداندن          گوینددده       هدددآ

          تفدداوتی              دهددد. حددال        قددرار        اطددالع        مددورد         ملمددوس          گفتدداری   و       کددالم      بددا    را        خددویش           مخاطبددان

   و           سدخنرانی     در        مطلدب                 سدنگین. لدذا        یدا         باشدد        فهدم                 منکدر، قابدل        یدا         باشدد      نیل     کالم    آن       ندارد

       شدود         گفتده         دیگدر          زبدانی       بده         مطلدب        ایدن        اگدر    و       اسدت          مخاطدب     به      مطلب         فهماندن        سخنوری

                 اسددت )کمددالی         نشددده         تحصددیل        خددویش         گفتددار    از          گوینددده       رددر         باشددد        مددبهم         بسددیار   و

         دور است.       خدابه      قدسی     عات    از      گویی       ابهام     ( و  71   :    1378        دزفولی، 

 )تحدی( طلبی هماورد به . دعوت قرآن1-3

 سددوره پددنج هددم عقلددی. در و شددود مددی مطددر  قرآنددی دلیددل مثابدده بدده هددم ایددن برهددان

 عمدوم  بده  را ایدن خطداب   اندد. قدرآن   شدده  دعدوت  قدرآن  بدا  مبدارزه  به الهی مخالفان گوناگون

 نیسددت موافدد  آن نبددودن الهددی و کتدداب ایددن بددودن بشددر بددا هددرکس تددا کددرده اعددالم مددردم

و چدون بدر آندان آیدات مدا تدالوت شدود گویندد:         » فرمدود:   کده  بیاورد. چه ایدن  را آن همانند
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گفتددیم، ایدن چیددز  جدز افسددانه پیشددینیان    واسددتیم ماننددد آن مدى خ شدنیدیم، اگددر مدا هددم مدى   

 را قدرآن  بدا  مبدارزه  تواندایی  کدس  گویدای آن اسدت هدی     الهدی  کدالم  (. ایدن 31انفال،«)نیست

 شدد  مدی  تدالوت  ایشدان  بدر  الهدی  آیدات  کده  زمدانی  کده  معندا  ایدن  داشت؛ به نخواهد و ندارد

 آن همانندد  امدا  بگویدد  خواهدد  مدی  چده  داندیم  مدی  و فهمدیم  می را آن مضمون کردند می اعالم

 مفدداهیم درسددتی بدده کددافران (31: 9، ج1421عاشددور، اسددت)ابن خددارج مددا تددوان از آوردن را

 از دیدنددد مددی را آن خددویش منددافع بددا تعددار  در کدده کردنددد، وقتددی  مددی درک را قددرآن

 را تدو  هدای  حدرآ  گفتندد  مدی  نیدز  اکدرم  رسدول  بده  کردندد. در جدواب   مدی  فدرار  ح  پذیرش

 خرافداتی  هدای  حدرآ  تدوانیم  مدی  هدم  مدا  لدذا  پدذیریم  نمدی  را آن ولدیکن  و فهمیددیم  شنیدیم

زنیم)طباطبددایی،  سددرباز مددی هددا آن بیددان از نددداریم بدده چنددین مطددالبی بدداور چددون امددا بددزنیم

 بلکدده فهمیدنددد نمددی را قددرآن آیددات کدده نبددود ایددن بدده کفددار اعتددرا  ( پددس41: 9،ج1374

 و پی یدددگی دارای مددا بددرای کدده ندده آن نددداریم مددا قبددول را آن کدده بددود ایددن بددر سخنشددان

 باشد. نامفهوم

 تردید و توهم .  دفع4-3

         رسدیدن         بدرای    و       خدرد       مدی        جدان       بده     را          بسدیاری          مصدائب        خدود        اررا     به     نیل      برای       انسان

       کسدب                      طالدب علدم بدرای            نمونده                کندد. بدرای        مدی         تحمدل    و           پذیرفتده     را    آن       مشکالت      مقصد    به

           درنهایدت       تدا        کندد       مدی         تحمدل     را              از خدانواده              سدفر، دوری         سدختی          هم دون       هایی      سختی      دانش

    از        بعضدی          فرجدام     از         انسدان         داشدت          عنایدت         بایدد                 آیدد؛ ولدیکن          نائدل           و آخدرت       دنیا       سعادت    به

         راحتدی       بده     را        خدویش        هدای        کدار       تدا        اسدت     آن      پدی     در           دائمدا     و        نیسدت         مطلدع         رفتارش   و       اعمال

            بده مسدیر            بتواندد        تدا         بنهدد        گدام        سدخت        هدای         مسدیر     در        بایدد          اوقدات         برخدی        ولیکن     دهد       انجام

       ایددن    از    را    او   و         رسدداند      مددی          اش مدددد        بنددده      بدده      هددم                  برسددد. خداونددد           خوشددبختی           حقیقددت و

         سددبحان        خدددای       لددذا    (.   385   : 6   ج   :    1421     رازی،      )فخر       رهانددد   ی   مدد        مشددکل   و       سددخت       هددای        جدداده

              اسدت. فدرد        تدر         آگداه          ایشدان          اعمدال       بده         نسدبت         تدر و           مهربدان          ایشدان      خود    از    ها       انسان    به      نسبت

    او       خدود         نجدات         بدرای       کده            فرامیندی          سداختن            عملیداتی     در   و       کندد       مدی         تعقدل        خدود       بدا         خردمند
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         نمایددد.           امتحددان         تردیددد       رفددع        بددرای       بددار      یددل         حددداقل      یددا        باشددد        مطیددع       کنددد      مددی        کوشددش        آمددده

                          اسدت کدار سدختی نیسدت             قدرآن            مخاطبدان         جمیدع         بدرای           دسدتوری       کده       قرآن    در      تدبر    رو       ازاین

      بده            خردمنددی        فدرد       هدر               شدود. لدذا        دوری          تعصدبات    و             کورکورانده          تقلیدد     از       اسدت         نیداز       تنها   و

       سدوی     از         دسدتور        ایدن               کندد. اگدر           تجربده     را    آن       شدده       هدم        بدار     یل      برای     داد       خواهد       اجازه     خود

       فددرد         متوجدده           فراوانددی        صدددمه          زیددان و       رسددد       نمددی       نظددر      بدده        باشددد           صادرشددده         سددبحان        خدددای

         خواهدد          متددبر         نصدیب           دوجهدان            رسدتگاری         باشدد         صدحی         عمدل        ایدن      اگر            شود، ولیکن       متدبر

    شد.

 تدبر شرایک . نقد3-3

      هددا          بایسددته    آن        تددرین          برجسددته           اسددت. از         ارائدده        قابددل            گوندداگونی       هددای                 تدددبر بایسددته        بددرای

        داشدت          اشداره         نگدری         جدامع    و        تدالوت                  فعلدی، تکدرار           ترتیدب    و       نظدم       بدا         قدرآن        قرائت      توان    می

      بده         نسدبت         قدرآن        نظدر       بده       کده       اندد          شدروط     از        بعضدی          مزبدور        شرایک    بر            اند. افزون     مهم       بسیار    که

         جانبده.         همده          طهدارت       هدم     آن       اسدت          طهدارت                شدروط، شدرط      آن    از                   اسدتوارند. یکدی      نا          امر تدبر

              شدرطی اسدت               داشدتن رو         نگده        پداک    و          گناهدان        همده     از      دوری        یعندی          طهدارت      گفت      توان    می

         محدروم         قدرآن     در        تددبر     از       نیدز     را       کدار          معصدیت             مسدلمانان     از        بعضدی        حتدی         مشرکان   و      کفار    که

        دیگددر    از       اسددت.          همگددان        بددرای        قددرآن    در        تدددبر         دسددتور         دانددیم      مددی      کدده                 کددرد. درحددالی         خواهددد

   و        تعصدب         بددون         قدرآن       بده        نظدر        شدرط        ایدن                اسدت. گویدا           هددایت      قصد    به      قرآن        نظر به       شرایک

       ایدن            داد. بده         قدرار     را          اسدتماع        شدرط         تددبر         بدرای         تدوان       مدی                   باشدد. هم ندین          بهتدر        فدر       پیش

       ایدن                کنندد. لدذا          تددبر     آن    در          توانندد        نمدی           نشدنوند     را             تدا قدرآن        کده           افدرادی         بدرای           اسدتماع       معنا

        افزاید.    بی        بیشتری      رنای   و        جامعیت      تدبر       شرایک    بر       تواند    می       مزبور       موارد

 تدبری شیوه. نقد 6-3

              تددوان تدددبر        نمددی          نپددذیرد        صددورت        تفکددر      تددا         اسددت و        تفکددر       گددام         اولددین         تدددبری        در روش

                            شدود و یکدی از مراتدب آن             گرفتده                     از تددبر در نظدر          جددای         بحثدی          تواندد       مدی         تفکدر             کرد. البته

        لحدا          تددبر           مقددمات        جدزو                            بددانیم بایدد تفکدر را              در تددبر         دخیدل     را    آن                    لحا  شود. اگر هدم 
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        هدایی        نقدد            اسدت. از         تددبر           از سدط            متفداوت     ای         مرتبده             آن. تفکدر          آمدوزش        مرحله    یل         کنیم نه

       طدور       بده        اندد           پی یدده          بسدیار       کده        اسدت        ایدن        کدرد       وارد         تددبری        هدای         شدیوه        ایدن     به      توان    می    که

         پیونددد      هددم      بدده    ای        گوندده      بدده    را         کلمددات   و        آیددات                        واژه محددور مفدداهیم و  -      سددوره        شددیوه        مثددال

-   184  :  1   ، ج    1393                  کدرد)رک: اخدوت،          رسدم            نمدوداری           هرکددام         بدرای        اسدت         نیداز       کده      دهد    می

       هدای            پی یددگی     از        برخدی       کده        اسدت       تدر        فهدم         قابدل    و      تدر         آسدان          زمدانی    ی    تدبر     روش       ( این   191

       اسدت        ایدن        کدرد         لحدا          تددبر        هدای         شدیوه     در        بایدد       کده        نکاتی      دیگر         شود. از       زدوده      شیوه    از    آن

    ای               تددبر کلمده      از        قدرآن     در        یعندی        دهدد     رخ      هدا         سدوره     در         حدداقل       یدا       قرآن    کل    در      باید      تدبر    که

        قدرآن     در         اخدتالآ        عددم       بده        نیدل         تددبر          اهدداآ         تدرین        مهدم            اسدت. از           نیامدده         میدان       بده       سخنی

   و         افتداد          اتفداق         تددبر              کدل قدرآن      در        بایدد    و       آیدد        دسدت       بده         قدرآن           انسدجام       کده        ایدن       برای     است

         ترسدیم           مختلفدی         سدطو          بایدد         تددبر         بدرای         شدیوه        ایدن            بدود. در          خواهدد         معندا     بی    ای      کلمه      تدبر

        تدددبر       چددون        نیسددت          شایسددته        امددری       نیددز        تدددبر        بددرای           گوندداگون        سددطو          تعیددین                گددردد. گرچدده

        حرکدت          بداالیی              بده سدطو          فهدم        ایدن         باشدد         قدرار        اگدر    و     است      قرآن     فهم    از        پایینی     سط      خود

       سددط         همددان           بایددد در        تدددبر       لددذا      شددد          خددواهیم        ریددره   و        تفقدده   و        تعقددل         مرحلدده      وارد       کنددد

       بیفتد.       اتفاق       همگان      برای     فهم      قابل

 گیرینتیجه. 6

        پدژوهش         ایدن        هدای          یافتده          عندوان       بده        عیدل          نتدایج                                               با توجه به آن ه در ایدن نوشدتار آمدد بده    

      گردد.        اشاره می

              اندیشددمندان        توسددک   ی   ا          چهارگاندده         تدددبری       هددای      شددیوه        کددریم        قددرآن    در  . 3

        شددیوه         محددور،      واژه  -      معنددا        شددیوه      بدده        تددوان      مددی      کدده       اسددت       شددده        ریددزی       طددر          معاصددر

        کددرد.         اشدداره        محددور      واژه  -      سددوره        شددیوه   و        محددور        سددوره        شددیوه         محددور،         موضددوع

       ریدزی                                در راسدتای امدر تددبر طدر         را        خاصدی      روش      هدا         شدیوه      این    از        هرکدام        پیروان

  و          کلمددات          مفدداهیم   و         ترجمدده      بددر        ارلددب        محددور      واژه  -      معنددا                      انددد. تکیدده شددیوه       نمددوده

        تدوان     مدی         قریدب         لغدات    و        قدرآن          ترجمده            فراگیدری       بدا                             اسدت. ایندان باورمندندد         آیات
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      بدا               محدور نیدز                          یافدت. شدیوه موضدوع          دسدت          ترجمده          رهگدذر     از      قرآن           فهم تدبری    به

        قددرآن    در         موضددوع    آن        تدددبر   و         تحقیدد       بدده         موضددوع      یددل             از انتخدداب           اسددتفاده

        شدیوه     دو       ایدن     در         باشدد.     مدی         تددبر         همدان         شدیوه        ایدن     در        موضوعی               پردازد. تحقی     می

    در         توانددد      مددی                    ندددارد و هرکدددام                      و سددط  سددواد وجددود        سددنی       جهددت    از            محدددودیتی

         بپردازد.         به تدبر      قرآن

                                                                محدور تدا حددودی روان اسدت، نگداه کدالن بده سدور دارد و                     شیوه سدوره   . 2

         منسدجم        فهدم            دسدتیابی          دنبدال       بده       هدا       سدوره     در        تددبر     با       هاست.    سوره       رهگذر    از      تدبر

        قدرآن        سدور     از          هرکددام     در        تددبر       بدا                      محدور تاکیدد دارد                      هستند. شیوه سدوره       سوره    از

                                             کننددد. نکتدده دیگددری کدده در ایددن شددیوه          پیدددا       دسددت        قددرآن    از          منسددجمی            بدده فهددم

                هنگدام تددبر                متددبر بده          یعندی        اسدت         تددبر          هنگدام     در        سدوره        قرائت              موردتوجه است

        هدایی        تدالش         تمدام       بدا                              دهدد. بایدد تاکیدد کدرد            قدرار         خدویش           سدرلوحه       باید    را       قرائت

      اسدت            تفسدیری         روشدی       بده          نزدیدل          ایشدان          تددبری      روش      دارد         تددبری         شدیوه      این    که

       ایددن          مقایسدده      بددا        اسددت.         تفسددیر        همددان         ایشددان                   گفددت روش تدددبری                  و شدداید بتددوان

         تفداوت                                  البیدان، التحریدر و التندویر           مجمدع             المیدزان،          هم دون           تفاسدیر       بدا        تدبری     روش

     شود.     نمی        مشاهده    ها    آن     بین        چندانی

        اسددت.        تدددبر         آمددوزش        بددرای         دیگددری     روش       نیددز        محددور      واژه  -             شددیوه سددوره  . 1

        نگددری         عاقبددت   و          اندیشددی       عاقبددت        پایدده      بددر    را       خددود         اهددداآ     روش       ایددن      روان        دنبالدده

                                            اسدت. متددبر بایدد تفکدر خدوبی داشدته               تفکدر          تددبری      قدم       اولین      اند.     نموده      ریزی  پی

         تواندد       مدی       هدا      ایدن          تمدامی         اسدت.        سدور    و        آیدات           کلمدات،                             باشد. قدم دیگدر تددبر در  

          مددوارد،    از        برخددی    در         البتدده         باشددد.         داشددته        قددرآن      بدده        قددرآن        تدددبر        بددرای         مقدمدده        جنبدده

      طدی         بدرای          نمونده         بدرای         شدود؛       مدی         دیدده          تددبری      روش       ایدن     در       نیدز          رامضدی        موارد

                                 هرکدددام از ایددن مددوارد دارای     و       شددود    مددی         انجددام              نمودارهددایی       رسددم      بددا         مراحددل

      باشد.    می      خاصی         پی یدگی
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    در                       کدده روش تدددبری کدده       اسددت                                                             . نکتدده دیگددری کدده بایددد بدده ایددن اشدداره داشددت آن   4

                                 روش جدیدد تفسدیری بیدان کدرد                       تدوان آن را یدل             شدود مدی           داده مدی        آموزش      رایج     های    شیوه

         همگدان       کده              اسدت ایدن           مشدهود                هدای تددبری                     اندد. در ایدن روش         شدده        معرفی      تدبر      قالب    در    که

      بدا         فرقدی       هدا      روش       ایدن     اال    و        اسدت          مسدلمی        امدر        ایدن    و        دهندد          انجدام     را              فهدم قدرآن          توانند  می

   ی   ذار   گد        ندام         تددبر     را      هدا     آن              بایدد ندام      رو         ازایدن        هدا؛     آن       ندام       جدز         داشدت          نخواهند       گذشته        تفاسیر

          همگدانی     را        قدرآن     در                       کوشدش دارندد تددبر         کده         ندوین     ای      چرخده           و روال و       سدبل       بده      اما      کنیم

        نیستند.         مالحظاتی   و       اشکال              گرچه خالی از        نمایند       عمومی   و

 منابع

           قرآن کریم.

                   ، بیددروت: ماسسدده                              تفسددیر التحریددر و التنددویر    ق(،     3420        طدداهر )        محمددد   ،       عاشددور       ابددن  . 3

                التاریه العربی.

  ،                                                   هددای تدددبر در قددرآن. مقدددمات تدددبر در قددرآن    روش   (،     3192            احمدرضددا، )         اخددوت،  . 2

     بیت.                            تهران: انتشارات قرآن و اهل

  ،   ای                   هددای تدددبر کلمدده                           هددای تدددبر در قددرآن. روش   روش    (،    3191            احمدرضددا، )         اخددوت،  . 1

              بیت نبوت )ع(.                            تهران: انتشارات قرآن و اهل

  ،               کددر در قددرآن  تف       هددای                           هددای تدددبر در قددرآن. روش   روش    (،    3191            احمدرضددا، )         اخددوت،  . 4

  .            بیت نبوت )ع(                            تهران: انتشارات قرآن و اهل

  ،  ای                    هددای تدددبر سددوره                             هددای تدددبر در قددرآن، روش    روش                                                                  . 3

  .            بیت نبوت )ع(                            تهران: انتشارات قرآن و اهل

                           هددای تدددبر قددرآن بدده                               هددای تدددبر در قددرآن. روش    روش  ،                                                               . 6

  .            بیت نبوت )ع(                            تهران: انتشارات قرآن و اهل   ،    قرآن

                            ، مشددهد: انتشددارات تدددبر   29                       تدددبر در قددرآن جددزء    (،     3193            محمدحسددین )   ،    زاده        الهددی  . 1

                در قرآن و سیره.
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                          تا: سازمان تبلیغات اسالمی.      ، بی    قرآن   ه ی   تار    (،    3169        ، محمود)      رامیار  . 8

                            ، قم: انتشارات بوستان کتاب.            تفسیر راهنما    (،    3168     اکبر)          رفسنجانی،   . 9

                         ، قم: انتشارات دارالعلم.                 تدبر در قرآن کریم   (،     3191                  صبوحی طسوجی، علی )  .  30

            ، تهدددران:                       هدددای قدددرآن کدددریم                      روش تددددبر در سدددوره  ،                                                                       .  33

                         شورای عالی انقالب فرهنگی.

                         ، قم: انتشارات دارالعلم.                 تدبر در قرآن کریم  ،                                                                       .  32

                     ، ترجمدده محمدددباقر                                 المیددزان فددی تفسددیر القددرآن    (،     3114            محمدحسددین )             طباطبددائی،  .  31

                                       موسوی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

         بیددروت:    ،                                    التفسددیر الکبیددر: مفدداتی  الغیددب    ق(،     3420            بددن عمددر )        محمددد   ،    رازی       فخددر  .  34

                          دار لحیاء التراش العربی. 

                         ، تهران: انتشارات اسوه.           شناخت قرآن    ش(،     3118     علی )               کمالی دزفولی،  .  33

         سدددوره    ش(،     3194 )                    مدددرادی زنجدددانی         حسدددین   و               ، محمددددعلی،                  لسدددانی فشدددارکی  .  36

                      ، قم: انتشارات نصای .                                     شناسی؛ روش تحقی  ساختاری در قرآن کریم

           ، تهدران:                                   روشدی آسدان بدرای فهدم قدرآن        (،     3189 )        ضدررام         محمدد    و             ، علیرضدا       لطفدی   .  31

                      انتشارات علیرضا لطفی.

            روش تحقیدد     (،     3183           محمدددعلی )   ،                 لسددانی فشددارکی             ، حسددین و                 مددرادی زنجددانی   .  38

                           ، زنجان: انتشارات قلم مهر.                   موضوعی در قرآن کریم

  .    3193  ،         فهم قرآن     سوی    به     نامه     ویژه  .  39

  .    3193  ،         فهم قرآن     سوی    به          نامه گامی       ویژه  .  20
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 «امین اصفهانی»های تدبر در قرآن از منظر بانو  بایسته

 3مهدی اسمعیلی صدرآبادی

 چکیده:

                                                      نگدداری متقدددمان، روش تفسددیری عرفددانی اسددت. در                    هددای تفسددیر         از روش

                                                                              قددرن حاضددر ایددن روش تفسددیری بددا قرائددت و رویکددردی جدیددد بازتفسددیر    

                                                      ایدددن روش تفسدددیری، مقولددده تددددبر را ممتددداز و                            شدددده اسدددت. متددداخران 

          انددد. از                                                                    هددای قرآنددی خددویش را بددر روال تدبرگرایاندده سددامان بخشددیده           نگاشددته

                           تددوان بدده بددانو امددین                                                       تددرین رهددروان روش تفسددیر عرفددانی متدداخر مددی         مهددم

                                                                                 اصددفهانی اشدداره داشددت. از نظرگدداه او عنصددر تدددبر و تدددبرگرایی دارای       

                                   آن اسددت. بدده همددین جهددت ایددن                                            نقددش خاصددی در فرآینددد فهددم و درک قددر 

                                                       هددای تدددبر در آثددار بددانو امددین اصددفهانی و از                                     پددژوه  باهدددآ تبیددین کراندده  

                هددای تدددبر در                                            تحلیلددی بدده دنبددال بازکدداوی بایسددته -                    رهگددذر روش توصددیفی

                        شددناس معاصددر اسددت.                                                           قددرآن و تعیددین حدددودوثغور آن نددزد ایددن قددرآن    

           از زاویدده                                 هددای حددائز اهمیتددی اسددت و                                             رویکددرد او بدده تدددبر دارای بایسددته  

   یی     جدو    ی   پد                         هدای تددبری او قابدل                     تدرین بایسدته                     هدای او برجسدته                بررسی نگاشته

           تدددبری او                         تددوان بدده مالفدده                                                       اسددت. بددا وارسددی و کندددوکاو در آثددار او مددی   

                                                                                  هم ددون پیوسددت گرایددی اشدداره کددرد. هم نددین همدداره بددانو اصددفهانی بدده     

                                                     نگدداری پایبنددد اسددت. هددم از نظددرات مفسددران                                 سددنت تفسددیری و تفسددیر  

                                                           
 علمی گروه علوم قرآن و حدیو دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان.  . عضو هیئت3
 esmaeili.sadr@gmail.com 



 معاصر رانیآن در ا یاجتماع یتهایم و ظرفیتدبر قرآن کر یشناس انیجر یمل شیهما              94

 

                              نگداری پیشدینیان در تفسدیر                                 بدرد و هدم از روش تفسدیر                    خود بهدره مدی          پیشینی

                                           وری از اخبدار و روایدات. بعضدا  سدخنان                             جویدد، هم دون بهدره                  قرآن سود مدی 

                                  شددود امددا آن مددوارد محدددود                                 گرایددی از او دیددده مددی                        شددبیه بدده گسسددت  

                                                                             توانددد بدده سددلوک ثابددت بددانوی اصددفهانی در جریددان تدددبر نقصددان و            نمددی

  .             ای وارد نماید      صدمه

                                    ها؛ پیوست گرایی؛ بانو امین اصفهانی.                    قرآن؛ تدبر؛ بایسته     ها:          کلیدواژه

 . مقدمه3

        تدوان       مدی                                                   ای اسدت کده بدا ردور و تامدل درآیدات قدرآن                گونده                             شیوه چینش آیات قدرآن بده  

                                                                                            اهددداآ و مقاصددد شددگرآ موجددود درآیددات قددرآن را بدده دسددت آورد. بددا نگددرش جددامع و   

                                                                تددوان پیرامددون موضددوعات گوندداگونی تدددبر و تفکددر را آردداز                                   هماهنددگ بدده آیددات قددرآن مددی

                                                                                                    نمددود. بددرای نیددل بدده ایددن هدددآ مهددم دانشددیانی بدده تدددبر در قددرآن همددت گماشددته و در    

                                         رده برداشددتند. یکددی از ایددن متدددبران                                                     الی آثددار خددود از شددیوه و مددنش تدددبری خددود پدد        البدده

        امدین،                 نصدرت بدیگم           حاجیده       بده          معدروآ   «                        بدانو امدین اصدفهانی    »                            قرآنی بانو اصدفهانی اسدت.   

        قددرآن         تفسددیر    از        کامددل    ای      دوره          التجددار        امددین      بدده                     محمدددعلی، معددروآ        سددید       حدداج         فرزنددد

           تمامددا          تفسددیر       ایددن                        نگاشددته اسددت. گرچدده  «                                 العرفددان فددی تفسددیر القددرآن         مخددزن »         عنددوان      بدده

      دارد.          فلسدفی           رویکدرد          حددودی       تدا    و                 تفسدیر ظداهری                 رندگ و بدوی             عمددتا     و      نیست        عرفانی

                اسدت. البتده           داشدته        نیدز           عرفدانی          تفسدیر       بده          نگداهی            اصدفهانی         امدین         بدانو         خدانم        ایدن       وجود    با

         ندددارد؛           عرفددانی         تفسددیر    در         نددوینی         نظددرات   و        جدیددد           رهیددافتی   و        وی راه      کدده       کددرد         تاکیددد        بایددد

   (.   455-     446                     مالصدراست)رک: زنجانی،        تفسیر    از        برآمده             ارلب مطالبش      بلکه

                             النفحددات الرحمانیدده فددی  »       نددام      بدده       خددود    از         دیگددری        کتدداب    در           اصددفهانی        امددین        بددانو

                            هددای خددویش اقدددام کددرده                                   ای از الهامددات و کشدد  و شددهود                    بدده بیددان پدداره   «         القلبیدده            الدواردات 

  (  3 1  -  11  :     3188        امددین،              )رک: بددانو    اش         صددادقه           رؤیاهددای    از                                  اسددت. وی پددس از بیددان برخددی 

                 قلبدی، الهدام                                          نفحده رحمانیده، وارد قدسدی، اشدراق             هم دون         الهدی        هدای        الهام      مورد    56      بیان    به
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         آیداتی       یدا        آیده          تفسدیر     در         مدوارد        ایدن                   اسدت. عمددتا              پرداختده                      ریبی، انوار قدسدیه             عرشی، وارد

        فلسدفی     و         منطقدی        هدای           اسدتدالل     از            وی مشدحون                 اسدت. تفسدیر           داشدته           کداربرد       کریم      قرآن    از

        آنکدده        بدددون      هددا          اسددتدالل       ایددن      کدده       انددد       شددده         متددذکر       خددود        کتدداب         مقدمدده    در         ایشددان         اسددت و

     )رک:        اسددت       شددده      مددی         الهددام         ایشددان      بدده        باشددد         داشددته           رسددمی وی       هددای         آمددوزش    در    ای         سددابقه

   (.  14       همان،

                                      هددای بددانو اصددفهانی درصدددد کشدد                                                          ایددن پددژوهش بددا هدددآ مطالعدده آثددار و نگاشددته  

                      هدا و شدرایک تددبر                        اصدفهانی بایسدته                                                     هدای تددبر اوسدت. در خدالل تددبر بدانو امدین                رهیافت

                                                                                                    ازنظر او به دست خواهدد آمدد و بده مدا نشدان خواهدد داد کده بدانو اصدفهانی بدا لحدا  چده             

                                                                                              مالحظاتی به تامل و تفکدر درآیدات قدران دسدت یازیدده اسدت. ازآنجاکده تددبر در قدرآن در          

                                      شددود و بددا لحددا  عو مراتددب بددودن                                                             سدده سددط  تدددبر عمددومی، تفسددیر و تاویددل انجددام مددی 

                                                                                      ارآ وحیددانی ضددروری اسددت حیطدده وظددای  هددر صددن  از مددردم در اسددتنباط و تفسددیر     معدد

                   تفکیدل باشدد. در                                هدای آن از یکددیگر قابدل                                                درستی تبیدین و تشدری  گدردد تدا کرانده              قرآن به

                                                                       هدای تددبری بدانو امدین اصدفهانی بده تبیدین مدرز بدین تددبر،                                         این مقاله ضمن بررسی بایسدته 

                                تفسیر و تاویل پرداخته خواهد شد.

 . پیشینه پژوهش2

                  تاریخ ده تددبر           ارائده       بده          اقددام             مسدلمانان         میدان     در        تددبر            فراموشدی       بده            برای توجه      بعضی

        نیسددت؛     آن         مصددطل          معنددای      بدده    آن          پیشددینه   و        قددرآن    در        تدددبر           تاریخ دده    از                انددد.  مددراد         نمددوده

    دو      هدر        هدای          کرانده       کده          دارندد         هدایی          تفداوت          تفسدیر       بدا       تدبر     است        پرواض     که     طور      همان      بلکه

          یکدددیگر      بددا         تفسددیر                                     بایددد تاکیددد کددرد کدده تدددبر و                  سددازد. هرچنددد      مددی       جدددا          یکدددیگر    از    را

        بدداور         دادنددد         انجددام           هددایی را         پددژوهش         زمیندده       ایددن    در      کدده          افددرادی               انددد. اکثددر         داشددته          همکدداری

        کتدداب                   اسددت. نگارنددده          داشددته        وجددود         واقعددی        تدددبر           اکددرم)ص(        رسددول       عصددر    در         دارنددد

      دارد:                            (. او چنددین اظهددار مددی  39             دارد)همددان،          اشدداره        نکتدده       ایددن      بدده        قددرآن        تدددبر    در          پژوهشددی

                     اوسددت کدده مخاطددب      کدده           پنداشددته      مددی                  خوانددده، چنددان         را مددی        قددرآن                     آهنگددان مسددلمانان       پددیش
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                   جسدته اسدت و در                                                                از بینش حاصدل از تدالوت در طدول زنددگانی خدود مددد مدی          و       خداست

                                                   هددای زندددگی پناهگدداه او تامددل در اوراق مصددح                       بددر سددر دوراهددی   و      هددا          دشددواری         هنگددام

                                                       (. بدده همددین جهددت در زمددان حیددات رسددول گرامددی     86  :     3160                   بددوده است)حسددینی،        عزیددز

                                        ای بددوده و اکثددر صددحابیان تعلددیم                                                                    اسددالم بدده امددر تدددبر درآیددات قددرآن اهتمددام ویددژه      

                                           گرفته و همت به انتشار فرهنگ قرآنی گذاشتند.                    مسلمانان را برعهده      تازه

                  ط قددرآن و مقددام                                                                             جریددان تدددبر گرایددی بددا روی دادن جریددان سددقیفه باعددو قطددع ارتبددا   

                    تددبر وارد نمدود           جریدان    و        اسدالم            ی نوپدای          پیکدره       بدر           سدنگینی         ضدربه      این              عصمت گردید و

      بدده           (. رجددوع  40  :     3113        پددورفر،          شددد)نقی         کشددیده          اعوجدداج        مسددیر      بدده        قددرآن      بددا        تدددبر         جریددان   و

   و         تبیددین        مسددند      بددر         ایشددان      کدده      شددد        باعددو      داری        تمددیم   و          االخبددار       کعددب         هم ددون          افددرادی

         توضدی     و            بده شدر            انجیدل    و         تدورات        هدای          بافتده         اسداس       بدر        زده و        تکیده         قدرآن       آیات       تشری 

        نشدان     را       خدود          تفسدیر         سداحت            عمدده در               اسدرائیلیات                                        قدرآن اهتمدام ورزندد. گرچده اثدر           آیات

         شدور و       هدا                           گیدری منازعدات قرائدت                    اسدت. بدا اوج           نبدوده        اثدر         بددون         تددبر       ساحت    در     اما      داده

      شددد.          کشددیده      هددا         قرائددت         انددواع      بدده   و          راسددتین              سددوی تددالوت      بدده        مددردم    از          بسددیاری         هیجددان

          افراطددی                                  هددای لغددوی و نحددوی و برخددورد                           (. بددا اوج گددرفتن بحددو  43                  پددورفر، پیشددین،         )نقددی

        جنبدی    و        فرعدی                 حدول قضدایای          قدرآن            پیرامدون       هدا         کوشدش          چهدارم       یدل       شدند         باورمند      برخی

   (.  11                  کرد)حسینی، پیشین،      نمی     دوا    را      دردی     هی    و            به هدر رفت

      وارد         صدددمات        دیگددر    از          دیگددران             اخباریدده و         خددوارج،          ماننددد           ظدداهرگرا       هددای               بددروز فرقدده

    از   و         کردندد                             ظدواهر لفد  اکتفدا مدی          بده          ایشدان               اسدت. چدون          بدوده         قدرآن         تددبر        جریان    به     شده

          مبلغددان    از      کدده           طالقددانی    اهلل       آیددت                   رفتنددد. هم نددین       نمددی         فراتددر        آیددات       قشددر   و          پوسددتین         معنددای

         بعدد از              بدا آن ده           اسدالم          گرامدی         رسدول         حیدات        عصدر          شدرایک            ارزیدابی     در            تدبر اسدت        جریان

       همدده        زمددان    آن             نگددارد: در      مددی                             پدیددد آمددده بددود چنددین             مسددلمانان        میددان                   رحلددت ایشددان در

     درک      حد        کدس        هدی        کده          نبدوده         اخیدر        قدرن        چندد        ایدن        مثدل            داشتند...        برداشت    ح     ها        مسلمان

   (.  68  :     1358              باشد)طالقانی،         نداشته      قرآن    در        مطالعه   و       تطبی    و
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      شددد        باعددو         ندددارد     راه    آن      بدده      هددا         انسددان       ادراک                           ی بددودن قددرآن و اینکدده           فددرا بشددر            بدداور بدده 

        عظدیم       بدس          کتدابی         قدرآن         آنکده                گدردد. حدال                 ازکارافتداده          کتدابی       بده          تبددیل             مرورزمدان       بده       قرآن

          آفدداق را          سراسددر   و                 صددعودی پیمددود       سددیر        آردداز    در                امددت مسددلمان    آن        برکددت    از      کدده       اسددت

           نتوانسددت         نویسددی         تفسددیر                               (. ناگفتدده نمانددد جریددان    88                                روشددن ساخت)حسددینی، پیشددین،   

        آنکدده    از       بددیش      هددا    آن    از          بسددیاری               کنددد؛ زیددرا           نددامطلوب                    بدده ایددن جریددان                  کمددل ارزشددمندی

        کدرده          اقددام         خدویش         مدرام    و        بداور     از        دفداع        جهدت         دهندد         قدرار     ها       انسان       هدایت    را     خود     هدآ

     یددل       هددر        ریددره   و                                        امامیدده، اسددماعیلیه، سددنی، خددوارج           ازجملدده            گوندداگونی                  بودنددد. مکاتددب

        کالمدی        هدای                   کردندد. جریدان          عرضده         علمدی          جامعده       بده        خدود         مکتدب        مبانی    با       مطاب         تفسیری

          آوردندد.       روی        قدرآن               بده تفسدیر          خدویش        هدای         بداور          تثبیدت          درصددد      نیز        معتزله   و        اشاعره       مانند

                   معتزلددی، تفسددیر             عبدددالجبار        قاضددی                         القددرآن عددن المطدداعن         تنزیدده        کتدداب    در      کدده       طددور        همددان

     است.        مهم آن     های       نمونه    از      رازی     فخر      کبیر       تفسیر          زمخشری و      کشاآ

         تاویدل                         گدر شدد کده در پدی                          بداطنی نیدز جلدوه      و         اشداری        هدای          تفسدیر          جریدان      این      کنار    در

                     فقهدی هماهندگ بدا              تفاسدیر     آن      بدر                    نمودندد. افدزون           اقددام               مسدلل خدود         نفدع       بده        قرآنی      آیات

                                بدر آراء گذشدتگان اسدت. بدا              اتکداء         تددبر         رکدود          عوامدل         دیگدر         شد. از       ایجاد       مذهبی         مذاق هر

      شدد.           نزدیدل        خدود          پایدان       بده          اسدالمی         علدوم         بسدتر     در          و تفحدر                             اتمام قرون متقددم تحقید   

              اندیشدمندان        عهدن            گذشدتگان          احدوال                           تمایدل بده اتکدا بده           امدا       دارد      وجود     نیز            استثنائاتی      گرچه

          بنویسدد         قدرآن                تفسدیری بدر          داشدت          تمایدل       کدس       هدر        دوران       ایدن           گرفت. در     خود      سلطه    در    را

         مقابدل     در    را            پیشدینیان                کندد، آثدار           ارائده          ندوینی          تددبری         نکتده    و       کندد           اندیشدی      ژرآ    آن    در    یا   و

                         کددرد. برخددی نیددز بددر       مددی         تقلیددد         ایشددان    از               و کورکوراندده      جددز      بدده      جددز   و         گذاشددت      مددی        خددویش

      بده         تدوان       مدی         مثدال                  کردندد، بدرای        مدی    ی      نویسد          حاشدیه          بودندد           نگاشدته             پیشدینیان     که      هایی       تفسیر

             نگارنددگان     از          بسدیاری        هدای          اندرژی       کده        کدرد         نگداه           بیضداوی          تفسدیر       بدر         زیداد          بسدیار        حواشی

        قدرون    و         تفسدیر         عدالم       بده          محددود     را         جریدان                امدین، ایدن          احمدد      نام    به      فردی              گرفت. هم نین

       نیدز          معاصدر        دوران      بده    و      داده         گسدترش       هدا         تخصدر    و      هدا         رشدته          تمدامی     به      بلکه      داند     نمی       میانه

   (.  44              پورفر، پیشین،          است)نقی      داده      تسری
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           مهجوریدت            بنیدادین         عامدل     را        قدرآن       بده         مدردم           ناصدواب    و       رلدک           جایگداه        نیدز       دیگر      بعضی

  و         قدرآن     از      دوری       کدرد          تاکیدد         بایدد             (. البتده   87   و    86                        دانند)حسدینی، پیشدین،         مدی         تددبر    و      قرآن

   و       اسدت               گدویی شدده         پدیش         قدرآن           درآیدات         قدرآن       بده          نکدردن        عمدل     آن         فرجدام                تدبر ننمودن و

        آمدده          اکدرم،         رسدول                                        . در سدوره فرقدان از لسدان مبدارک           السدالم     هم ی    علد      بیت     اهل        روایات    در    هم

         ایددراد    را            ارزشددمندی         سددخنان       نیددز        کددریم                            دربدداره مهجوریددت قددرآن    ن ی         رالمددامن ی  ام  3      اسددت.

    از        برخددی       علددت      بدده         معاصددر       دوران       (. در   271   ، 7  34        : خطبدده    3180                  انددد)رک: دشددتی،         کددرده

                   اندیشددمندان بدده      از        برخددی   و      شددد         ایجدداد                 بیددنش جدیدددی                      عصددری و گفتمددانی          تحددوالت

              گرایدی شدد                                 کده منجدر بده رشدد تددبر               عدواملی                    نمودند. از دیگدر                           نوآوری و نواندیشی التفات

             نسدل حاضدر              خصوصدا                                      معاصدر را دانسدت. نسدل پیشدین و            نسدل                        توان تحدول در سدالی       می

            منجدر بده            مسدئله                شدوند. ایدن          قدرآن     از          برداشدت    و       فهدم       وارد             مسدتقیما         خدود       تدا          دارندد        تمایل

    شد.      کریم      قرآن    به      نسبت         گفتمانی       تغییر

           مددراد از       اسددت.        شددده  «         حاکمیددت          گفتمددان »      بدده         تبدددیل         میاندده        قددرون    در           گفتمددانی         تغییددر

       اسدت.          مدراد     آن    از      تدر           گسدترده          معندای         بلکده         نیسدت          سیاسدی           حاکمیدت         تنهدا         حاکمیت        گفتمان

             بدده مسددائل                       امددور مهددم منطقدده           متولیددان                 کدده نخبگددان و          معناسددت       ایددن      بدده                   گفتمددان حاکمیددت

                          وفتد  نمایدد. حاکمیدت                                                                      مختل  بپردازند و مشدکالت را حدل کدرده و امدور مختلد  را رتد       

                             فرمدانروایی گروهدی دیگدر      و           سرپرسدتی             ای محددود        عدده         یعندی   ؛      اسدت          آشدکار         کامال        سیاسی

        مددردم        فعددال                                                       بددا نددابودی گفتمددان حاکمیددت، دموکراسددی و حضددور        امددا         دارنددد       دسددت    در    را

    شد.       ایجاد          انتخابات    در              مسئوالن، شرکت    به        اعترا     ح        سیاست        درصحنه

       یعندی    ؛      اسدت         دیندی    و        علمدی                  اسدت، حاکمیدت         شدده           التفدات     آن      بده         کمتدر     که    ای       مسئله     اما

       دیدن    و       علدم           حاکمیدت                کنندد، سدپس        مدی        کسدب     را       علدم           فدراوان                  با کوشش و تدالش        گروهی

        بلکده         نیسدت         عدادی         مدردم        جبدر          معندای       بده           حاکمیدت        ایدن     از        مدراد               گیرند. البته            به عهده می    را

        مدردم         عمدوم           اختیدار     در   و         فهمندد                دیدن را مدی                               ایدن گدروه محددود عدالم        که     است     این       مقصود

                                                           
 (.10فرقان،«)               َ الق رآن  م هجور ا    ذ ا                  ق وم ی ات  خ ذوا ه      ل ن                            و قال  الر  سول  یا ر ب  . »3
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                 کننددد. فرجددام      مددی           درخواسددت         ایشددان    از    را        خددویش        سددااالت         پاسدده        مددردم   و        دهنددد      مددی        قددرار

            امدر دیدن       در               عمدوم مدردم        کده         نیسدت         نیداز         دیگدر          اقلیدت     آن             بدا وجدود        کده      بود     این        حاکمیت

      دوره    در      کدده           مختصدداتی           از جملدده        جهددت،                                                     تخصددر پیدددا کننددد و تامددل کننددد. بدده همددین  

       امددر        مددردم        عامدده       بددین    در            اندیشددیدن      کدده       اسددت       ایددن         هسددتیم         مواجدده    آن      بددا         کالسددیل

          اجتمدداع           گوندداگون         مسددائل         درگیددر               عمددوم مددردم       عهددن           معمددوال    و        نیسددت    ای       شددده           پذیرفتدده

    را        خددویش        عددادی                    سیاسددی، زندددگانی   و        علمددی         مسددئله      هددر    از      هددا   ر   و      آزاد          کددامال    و       شددود       نمددی

   (.   183  -     182  :     3181 ،         )پاکت ی         گذرانند    می

       حملدده                       سددرخوردگی ناشددی از        دلیددل      بدده         میاندده        قددرون                  ایددن مسددئله در      کدده          نپاییددد        دیددری

                   بده حیدات خدود            معاصدر        دوران    در        نبدود         قدادر           گفتمدان        ایدن    و        نهداد       زوال        روبده             سنگین مغول

        داشدت.             او قدرار          مقابدل        جهدت     در          کدامال        کده      داد           گفتمدانی       بده     را       خدود                   دهدد و جایگداه         ادامه

    در         قرآنددی         متنددوع       هددای                  قددرآن، مسددابقه         قرائددت   و       حفدد          محافددل           برگددزاری          پیداسددت          ناگفتدده

       هددای         نشددانه        دیگددر           اسددت. از                تدددبر گرایددی        آثددار    از        قددرآن        حفددا                    مسدداجد، افددزایش   و         مدددارس

            بدر جلدد          تددبر        ندام       کده        اسدت             گونداگونی    و         متندوع        هدای         کتداب      شدن        نگاشته            تدبر گرایی     رشد

    در   و       اسدت         قدرآن           درآیدات         تفکدر    و        تددبر          اهمیدت       بده                  نخسدت التفدات      ها    آن    از     هدآ   و       دارند

       ایددن                  دهنددد. ازجملدده        قددرار        مددردم          اختیددار    در    را        تدددبر       هددای                    قصددد دارنددد، روش       بعددد         مرتبدده

           پیرامددون                     بازرگددان، پژوهشددی               از عبدددالعلی        قددرآن    در                   متدددولوژی تدددبر      بدده        تددوان      مددی      هددا        کتدداب

       فدت                           بدن عمرسدنیدی، کتداب            سدلمان        اثدر         قدرآن     در                 پدورفر، تددبر       نقی    اهلل     ولی    از      قرآن    در      تدبر

         اشداره          سدبالل     آل         منصدور         احمدد     از          المندان        کدالم         تددبر          کیفیده              فدی بیدان            الدرحیم            من الرحمن

          ندارندد             بدر خدود                  عندوان تددبر        کده         شددند           نگاشدته        نیدز          دیگدری        هدای       کتاب    آن    بر             نمود. افزون

           محمدرضدا     از                       کید  نفهدم القدرآن            هم دون        دهدد       مدی          سدامان         تددبر     را    ها    آن         بنیادین      هسته     ولی

       علددی          نگاشددته        قددرآن    از          برداشددت                طالقددانی، روش    اهلل       آیددت       اثددر          درصددحنه        قددرآن               حسددینی، بددا

      حددل        کننددد              دنبددال مددی        تدددبر         گسددترش            طرفددداران      کدده          مقاصدددی    از                حددائری. یکددی         صددفایی

         تاکیددد        نکتدده        همددین      بددر           بازرگددان            عبدددالعلی        مثددال         عنددوان                       جامعدده اسددت. بدده           معضددالت
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                                          بدداور دارنددد بایددد بددا تدددبر قددرآن          دیگددر        بعضددی    ؛ و  (  14   :    1374           بازرگددان،                 کند)عبدددالعلی      مددی

   (.  14   :    1375          گرمارودی،             نمود)موسوی    حل    را       اسالمی             معضالت جامعه

 شناسی . مفهوم1

                                     نیدداز اسددت یددل سددری از مفدداهیمی           عرفدانی          تفسددیر         شناسددی         جریددان      بدده           پددرداختن          قبدل از 

      اندد                                                  روشدنی تشدری  شدوند. ایدن مفداهیم عبدارت            بده          دارندد     ای        ویدژه           جایگداه      بخش     این       که در

      بدده        میددان       ایددن    در                 اسددت. هم نددین           صددوفیانه   و                                                 از: عرفددان، تصددو آ، تاویددل، تفسددیر عرفددانی

        تصددوآ      بددا         عرفددان                                 مددراد از عرفددان چیسددت  آیددا      کدده              توجدده کددرد        بایددد         کلیدددی        سدداال       ایددن

    دو       ایدن         نسدبت    و      دارد           جایگداهی                و تددبر چده                                          است  و در ایدن میدان مفهدوم تاویدل            متفاوت

                     یکدیگر چه خواهد بود.    با

 تصوآ و . عرفان3-1

    از        دسددته          نددزد آن    در         معرفددت                              شددده اسددت: عرفددان طریقدده                                  پیرامددون اصددطال  عرفددان بیددان

         بیشدتر          اشدراق             بدر عوق و          حقیقدت        کشد                    اهدل برهدان در           بدرخالآ       کده        اسدت        نظران      صاحب

      کدده         افددزود                    (. هم نددین بایددد 9  :     3118       کددوب،                اسددتدالل)زرین   و       عقددل      بددر      تددا         دارنددد          اعتمدداد

         و وصدول          سدلوک    و                        بددین معناسدت: سدیر         کده                        اسدت: عرفدان عملدی         گونه    دو    بر     خود       عرفان

       هددای     روش   و         قواعددد        بیددان        یعنددی        نظددری         عرفددان        دیگددر    ای        گوندده   و        دیگددر       بخددش            و فنددا؛ و

       هدای         گفتده   «                  عدوارآ المعدارآ   »                     هم دون سدهروردی در           برخدی        نظدر       بدر                شدهود. بندا     و     کش 

   (.   57  :     3186                                         افددزون بددر هددزار قددول است)سددهروردی،         تصددوآ         ماهیددت   و         تعریدد     در          بزرگددان

  :     3199               )رک: زمخشدری،           تسدمیه        وجده       بده         توجده                    کدرد تصدوآ بدا                                    بر همدین پایده بایدد تاکیدد    

         زنددگی        خداص        مدنش    و     راه                 ه معرفتدی یدل       جنبد     از       نظدر        صدرآ              پیددایش آن         چگونگی   و   (   262

        و و رع           از تقددوا      کدده       اسددت        تزهددد    از        نددوعی       عددام         معنددای      بدده        تصددوآ   و                  اجتمدداعی اسددت 

   و         کمیندده         ادیددان   و       ملددل        تمددام    در               خدداص زندددگی       سددبل    از       نددوع               گیددرد. ایددن      مددی          سرچشددمه

   و            ابراهیمددی         شددرایع        تمددام    در      کدده        داشددت        توجدده        تددوان      مددی                          دارد. بددر همددین مطلددب    ای          بیشددینه
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     بدا             رالبدا        کده          داشدته         وجدود           مخصوصدی          اعمدال         هدا و                             ریر ابراهیمی یل نوع بداور      ملل   و       ادیان

   (.  61   :      3162                کرده است)همایی،                            عقاید عمومی تفاوت پیدا می

 عرفانی . تفسیر2-1

             اسدت، بدر           سداحتی    و             چده حدوزه        بدر         نداظر            دقیقدا            عرفدانی          تفسدیر          دانسدت         بایدد             ازآنجاکده 

       نظددر        اسدداس      بددر                         شددود. تفسددیر عرفددانی            واکاویددده          عرفددانی                 عبددارت تفسددیر        بایددد        پایدده        همددین

          تفسدیری      روش              اندیشدمندان         دیگدر        نظدر         اسداس       بدر    و       اسدت           تفسدیری           رویکدرد             گروهی یدل 

        تدوان       مدی           طدورکلی       بده       شدد          بدازگو       کده        طدور                اسدت. همدان          تفسیری      مکتب    یل    آن    از       باالتر    یا   و

        تنهدا           عرفدانی          تفسدیر         نخسدت                     کدرد: در برداشدت           ارائده           عرفدانی          تفسدیر     از          برداشدت         گونده     سه

    از      کده                   شدیوه برداشدتی        بده          عنایدت       بدا         عدارآ       کده                           اسدت؛ بده ایدن معندا              تفسدیری         رویکرد    یل

         زندددگی        شددیوه    آن         تاییددد       جهددت    در        قددرآن        آیددات          دارد، از         زندددگی        صددحی      روش   و         زندددگی

         پیوسدته      اهلل       الدی         سدالل          انسدان       کده        کندد                           عدارآ چندین فکدر مدی             نمونده              کند. بدرای     می         استفاده

    آن          تعلقدات    و        دنیدا       بده           عندایتی                    وتعدالی باشدد و           تبدارک                                       باید در حال خدوآ و بده یداد خددای     

      کده       دارد        وجدود         کدریم                بسدتر قدرآن      در         آیداتی          طبیعدی        طدور       بده         صدورت        ایدن           باشد. در        نداشته

      باشد.                      کانون توجه مفسر عارآ       تواند    می

       ایددن           شددود. در      مددی        دیددده                            عنددوان یددل روش تفسددیری       بدده          عرفددانی         تفسددیر     دوم           در نگدداه

             الهامدات و    و        شدهود    و       کشد          منبدع       بدا       کده        اسدت          تفسدیر        ای از        گونده           عرفدانی        تفسیر        برداشت

        نگدداه                                    جدددی خداونددد را کشدد  نمددود. در        مددراد           مقصددود و        تددوان      مددی        عددارآ        قلبددی        واردات

        جهدان    و         انسدان        فهدم        جهدت     در      کده        اسدت           گسدترده             مسدتوفی و          مکتبدی           عرفدانی          تفسدیر      سوم

          بنیددادین        هددای       فددر        پددیش           چهددارچوب    در    را        قددرآن      دارد         تصددمیم               مفسددر عددارآ   و          برآمددده

   (.   311-   299   : 1   ، ج    3189              کند)رک: شاکر،      فهم        عرفانی      مکتب
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 . تاویل1-1

    از        مدراد    و       شدود       مدی            کداربرده       بده         نصدوص       بده          مربدوط            مطالعدات     در          فراگیدر        طدور       بده        تاویل

         تفسدیر    و                      اسدت. بدین تاویدل          مدتن         ظداهر        ریدر         و یدا         ظداهر         ای خالآ      گونه    به    که     است      تلقی    آن

                      عرفددانی و تاویددل دو          تفسددیر      کدده        گوندده                                                         عرفددانی علقدده و پیونددد اسددتواری وجددود دارد. بدددین

         ظدداهری         معنددای         تفسددیر         برابددر    در        قددرآن        بدداطن         معنددای      بدده    را                                     امددر جداناپذیرنددد. عرفددا تاویددل

                       نیسددت؛ بلکدده کشدد  و        عقددل         رهگددذر    از         تاویددل      بدده       نیددل   و         رسددیدن                 کاربردنددد. راه      بدده        قددرآن

   و          مواجیددد    از          برآمدده     را       خددود       هدای         دانددش        عرفدا    و          صددوفیان            ازآنجاکده    و       اسددت        عدارآ         شدهود 

        سددلوک،          درجددات                  احددوال، اخددتالآ   و         اوقددات         اخددتالآ       حسددب      بدده         داننددد      مددی        خددویش         احددوال

          ، سددراج،   86   :      3400                   آورنددد)رک:کالباعی،       مددی       دسددت      بدده        قددرآن        آیددات    از           متفدداوتی       هددای         تاویددل

   (.  17  :     3183       پارسا،    ؛   337   :      3182

     بدا           السدالم          علدیهم        بیدت        اهدل           روایدات    و        کدریم         قدرآن        خدود     در       تاویل       معنای    از     نظر        با صرآ

      کدده       اسددت    آن        نخسددت                  باشددیم: اصددطال       مددی         روبددرو         تاویددل    از                اصددطال  عمددده        گوندده   دو 

                     اسدت و بدا قرینده             ظداهرش        ریدر                     لفد  بدر معندای          حمدل       کده      اند         کاربرده    به         اصولیان   و         متکلمان

           مقابلددده        شددددت       بددده     اول                         دیگدددر، بدددا اصدددطال           اصدددطال    و        شدددود       مدددی             پشدددتیبانی         عقلدددی

       بددین           گلدددزیهر         هم ددون          افددرادی       کددرد         تاکیددد        بایددد           (. گرچدده   215  :  3   ، ج    3442           کنددد)آملی،      مددی

       چدرا       کده         گیدرد       مدی         خدرده          رزالدی       بده            اسداس او         همدین               ننهادند و بر     فرق       تاویل    از     نوع    دو     این

           اسدت؛ در          مخدال           قیامدت       بده          مربدوط           روایدات         برخدی          تاویدل       بدا     او      کده         گویدد     می       موردی    در

       شدود.        مدی         قائدل       هدا     آن        بدرای         حرفدی          معدانی    و          پدردازد       مدی          تاویدل       بده       ازآن      پدس     او       خدود       حالی

     کده                                                         سدخن پیشدین خدویش را نقدض نمدوده اسدت. درحدالی                رزالدی     که     کند    می       تاکید         گلدزیهر

                        (.  ابددن عربددی نیددز   191  :     3181                     اسددت)رک: گلدددزیهر،         گفتدده       سددخن         تاویددل       نددوع    دو            رزالددی از

                         تاویدل مدذموم آن اسدت           اسدت         بداور                       اسدت. او بدر ایدن              پرداختده         نیدز،        تاویل       مفهوم   و      معنا    به

                                      مقاصدد نفسدانی برداشدتی از آیدات       و         اهدداآ       بدا    و         عقالندی                                   که کسی قصدد کندد از راه تفکدر   

       چیددز       همدده        سددنجش        بددرای        مالکددی                           ایددن انگدداره کدده عقددل    او          دیدددگاه           کنددد. از         ارائدده          روایددات   و
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                   ابددن عربددی عقددل        نظددر         بنددابر    رو                اسددت. ازایددن         مددردود          کددامال     ای         نظریدده         خداسددت       کددالم       حتددی

             ندددارد. از                                                                             شایسددتگی و صددالحیت ورود بدده سدداحت قدددس الهددی و سددنجش کددالم الهددی را 

                        کندد، نده آنکده بدا            داوری       چیدز        همده           دربداره        خددا        کدالم       تدا        دهدد          اجدازه       باید       انسان    او        نظرگاه

         اسددالمی،         بددزرگ           المعددارآ                      بنشددیند)رک: دایددره       خدددا       کددالم       داوری        مقددام    در              عقددل خددویش

   (.   389  :   34   ، ج    3161

 تاریه بستر در عرفانی تفسیر شناسی . جریان4

       بخددش       ایددن           اسددت. در        بددوده           فراوانددی             فرازوفددرود       دارای         تدداریه         درگددذر          عرفددانی         تفسددیر

            بپدردازیم؛            عرفدانی          تفسدیر          شناسدی          جریدان       بده         مفصدل        طدور       بده       کده     آن      بده      شود     نمی      دیده       نیازی

         خواهدد     آن          نامددار           مفسدران    و          عرفدانی          تفسدیر          جریدان        بعدد                   سدده دهدم بده         بده       مدا         نگداه       بلکه

  «          السددعاده       بیددان  »               شددد. تفسددیر                                                                       بددود. در قددرون معاصددر تفاسددیر بدده نددام فراوانددی نگاشددته    

       دوران       ایددن       هددای         شخصددیت        دیگددر                   هجددری اسددت. از       1327          متوفددای           گنابددادی            سددلطانعلی

          عرفددانی         تفسددیر           مدددافعان    از           اصددفهانی        امددین        بددانو   و        علیدده    اهلل        رحمدده         خمینددی        امددام         هم ددون

        فقهدی        بدوی    و       رندگ                       گرچده عمددتا  بدا           علیده     اهلل        رحمدت          خمیندی         امدام         عرفانی       تفسیر     اند.      بوده

    از          عرفدانی          تفسدیر    و         عرفدان          زمینده                          امدا آثدار سدترگی در          شدده           شدناخته       مدا        جامعه    در       سیاسی   و

                                                                       اسددت. امددام خمینددی )ره( دارای یددل معیددار مهددم در تفسددیر اسددت و           گذاشددته         برجددای       خددود

                                       دهددد و آن ایددن اسددت کدده در تفسددیر       مددی         تشددکیل    را         ایشددان          عرفددانی         تفسددیر        بنددای       سددنگ    آن

       بددذل          خداونددد         مقاصددد      بدده        بایددد        کنددیم        توجدده        لفظددی       هددای        داللددت   و         الفددا       بدده      کدده             بددیش از آن

             کشد  ایدن        دارد         اهمیدت         قدرآن          تفسدیر     در              دارد: آن ده       مدی          اظهدار                 باشیم. ایشدان        داشته       عنایت

         نبایددد    را     راه       ایددن     ر ی      بده          تفسددیر          نهددی از   ی         بهانده       بدده   و       اسددت        عظدیم    و       اسددت        بددزرگ         مقاصدد 

         نمدودن         خدارج        نیدز    و     ر ی      بده          تفسدیر     از         ندوینی          تشدری     و         تبیدین       بدا          خمیندی            کرد. امام       مسدود

        تسددهیل         قددرآن          عرفددانی         تفسددیر      بددر    را     راه         تفسددیر         دایددره    از          عرفددانی         تددامالت    از          بسددیاری

       ایدن              اسدت؛ بده            االحکدام         آیدات       بده         نداظر                                                     نماید. ایشان بداور دارد روایدات تفسدیر بده ر ی        می

  و         بسددته        قددرآن         تفسددیر   و         تاویددل          هرگوندده      بددر    را     راه        شددرعی         احکددام        بددودن        وضددعی      کدده         تقریددر
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                                           مقددس وضدع کدرده پایبندد باشدند امدا                              قدوانینی کده شدارع                                      همه را ملزم نمدوده بده احکدام و    

     کرد.      قبول     عقل       دخالت           توان بدون                             آیات اخالقی و اعتقادی را نمی

    را      هدا     آن         پیشدین           عرفدانی           تفاسدیر       بده         توجده                 خمیندی، ضدمن          امدام           عرفدانی        تفسیر       زمینه    در

         تفسدیر    و         آمدندد        قدرن        چندد        ایدن                                کندد: عرفدایی کده در طدول          مدی         بیدان                داند. ایشدان     می        ناکافی

          تدداویالت،     در          کاشددانی                     هددایش، عبدددالرزاق        کتدداب        بعضددی    در        عربددی         الدددین       محددی        نظیددر         کردنددد

      هددا              اسددت، ایددن        بددوده         معددارآ         طریقدده           طریقشددان      کدده        هددایی                تفسددیر، ایددن    در       علددی           مالسددلطان

                      نوشدتند لکدن قدرآن           خدوب          داشدته       کده        فندی     آن    در      هدم           هایشدان                   نوشدتند؛ بعضدی          هدایی        تفسیر

           اسددت)امام         قددرآن       هددای        پددرده   و       اوراق                 د، آن بعضددی از            هددا نوشددتن                              عبددارت از آن نیسددت کدده آن

     بدده                           بایددد تفسددیر عرفددانی           افزایددد      مددی         خمینددی        امددام             (. هم نددین  94  -    93  :     3118         خمینددی، 

        شدهود    و       کشد          واهدی        هدای         ادعدا       بدر       کده          نده آن                                            جایگاه حقیقی خود بازگردد؛ البته جایگداهی 

        باشدد.          قدرآن        خدود       بدر          مبتندی                 حدروآ، بلکده          عدددی       ارزش       چدون          مبدانی     بر       مبتنی            باشد؛ بلکه

       ادراک   و       فهدم         بدرای        اسدت        ندور         قدرآن       کده        ایدن         اسداس       بدر        کند و                            ایشان قرآن را نور معرفی می

        باشدد         حجداب     در       کسدی                        زیدرا معندا نددارد     ؛     شدد         خدارج           ظلمدانی        هدای       حجاب    از      باید     نور     این

             (. ناگفتدده   188  :   34   ، ج    3168                                                                    بتوانددد نددور قددرآن کددریم را ادراک کنددد)رک: امددام خمینددی،        و

      داده         ادامده     را       خدود         مسدیر             پیشدینیان     از          متفداوت         حاضدر           در عصدر           عرفدانی          تفسدیر      روش       نماند

            پیشدینیان           دوشداخه       بده     را          عرفدانی          تفسدیر         تدوان                     ای اسدت کده مدی           گونده        ها به                است. این تفاوت

      بده         تدوان       مدی            پسدینیان           عرفدانی          تفسدیر      روش          برجسدته         دیگدر                    نمدود. از آثدار           تقسدیم          پسینیان   و

   (.   123  :  0   139     پور،                       اشاره نمود)محسن قاسم      حائری        صفایی     علی        تفسیری      آثار

 متاخر عرفانی تفسیری روش . تعری 3

         تعمددیم         مقولدده      سدده        اسدداس      بددر           متدداخران       هددای          نگاشددته    از          برآمددده   و        نددوین          عرفددانی         تفسددیر

     ؛ و     اسددت       شددده         نهدداده         بنیددان       قلددب         طهددارت      بددر         بسددیار         تاکیددد   و                         قددرآن، تدددبر گرایددی        فهددم

      فهدم        بده        شدده         بنددی         طبقده        فهدم    و        رمدزی         بیدان          گرایدی،                       عمدده بدر تاویدل               پیشدینیان         آنکده      حال
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          رویکددرد       نقددد   و         تحلیددل        نامدده                       بیشددتر ن. ک: پایددان        اطددالع                 پرداختنددد)برای                      عرفددانی قددرآن مددی

  (   دوم     فصل        امامیه      جدید        عرفانی       تفسیر

 های بنیادین مفسران عرفانی متاخر . رویکرد3-3

          همگددانی       فهددم      رواج      بدده        تددوان      مددی           متدداخران          عرفددانی         تفسددیر    در           بنیددادین       هددای          رویکددرد    از

      نمود.       تاکید      قرآن

 قرآن آیات ال ( رواج فهم توده مردم از

                                                                                      تددرین مختصددات تفاسددیر عرفددانی پسددینیان بدداور بدده فهددم همگددانی قددرآن                   از مهددم

                     (. فهدددم همگدددانی  16  و     13  :  1   ، ج    3160                       ؛ بدددانوی اصدددفهانی،    130 :   3  ،ج    3184               اسدددت)قزوینی، 

                                   یشدند و تددبر کنندد. بدا ایدن                                                تدوده مدردم پیرامدون آیدات قدرآن بیند                         به این معناست کده       قرآن

                 شدود. چنانکده             پوشدانده     آن      بده        عمدل                  قرآندی جامعده             دسدتورات     از    ای        پداره        اسدت         قدرار         شدعار 

         نمددوده،         دعددوت          آسددمانی        کتدداب       ایددن    در        تدددبر   و         قرائددت      بدده    را                  نیددز مسددلمانان        کددریم        قددرآن

                                (. در جدای دیگدر آمدده اسدت       20       مزمدل،   «)             مدن القدرآن                                    ف داق ر ء وا م دا ت ی س  در     »          فرمایدد:      می    که      چنان

   و       اسدت         آمدده                  درآیدات قدرآن         بدار     دو        قدرآن          قرائدت                     ایدن توصدیه بده     «      منده                                 ف اق ر ء وا م دا ت ی س  در    »

   و           مهجوریددت    از         قیامددت     روز    در        اسددالم                رسددول گرامددی       اسددت        آمددده        کددریم        قددرآن    در         اینکدده

          (. دعددوت   10              کرد)فرقددان،         خواهددد           شددکواییه       خددود       امددت       بددین    در        قددرآن         ماندددن         متددروک

          بسدیاری                              قدرآن در حدالی بدود کده           فهدم         بدرای                عمدوم مدردم      از         متداخر                         مفسران تفاسیر عرفدانی 

    را                                           بودندد. بده ایدن معندا کده قلمرویدی                 باورمندد         قدرآن        شدده         بنددی              به فهم طبقه      قدیم       علمای    از

      )رک:     دنددد ی   ورز   ی   مدد                               ورود دیگددران بدده آن ممانعددت     از   و         کردنددد      مددی       چددین       سددنگ       خددود        بددرای

   :    3180         معرفددت،                         بیشددتر رجددوع کنیددد            توضددیحات          و بددرای     631  و      632  :  2   ، ج    3113         میبدددی، 

        دادنددد       مددی                      عهدده خددویش قدرار        بددر    را        قدرآن        فهددم                 ایشددان وظیفده            آشدکارتر                  (. بده عبددارت    367

        خاصددی        گددروه        تعقددل   و        تفکددر   و                     مبتنددی بددر تدددبر        قددرآن             دسددتورات    و      هددا              کدده توصددیه          درحددالی

        پیدددا       دسددت        کددریم        قددرآن       فهددم    از        سددطحی      بدده          تواننددد      مددی       نیددز        مددردم        تددوده   و        نیسددت

   (.   321            پور، پیشین:            کنند)قاسم
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 ب( پویایی معارآ قرآن در بستر اجتماع

                                                                                            از مختصات دیگدر تفاسدیر عرفدانی پسدینیان کده افدرادی هم دون حدائری بدانو اصدفهانی           

                                                                                          دار این دسته بودندد، زندده نمدودن مجددد معدارآ و حقدای  قرآندی در دل مدردم بدود.                پرچم

                                                            فهدم همگدانی و تددبر درآیدات قدرآن، معدارآ قرآندی را                                               به این دلیل که ایشان بدا اصدرار بدر    

             ای از آیدات                                                                                           در قلب عموم مردم تثبیت کردندد. بده ایدن معندا کده وقتدی خدود مدردم بده یافتده          

                                                                                                    قرآن دست پیدا کندد قهدرا  آن یافتده اثرگدذاری بسدیاری بدر اعتقداد و عملکدرد افدراد خواهدد           

                پددور، پیشددین:             رد )قاسددم     گددذا                                                                   داشددت و ماندددگاری بیشددتری در جددان فددرد متدددبر بدداقی مددی  

321   .)   

 نویسی ج( آسان

     بدا                          نویسدی اسدت. ایشدان                   رعایدت آسدان                             تفاسدیر عرفدانی متداخر          هدای          ویژگدی       ترین     مهم    از

                                              تددرین شددکل ممکددن بدده عمددوم مددردم عرضدده                                             معنددا و مقاصددد قرآنددی آن را بدده راحددت       حفدد 

         حدائری          صدفایی        علدی    و           اصدفهانی                                    هم دون کیدوان قزویندی، بدانوی              تفسدیری                کردند. آثدار     می

      بدا         فدردی       هدر          کندد و        جدذب        خدود       بده     را          بسدیاری            مخاطبدان           توانسدت          نویسدی         آسدان         پایده     بر

           درگذشدته          پیشدین           مفسدران       کده                 آورد. درحدالی        دسدت       بده         قدرآن     از        فهمدی           توانسدت       مدی        دانشی

        کدرده        خداص          گروهدی       بده          محددود     را        الهدی        فهدم         مسدیر        خداص            اصدطالحات    و       فندی         نثدری     با

       شدود       مدی         دیدده           عرفدانی         متداخر            تفاسدیر     در        گرچده              رمدز نیدز        زبان    از       ایشان      مندی      بهره   و       بودند

          عارفدان         زبدان        فهدم          صدعوبت              پی یددگی و     آن                  عرفدانی متداخر            تفاسدیر    و       اسدت     کم       بسیار     لکن

   و      زدود    را               فهددم قددرآن          موانددع   ی                بددانو اصددفهان          هم ددون          افددرادی   ی      نویسدد                   ندددارد. تفسددیر     را

        قددرآن          همگددانی       فهددم       مهددم         نتددایج    از         توانددد      مددی         فارسددی        زبددان      بدده         نگددارش   و   ی      نویسدد        سدداده

        آثدار        ولدی           نیسدتند         مدردم         عامده          سدل می            التفسدیر          حقدائ           مخاطدب          نمونده                آیدد. بدرای        حساب    به

      دارد.       توجهی      قابل          طرفداران   ی           بانو اصفهان
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 مکررات تکرار و گویی زیاده از د( دوری

                دارندد و تدا           گدرایش         تددبر        سدمت       بده       کده        اندد             تالیفداتی           طدورکلی       بده          معاصدر               تفاسیر دوران

        تددوان      مددی          (. لددذا   422                         کننددد)پاکت ی، پیشددین:         پرهیددز        گددویی         زیدداده    از            توانسددتند          محدددودی      حددد

      کدده          ای اسددت         آمددوزه         تقلیددد    از               آورد. پرهیددز       دسددت      بدده        قددرآن    از         جدیدددی       هددای        تلقددی   و          تعدالیم 

              دارد. نخسدت             گونداگونی         دالیدل        مهدم                خدورد. ایدن        مدی        چشدم       بده            پسدینیان           عرفدانی         تفاسیر    در

          برداشدت                 تددبر گرایدی           نتیجده    و         دادندد       مدی          زیدادی          اهمیدت         قدرآن         تددبر       بده           مفسدران      این      آنکه

       هددای          نگاشددته      بدده        رجددوع      بدده         نیددازی        دیگددر   و       اسددت        قددرآن        آیددات    از         افددراد          مسددتقیم   و         درونددی

     بددا         نددوین       هددای        تلقددی         ارائدده   و            مکررگددویی    از      دوری      بددا                 شددود. هم نددین       نمددی        دیددده            پیشددینیان

       اسدت                        حسداب آیدد. گفتندی                                تواندد امدری مطلدوب بده                 قدرآن مدی                            رعایت ضوابک درسدت فهدم  

             کورکوراندده         تقلیددد    از                مکددررات، دوری         تکددرار   و        گددویی         زیدداده    از      دوری        بددودن        نیکددو    از         منظددور

      هددای                                           مفسددران اقددوال همدددیگر را در نگاشددته       اسددت        ممکددن      کدده       اسددت          دیگددران       هددای         یافتدده    از

         مطلدوب        حددی       تدا     را         مسدئله        ایدن           عرفدانی          متداخر           مفسدران         شدیوه                دهندد. ایدن                خود انعکداس 

   (.   131   و     131            پور، پیشین:               اند)رک: قاسم       نموده       مرتفع

 گرا و( تدبرگرایان پیوست

         نگداری                     تفسدیری و تفسدیر         سدنت                   گراسدت. او بده           پیوسدت               تددبرگرایان     از           اصدفهانی        بانوی

         تفسددیر     روش    از      هددم         بددرد و             بهددره مددی       خددود          پیشددینی                                 اسددت. هددم از نظددرات مفسددران         متعهددد

          روایدات.     و         اخبدار     از     وری                        جویدد، هم دون بهدره                      قدرآن سدود مدی            تفسدیر     در            پیشدینیان        نگاری

         تواندد        نمدی          محددود          مدوارد     آن       امدا        شدود       مدی         دیدده     او    از         گرایدی          به گسست      شبیه       سخنان      بعضا  

          مثدال در           عندوان                        ای وارد نمایدد. بده          صددمه         تددبر          جریدان     در           اصدفهانی          بدانوی         ثابدت            به سدلوک 

                 اصددفهانی چنددین             (. بددانوی 8         )تغددابن،  «                ن ز ل ن ددا           ال  ددذ ی               و الن  ددور                 و ر س ددول ه               ب الل  دده              ف ددِم ن وا »       آیدده         تفسددیر

                                              محتداج بده چیدزی دیگدری نیسدتیم کده آن             ندور           پیددایش     در             طدوری کده        همان »      دارد:           اظهار می

              هدرکس رجدوع          اسدت         گونده         همدین        نیدز         کدریم                   پیداسدت؛ قدرآن       خود       خودبه      بلکه     دهد      نشان    را

          حقانیدت                                                      انددکی تددبر در قدرآن کدریم کندد در اوان نظدر         و                                   به آیات معجزنمدای قدرآن نمایدد   



 معاصر رانیآن در ا یاجتماع یتهایم و ظرفیتدبر قرآن کر یشناس انیجر یمل شیهما              308

 

  «       کندد.       مدی          تصددی      را              آن هویداسدت     از    ای       آیده       هدر     در      کده           اسدراری    و         معدانی    و         یافتده     را      قرآن

                                               طددور کدده بیددان شددد نبایسددت او را گسسددت            (. همددان   341   :  12                     اصددفهانی، پیشددین، ج          )بددانوی

   او                 اسددت. هرچنددد         نمددوده           اسددتفاده          پیشددینی                  اقددوال مفسددران    از        وفددور      بدده                     گددرا دانسددت چددون

   و       سدته    دان        خدویش        هدای          دردرده        جدزو     را          تفسدیری        سدنت          آمدایش          ولدیکن       نیست     گرا      گسست

   ی   ندد ی چ        خوشدده       خددود    از       پددیش          تفاسددیر    از      کدده       کنددد      مددی         تاکیددد       خددود          بیانددات         مقدمدده    در

   (. 2   ، 1             نماید)همان، ج    می

 . تدبر گرایی6

          مبارکده                            عیدل آیده پدنجم سدوره            تددبر          ضدرورت            پیرامدون            اصدفهانی                        در همین راستا بدانوی 

        اینکده                     تردیددی نیسدت در    »      دارد:       مدی          اظهدار         چندین         بقدره         سدوره      171       آیده       بدر         تکیده       و با      جمعه

      هددی      آن         اسددرار    از   و                 تدددبر ندارنددد    آن         معنددای    در   و        کننددد      مددی                                 کسددانی کدده قددرآن را قرائددت 

   و    آن          اللفظددی       تحددت         معددانی   و         الفددا       بدده          نماینددد      مددی         قناعددت        تنهددا        بلکدده        کننددد       نمددی           اسددتفاده

          مااخدذه          مشدمول                          دارندد. چندین کسدانی            اکتفدا         قدرآن          اعدراب    و        لغدوی          معدانی             حدال بده         درعین

    از   و        نبدرد         بهدره         قدرآن          تربیدت    و         تعلدیم     از      کده         هدرکس                 هسدتند. چدون           شدریفه      آیه     این    در     خدا

                         نمددود، تشددبیه او بدده       حفدد     را        قددرآن        آیددات        تنهددا   و         نگرفددت        توشدده    آن        عملددی   و        علمددی         اسددرار

   و        دیگددر           جایگدداهی               (. ایشددان در   298   ،  12                              )بددانوی اصددفهانی، پیشددین: ج «     اسددت        صددادق        حمددار

       ایددن           کنددد: در      مددی        مددذمت    را        نگددری        قشددری   و        نگددری        سددطحی       خددود           مخاطبددان          التفددات        بددرای

           قدرآن را                شدود. آیدات                آشدکار مدی          تامدل               بدا انددکی           ولدیکن        اسدت        نهفته       رموزی   و       اسرار      آیات

        بدرای          السدالم          علدیهم            معصدومان        طدرآ     از            قددر کده                کدرد. ایدن          نگداه          سرسدری    و        سدطحی        نباید

            شددده، ندده         گفتده           درجدداتی        قددران          خوانددن         ثددواب        بدرای          رسددیده         فضددیلت   و        ثدواب         قددران         قرائدت 

      هدر         آنکده       تدا         نمدود         تامدل     آن    در        بایدد         بلکده        اسدت         زبدان          لقلقده    و        آیدات         تلفد       جهت    از     فقک  

          کلمددات         میددان    در       کدده             جددواهراتی   و      د رر    آن    از    ای     عره        خددود            توانددایی          میددزان       بدده        فددردی

                             (. بددانوی اصددفهانی کسددانی   41  :   32               نمایددد)همان، ج           اسددتخراج       اسددت         پنهددان        الهددی         افددزای     رو 
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          نظرگداه         همدین          (. بدر    316   : 7             کندد)همان، ج       مدی          معرفدی          سدتمگر     را        کنندد        نمدی       تدبر      قرآن    در    که

     است.       داشته       الحا    و       تاکید      تدبر     اصل    بر              اصفهانی کمتر       بانوی

 یریگ جهینت. 1

         تواندد    ی   مد                                                                                   برای دستیابی به فهدم عمید  و دقید  آیدات قدرآن پیرامدون هدر موضدوع تددبر          

                                                                                            مسیری مناسبی باشد. تددبر درآیدات قدرآن بدا نگداهی جدامع و ژرآ اندیشدانه نگدرش کدالن          

  ی          رهگدذرها            معاصدر از            پژوهدان         قدرآن                                                           قرآن دربداره موضدوعات را ندزد متددب ر روشدن نمایدد.       

                                                                                                  متهافتی درصدد تفکر و تامل درآیدات ندورانی قدرآن هسدتند. برخدی تنهدا بدا تددبر عامیانده و          

                                        ی عرفددانی. بددانو امددین اصددفهانی از      هددا   ش ی     گددرا            برخددی بددا                                  بعضددی بددا تفسددیر انحصدداری و  

                                                                                       یی است کده بدرای فهدم آیدات قدرآن عنصدر تددبر را برجسدته کدرده و ضدمن توجده              ها      چهره

                                                                                             عرفانی به آیات قدرآن از رهگدذر تددبر درآیدات درصددد اسدت چرخده فهدم آیدات قدرآن را           

                در پدی داشدته                 ی گونداگونی     هدا         عرصده          تواندد    ی   مد                                               فعال نماید. این فرآیندد تددبری بدرای خدود     

         توانددد   ی   مدد                                                                                      باشددد و در عصددر حاضددر نگدداه خدداص او بدده مقولدده تدددبر بددا رویکددرد عرفددانی   

                                                                                            یی از فهم آیات رویدین قدرآن را کندار زندد. همداره بدانو اصدفهانی بده سدنت تفسدیری             ها   ه ی ال

                بدرد و هدم از                                                                              نگاری پایبندد اسدت. هدم از نظدرات مفسدران پیشدینی خدود بهدره مدی                  و تفسیر

       وری از                          جویددد، هم ددون بهددره                                           یشددینیان در تفسددیر قددرآن سددود مددی           نگدداری پ             روش تفسددیر

                       شدود امدا آن مدوارد                               گرایدی از او دیدده مدی                                                     اخبار و روایات. بعضا  سدخنان شدبیه بده گسسدت    

   ای                                                                                  توانددد بدده سددلوک ثابددت بددانوی اصددفهانی در جریددان تدددبر نقصددان و صدددمه               محدددود نمددی

            وارد نماید.
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های تدبر  گرا بررسی جریان تدبر در قرآن، جریانی فهم گرا یا عمل

 در قرآن در ایران معاصر از کیوان قزوینی تا اخوت

 3نرگس بهشتی

 چکیده

                                                               هدددایی کددده در بسدددتر اجتمددداعی عصدددر ندددوین در ایدددران                     یکدددی از جریدددان

                                                 منظدور تددبر در آن بدوده اسدت. ایدن جریدان                                     گرفته، نگرش بده قدرآن بده        شکل

                                                       منظددور رفددع مشددکالت جامعدده و بددا هدددآ مهجوریددت                            تددالش کددرده تددا بدده 

                                        بخدش و جهدت دهندده در زنددگی مدردم                                            زدایی، قدرآن را بده عنصدری هویدت    

                                                 کیددوان قزوینددی، شددریعت سددنگل ی، طالقددانی،                                  تبدددیل کنددد. افددرادی چددون  

       تددرین                                                                     بازرگددان، علددی صددفایی و احمدرضددا اخددوت و صددبوحی از شدداخر   

                                                                                      افددراد نگددرش تدددبر گددرا در قددرآن هسددتند کدده بددا انتقدداد از روش فهددم پیشددین 

                                                                                 قددرآن و تفسددیر آن، روش تدددبر در آن را پیشددنهاد کردنددد. هرچنددد در ایددن     

                      از میددراش تفسددیری و                                         تددوان نقدداط مشددترکی هم ددون گسسددت                 جریددان مددی

                                                                                        ناکارآمددد دانسددتن آن، بیددان سدداده  قددرآن بددرای اقشددار مددردم را یافددت امددا     

                                                                          هددای متفدداوت معتقدددین بدده تدددبر قددرآن، باعددو شددده آن دده تدددبر             برداشددت

                 مندد و همگدانی                                                         شدود طید  وسدیع و گداه متضداد از فهمدی ضدابطه                    دانسته مدی 

                                                                               از قدددرآن تدددا دریدددافتی فدددردی و شخصدددی را شدددامل شدددود و هرچددده از   

                                                           
 (NargesBeheshti@gmail.comآموخته دکتری  قرآن و حدیو؛ ) . دانش3
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                                                                   هددای آرددازین آن گذشددته، گسسددت نسددبت بدده  میددراش تفسددیری و             مهرومددوم

        منظدور                                                                       های فهدم آن بیشدتر شدود و فهدم و دریافدت فدردی از قدرآن بده               ضابطه

               گرا تبدیل کند.                     ازپیش به جریانی عمل                     عمل شخصی، آن را بیش

  -              گسسددت گرایددی  -               جریددان معاصددر  -       تفسددیر  -            فهددم قددرآن  -                تدددبر در قددرآن       هددا:            کلیدددواژه

        گرایی.      عمل  - ت          رفع مهجوری

 بیان مسئله 

                                                                                        جهددان در دوره معاصددر شدداهد تحددوالت بسددیاری بددود کشددورهای اسددالمی نیددز از ایددن   

                                                                                                  مسددئله برکنددار نبودنددد. مسددلمانان در ایددن دوره شدداهد پیشددی گددرفتن کشددورهایی بودنددد کدده 

                                   رو بده دنبدال راهکدار رهدایی و                ( ازایدن   34  :     3131                    شددند)رک؛ مطهدری،                            بالد کفدر نامیدده مدی   

                   هددا تددالش کردنددد                                                                     بدده دوران درخشددان خددود، بدده قددرآن تددوجهی ویددژه کردنددد. آن          بازگشددت 

             تدوجهی بده              هدا کدم                                               دانسدتند کندار بگذارندد کده یکدی از آن                        ماندگی خدود مدی                 آن ه عامل عقب

                                                                  (. و معتقددد بودنددد بددا نگدداهی تددازه بدده قددرآن و فهددم آن،    23  و     24  :     3132                    قددرآن بود)عنایددت، 

                                                 ی نددوین را بددرای خددود ترسددیم کننددد. یددل از                                               تددوان مسددیر جدیدددی بددرای تغییددر در دنیددا      مددی

                                                                                    هایی که رجدوع بده قدرآن و تدالش بدرای فهمدی جدیدد از آن بدر اسداس مقتضدیات                   سرزمین

                                                                                                     زمددان موردتوجدده قددرار گرفددت ایددران بددود. در ایددران از دوره قاجددار و مواجهدده بددا دنیددای    

                                                قددرآن بددود نگرشددی کدده بدداوجود مشددروطیت، و                                  تددوان شدداهد نگددرش تدددبری در             مدددرن مددی

                       ای بده تددبر بخشدید                        هدا جلدوه تدازه                کنشدگری آن          گدری و                                  پررنگ شدن نقش مدردم و انتخداب  

   (.   283  و      283  :     3161                                         تل مسلمانان را در آن سهیم کرد)رک: عنایت،       و تل

           کندد تدا                                                                              این پژوهش بر نگرش تددبر در قدرآن در ایدران اسدتوار اسدت و تدالش مدی          

                             ای ایدددن منظدددور افدددرادی                                                                     آن را در دوره معاصددر در ایدددران موردبررسدددی قدددرار دهددد بدددر  

                                                                                      انددد کدده اوال  در بدازه زمددانی معاصددر باشددند و اثدر و کتدداب مسددتقل در موضددوع          شددده          انتخداب 

                                                                                                تدبر در قران به زبدان فارسدی داشدته باشدند و افدرادی تاثیرگدذار از جهدت وجهده اجتمداعی          

                                                                                                   باشددند زیددرا بدده دنبددال کشدد  یددل جریددان هسددتیم کدده بددرای تحقدد  آن بدده مبددانی فکددری   
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                                                                      هددا نیدداز داریددم بددر ایددن اسدداس در ایددن پددژوهش بدده مطالعدده                  ز اجتمدداعی آن               مشددترک و بددرو

                                                                                      هددای کیددوان قزوینددی، شددریعت سددنگلجی، سددید محمددود طالقددانی، مهدددی بازرگددان،            دیدددگاه

                                                     شددده اسددت تددا نشددان دهددد آیددا در طددول ایددن                                               علددی صددفایی، احمدرضددا اخددوت پرداختدده 

                            ت  بدرای پاسده بده ایدن                                                              ها تدبر در قرآن به یل جریدان هماهندگ تبددیل شدده اسد              مهروموم

                                                                                                 سدداال الزم اسددت بدددانیم هددر یددل از اندیشددمندان ایرانددی از تدددبر در قددرآن چدده چیددزی را  

     اند.                                          اند و با چه روشی به تدبر در قرآن پرداخته            اراده کرده

 . آشنایی با اندیشمندان ایرانی جریان تدبر در قرآن    3

                                 مالفددان ایرانددی قددرار گرفددت.                                                             تدددبر در قددرآن، در دوره معاصددر موردتوجدده اندیشددمندان و 

                                  کدارگیری آن توسدک مدردم بدود،                                                                        این تفکر که به دنبال نگداهی ندو بده قدرآن بدرای فهدم و بده       

                                                                                              به تالیفاتی در ایدن موضدوع دسدت زد کده بده جهدت مخاطدب مردمدی آن، بده زبدان فارسدی            

                         هددا بدده درک بهتددری از                                                                      اسددت. مددروری مختصددر بدده جریددان زندددگی، تحصددیل و تددالی  آن  

     شود.           رهنمون می    ها           اندیشه آن

 (.3131 -3240). کیوان قزوینی3-3

      بددود       قددت ی  حق   و                     فددردی جویددای علددم                                          قزوینددی در قددزوین بدده دنیددا آمددد        کیددوان           عباسددعلی 

                     در تهددران آموخددت.                علددوم ریاضددی           و کددالم و         فلسددفه  و                                      علددم فقدده و منطدد  را در قددزوین 

         هددم از     او                                              سددپس در تکمیددل درس بدده عددراق رفددت        (  24   : 3    :، ج    3184                    )کیددوان قزوینددی،  

               امدام جماعدت       آن      بدر                                                                       علمای اصولی و هدم از مشدایه اخبداری اجدازه اجتهداد گرفدت عدالوه        

                                         ی او بدرای درک حقیقدت باعدو شدد بده            قدرار    ی   بد       امدا      (   21-  24  :  3         همدان، ج  )     بدود       هدا    ی     اخبار

      امدا    .  (  21  :  3         همدان، ج  )                                                                      عرفان روی آورد و به گنابادیده پیوسدت و سدی سدال شدیه سدیار بدود       

               . او  بدیش از   (  29  :  3                           صدوفیه پرداخدت )همدان، ج          نقدد       بده    و              جددا شدد        هدا     آن                پس از مددتی از  

                     تفسددیری بدده زبددان       هددا    آن   ن ی    تددر       مهددم                ( کدده یکددی از   43  :  3                              جلددد کتدداب نوشددت )همددان، ج    13
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                           کدده نگددرش تدددبری او را     (  42  و     43  :  3         همددان، ج )                                            فارسددی مشددهور بدده تفسددیر کیددوان اسددت  

     دهد.         نشان می

 (3122د 3269. شریعت سنگلجی )2-3

  :  9   ، ج    3183                                                     تهددران، فقدده، فلسددفه و عرفددان آموخددت)جوادی،                          شددریعت سددنگلجی در  

                                                                                         ( سددپس بدده نجدد  رفددت و تحصددیل علددوم دینددی را در آنجددا ادامدده داد)خرمشدداهی،        310

                                                                               ( و بعددد از چهددار سددال بدده تهددران بازگشددت و بدده وعدد  و خطابدده             3100  :  2   ، ج    3111

                              شددنبه در مسددجد حدداج شددیه             هددای پددنج                                                   پرداخددت و در تهددران واعظددی مشددهور شددد و شددب

                                                                                نگلجی جلسددده منظمدددی برگدددزار کدددرد و سدددپس دارالتبلیغدددی در تهدددران                 حسدددن سددد 

      هدددا                                                هدددای بسدددیاری نوشدددت کددده برخدددی از آن               ( او کتددداب   319  :     2313               ساخت)مدرسدددی، 

                 یدل دوره کامدل                                                                              اند از توحیدد عبدادت، متعالیدات در مسدائل فلسدفه بده زبدان عربدی،               عبارت

                            افدات بده زبدان عربدی،                                   علدم القدرآن و البدرع و الخر                                      تلخیر الفلسفه بده زبدان عربدی،           فلسفه،

                                                                     رسدداله حرمددت ربددا و اسددالم و رجعددت؛ بددا نگدداهی بدده عندداوین                              رسدداله اسددالم و موسددیقی

                                                                                 تدوان دردرده او را بدر فهدم اصدیل از اسدالم و تمرکدز بدر مسدائلی کده در                          هدای او مدی        کتاب

                          هددای دربدداره فلسددفه را                                                                        فقدده جدیددد و یددا در تمددایزات مددذهبی اهمیددت دارد هم نددین کتدداب

                                                                                  م ندین دربداره قدرآن دو نوشدته دارد کده کتداب کلیدد فهدم قدرآن، بدراهین                          مشاهده کرد او ه

                                              ای بدر کتداب کلیدد فهدم قدرآن منتشرشدده                        عندوان ضدمیمه                                        قرآن اسدت کده کتداب بدراهین بده     

                                        گونده کده ندام آن گویاسدت نویسدنده                                                               است. کلید فهم نیز کتدابی تفسدیری نیسدت بلکده همدان     

            مهمی دارند.                                               به مطالبی پرداخته که ازنظر او در فهم قرآن نقش

 (3138-3289. سید محمود طالقانی)1-3

        ادامدده                             قددم تددا مرتبدده اجتهدداد        را در                   تحصددیالت حددوزوی                                 سددید محمددود عالیددی طالقددانی

   در       حتددی                          مهجددور بددودن قددرآن                                                               داد او هنگددام تحصددیل در قددم متوجدده سدده مسددئله شددد     

                             حدوزه و قدرآن، )خسروشداهی                    فقده و اصدول                              و عددم ارتبداط بدین دروس                  هدای علمیده         حوزه

                        ی نسدبت بده اسدتبداد           تفداوت    ی   بد                                    بده مقتضدیات زمدان و نیازهدا و         ها      حوزه      توجه   ی ب  (   16  :     3190 ،
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                                    او سدپس بده تهدران رفدت و ایدن                                                              و عدم مشدارکت حوزویدان در امدور سیاسدی و اجتمداعی.      

                                      هددای اجتمدداعی و سیاسددی گسددترده او                                       سدداز حضددور گسددترده او در فعالیددت                  مهدداجرت زمیندده

                                                              درس تفسدددیری را در مسدددجد هددددایت در خیابدددان اسدددتانبول     او   (.    388  :     3191             شددد)ایازی،  

          ی مختلدد      هددا        رشددته            دانشددجویان            رالبددا                                                         برگددزار کددرد کدده مخدداطبین آن ندده حوزویددان بلکدده  

                                                            (او تددالش کددرد بددا بیددان فهمددی از قددرآن مطدداب  بددا     11  و     12  :     3190   هی،         )خسروشددا        بودنددد

                              ایدن جلسدات در کتدابی بدا               بعددا                               زنددگی مدردم بیداورد کده                           قدرآن را بده صدحنه                نیازهای روز 

   (.   388  :     3191                                    عنوان پرتوی از قرآن منتشر شد)ایازی، 

                                    مهنددس بازرگدان )رئدیس دانشدکده                                                            ارتباط نزدیدل طالقدانی بدا روشدنفکران دیندی چدون       

                                        ( و دکتدر محمدد قریدب )پددر پزشدکی       ی      شناسد    ن ی    زمد         گدذار    ه   ید                               نی(، دکتدر یدداهلل سدحابی )پا    ف

                                                                                               در آن دوره کده همفکدران اسدتبداد سدتیز او نیدز بودندد زمینده آشدنایی او را بدا علدوم                   اطفال(

                                                                                              جدیدددد فدددراهم کدددرد کددده گددداه اثراتدددی از آن در نگدددرش قراندددی او هویداسدددت )رک    

http://mahmoudtaleghani.com گفتارهددای     بدده         تددوان   ی   مدد                  آثددار مکتددوب او    ن ی    تددر       مهددم     ( از              

            البالردده          از نهددج          بخشددی             و توضددی            ترجمدده  ،     1326  و       1325         سددال        بدده           مربددوط           ایشددان             رادیددویی

   (،           سدفر حدج               )خداطرات           رویدم             خددا مدی       ی    سدو       بده   ،             و مالکیدت           اسدالم   ،     1326  و       1325          در سال

         آیددت     ی         نوشددته  «        الملدده             و تنزیدده           اال مدده           تنبیدده «          کتدداب              و پدداورقی             و توضددی             و خالصدده           مقدمدده

             ، تددالی       طالددب   ی    ابدد               علددی بددن           امددام             جلددد اول             ترجمدده  ،         نددائینی     ن ی        محمدحسدد         شددیه           الل دده

             از قدرآن            پرتدوی           قدرآن او       ی     تدال    را       هدا     آن   ن ی    تدر        مهدم                     کده شداید بتدوان                عبدالمقصود             عبدالفتا 

   از          آیدده    52  و            عمددران    آل              ، سددوره                  الکتدداب، بقددره         فاتحدده                           جلددد: تفسددیر سددوره   6   در               دانسددت کدده

             منتشرشدددده               در دو مجلدددد           قدددرآن      ام   ی                                                نسددداء در چهدددار مجلدددد، تفسدددیر جدددزء سددد             سدددوره

          است)همان(

 (3111 -3286. مهدی بازرگان)4-3

                                               بازرگددان، در تهددران متوسددطه را بدده پایددان          مهندددس      بدده         معددروآ                          مهدددی بازرگددان تبریددزی 

                                                                                           رساند و برای ادامده تحصدیل بده پداریس رفدت و در پداریس مطالعدات مدذهبی جددی خدود           
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      بدود             فن داوری          هدا از            منددی آن       بهدره            در کندار         مدردم       داری       دیدن         شداهد          در ردرب                   را آراز کدرد او  

                                 ( و بعددد از بازگشددت از اروپددا     3199                      دانسددت )رک:مختدداری،                                  و علددت پیشددرفت را دیددن مددی 

           کددرد بددا                  ( او تددالش مددی   382  :     3191                                                          اولددین مقالدده خددود در مسددائل مددذهبی را نوشددت)ایازی، 

                  سداز پیشدرفت در                                                                                    نگاهی جدیدد بده دیدن و کندار زدن نگداه قشدری و سدنتی بده دیدن، زمینده          

-  23  :     3193                                              دانشدگاه در ایدران قدرار داشدت )پداکت ی،                                             ایران باشدد او کده در نسدل ماسسدان     

                                                                                              ( و اسددتاد دانشددکده فن دداوری دانشددگاه تهددران شددد و بعددد در دولددت مصدددق او را           21

                                         وزیدری در دولدت موقدت ایدران پدس از                                                       همراهی کرد و آخدرین فعالیدت سیاسدی او نخسدت    

        رتبداط                                                                      هدای دیندی زیدادی نوشدت کده بده نیازهدای جامعده مسدلمان و ا                               انقالب بود. او کتداب 

                   هددای سددیر تحددول                                                            پرداخددت. هم نددین بدده مطالعدده قددرآن پرداخددت و کتدداب                    دیددن و علددم مددی

   (؛    384  :     3191                    هدای اوسدت)ایازی،                 ثمدره تدالش         وحدی          پدای           و پابده                      بازگشدت بده قدرآن          قرآن، 

                               پای وحی را تفسیر تدبری نامید .              او کتاب پابه

 (3118-3110. علی صفایی)3-3

                                      خوانددد و از نوجددوانی بدده مطالعدده                   ص در حددوزه درس–                              علددی صددفایی معددروآ بدده ع  

        عندوان                       اولدین کتدابش بدا                        در هیجدده سدالگى،                                                  گسترده در ادبیدات ایدران و جهدان پرداخدت و     

                                                                  نوشددت و در آن تربیددت را نخسددتین نیدداز بددرای حرکددت انسددان     «                      مسدداولیت و سددازندگى  » 

                                                      ( انسددانی کدده در ارتبدداط بددا خددود دیگددران و      https://www.noorsoft.org :          دانسددت)رک

         یی وحددی         راهنمددا      بددا     جددز       هددا    آن                                         هددای بسددیاری روبروسددت کدده رهددایی از    ی       دشددوار            جهددان بددا 

                                   نگریسدت کده همده جواندب حیدات                            عندوان کتدابی مدی                           رو او بده قدرآن بده            ازایدن           ممکن نیست

      بدده        تددوان   ی   مدد     ی او     هددا        کتدداب          از دیگددر   (      441  و      448  :     3193                                 انسددانی را در بردارد.)پدداکت ی، 

                         از معرفددت دینددی تددا      ،        عاشددورا   ،      ردددیر    ،       صددراط  ،                             درآمدددی بددر علددم اصددول    ،          روش نقددد

                  عهنیدت و زاویده     ،       بلدوغ    ی    هدا                                       روابدک متکامدل زن و مدرد ا نامده      ،           حقیقت حدج    ،          حکومت دینی

                                                     فلسدفه دیدن، خددا در فلسدفه، هرمنوتیدل کتداب و          ،                     نظدام اخالقدی اسدالم      ،            بشنو از ندی    ،   دید

                                                     ام تطهیدر در جداری قدرآن و روش برداشدت از قدرآن                               دو اثدر قرآندی بدا ند                   اشاره کدرد و      سنت

https://www.noorsoft.org/
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                                                                  هددددای تدددددبری او در مواجهدددده بددددا قددددرآن اسددددت)رک                                     کدددده بیددددانگر دیدددددگاه  

https://www.porseman.com.)   

 ( 3141. احمدرضا اخوت)6-3

                                                                                    التحصددیل رشددته کارشناسددی ارشددد علددوم گیدداهی از دانشددگاه تهددران اسددت و بدده            او فددارغ

                                           را دنبددال کددرده اسددت. هم نددین مدددیریت                                                 گفتدده خددود بدده شددکل آزاد تحصددیالت حددوزوی 

                                                                                                مجتمددع مدددارس دانشددجویی قرآنددی قددرآن و عتددرت  دانشددگاه تهددران را بدده عهددده دارد. او   

     هددا                                                                                هددایی دربدداره تدددبر در قددرآن منتشددر کددرده اسددت کدده آن را ثمددره تددالش                 مجموعدده کتدداب

               جلدددی شددامل                               دانددد. ایددن مجموعدده ده                                                       سددالیان طددوالنی آمددوزش قددرآن و فهددم آن مددی    

                                                                                           ند از: مقددمات تددبر در قدرآن، نقدش تفکدر در قدرآن، تددبر در کلمدات قدرآن، تددبر            ا       عبارت

                     هدای مددنی، تددبر                                   هدای مکدی، تددبر در سدوره                                                    در سوره، تدبر قرآن به قدرآن، تددبر در سدوره   

   (.  11  و     16  :     3194                         ادبی و تدبر روایی)حمیدی، 

 . نقاط اشتراک در میان تدبرگرایان2

                                                      شدته بدرای رسدیدن بده فهمدی متناسدب بدا جهدان                                               مطالعه قرآن بده شدکلی متفداوت از گذ   

                              تددوان در تالیفددات افددراد                 خددوبی مددی                                                        نددوین و بددا روش تدددبری هدددفی اسددت کدده بدده     

                                      دهدد قدرار گدرفتن ایدن افدراد در                                                    جویی کدرد. نقداط مشدترکی کده نشدان مدی                    موردپژوهش پی

      بخدش                            تدوان بده نقدش نجدات                             تدرین اشدتراکات، مدی                                   گرایدی صدحی  اسدت. از مهدم               زمره تدبر

                                                                                       ای مسددلمانان معاصددر، کددافی ندانسددتن سددنت تفسددیری و تاکیددد بددر تدددبر در قددرآن            قددرآن بددر

                                           عنوان تنها راه رسیدن به مطلوب اشاره کرد       به

 و نجات در دوره معاصر داری دینقرآن نقطه اتکا برای . 3-2

                                                                                            ازنظدر اندیشددمندان تدددبر گدرا، جهددان اسددالم و مسدلمانان در دوره معاصددر بدده مشددکالتی    

                                             بددر قدرآن اسدت. کیددوان قزویندی مسددلمان                        رفددت از آن تکیده                   نهدا راه بدرون                       دچدار هسدتند کدده ت  

                                                       داندد زیدرا ایدن مسدلمان نده پیدامبری را مالقدات                                                     دوره معاصر را گرفتدار وضدعیتی ویدژه مدی    
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                                                                                                   کرده و نه از دهدان امدامی سدخنی را شدنیده اسدت بلکده تنهدا چیدزی کده بدرای او از اسدالم             

                                                     دم و  تنهدا سدند اسدالم اسدت. کتدابی کده هندوز                                                       باقیمانده قرآن است و قدرآن یگانده پنداه مدر    

                          (. شددریعت سددنگلجی بددا    89 :   3   ، ج    3184             اسددت)کیوان،                                        بکددر و بسددیک در دسددت مددا بدداقی  

                                    (، آن را کتداب هددایت بخدش بشدر       29-  23       تدا(:                                فهدم بدودن قرآن)سدنگلجی،)بی                بدر قابدل        تکیه

  ر                   شدده اسدت و  هد                                                                                  دانست که هدر آن ده یدل مسدلمان بده آن نیداز دارد در ایدن کتداب بیدان         

                                   (. قددرآن صددرفا  کتددابی بددرای     18-  14             یابددد)همان،                                             عددالمی پاسدده سدداالش را در قددرآن مددی  

                                                                                                   قرائددت نیسددت بلکدده هددر مسددلمانی در همدده شددئون زندددگی بایددد از تعددالیم آن بهددره بددرد.   

                           کده تعدالیم دیدن اسدالم             طدوری                                                                 بدبختی مسلمانان نیز دلیلی جز کنار گذاشدتن قدرآن نددارد بده    

   (.  21          است)همان،                              نیز بر اساس قرآن  تعیین نشده 

                                                              کننددده آن را در زنددگی مسددلمانان را دلیدل پیشددرفت آنددان                                      طالقدانی، قددرآن و نقدش تعیددین  

                                                                                           قدرن اول دانسدته اسدت و در دوره معاصدر، برتدری مسدلمانان بده دلیدل کندار گذاشدتن                   در نیم

                   شدده اسدت زیدرا                       ای پیدرو تبددیل                                                                 قرآن افول کرده و دنیای اسدالم کده پیشدرو بدود بده جامعده      

                                           داده و تنهددا کتددابی اسددت  کدده بدده آن                                               ران قددران نقددش ویددژه خددود را از دسددت             در ایددن دو

             جمعددی بدده                                     (. بازرگددان از بازگشددت دسددته    31-  32  :  3   ، ج    3162                جوینددد)طالقانی،              تبددرک مددی 

                                                                                             قران سخن گفدت بازگشدت بده اصدل قدران نده آن ده دلخدواه ماسدت و ایدن بازگشدت را در            

         او ایددن                        سددت هم نددین ازنظددر                                                               دنیددای معاصددر بددرای پاسددخگویی بدده نیازهایمددان ضددروری دان

                 ( او هم نددین در   10  :     3188                               هددا از دیددن اسددت)بازرگان،                                    رجددوع باعددو زدودن ناخالصددی  

                                                                                              دنیددای مدددرن از سددازگاری دیددن و علددم سددخن گفددت و تددالش کددرد فهمددی از قددران ارائدده  

                                                                                                 دهد که مسلمان معاصر هر چه بیشدتر بتواندد بده قدران تکیده کندد)برای نمونده رک بده بداد و          

              و راه طی شده(              باران در قرآن 

                                                                                                صفایی نیدز رهداورد دنیدای مددرن را تنهدا اختدراع ابدزار بدرای زنددگی دانسدت و معتقدد            

                                                                                             بود این زندگی مدرن راهدی بده سدعادت انسدان نددارد. از دیدد او سدعادت در گدرو هددایت          

                                                                                             به هدآ وجدود و نتدایج آن اسدت و وصدول بده ایدن هددایت جدز بدا قدرآن ممکدن نیسدت.             

              دانددد زیددرا                                                    اخددوت مراجعدده بدده قددرآن را یددل ضددرورت مددی     (.  33-  32  :  3  ،ج    3186          )صددفایی، 
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              ( از دیدد او    21  :     3192                                                     تواندد بده نیازهدای انسدان پاسده دهدد )اخدوت،                           چیز دیگدری نمدی       هی 

                 تدوان از قدرآن              هدا مدی                                 ( و در همده اعصدار و زمدان     13                                    قرآن منبع هدایت و علدم اسدت)همان،   

   (.  31              بهره برد)همان:

 ینقد جدی و گسست نسبت به سنت تفسیر .2-2

               نشددده اسددت و                                   اندددازه تفسددیر کتدداب نوشددته                                                  از دیددد کیددوان قزوینددی در هددی  فنددی بدده  

                                                                                                  دانشددمندان مسددلمان از لغددوی گرفتدده تددا فقیدده و حکددیم و فیلسددوآ دربدداره قددرآن تفسددیر    

                                                                                           اند اما این تالیفات گرفتدار عصدبیت هسدتند. زیدرا هدر یدل از ایدن نویسدندگان نظدری                 نوشته

-                            هدا آن را مدراد خددا مدی                              م هسدتند ولدی همده آن                                              ابراز کرده است کده گداه حتدی مخدال  هد     

                                  گیدری کدرد زیدرا آن ده مفسدر                                                            منظور فهم درست قرآن بایدد از ایدن تفاسدیر کنداره                   دانند. اما به

                                                                                             انجددام داده نمددایش هنددر خددود در علمددی اسددت کدده در آن تخصددر دارد ندده تفسددیر         

       زمنددد                                                       (. شددریعت سددنگلجی فهددم و تدددبر در قددرآن را نیا     88-  81 :   3   ، ج    3184              قرآن)کیددوان، 

                                                                                               دوری از تفسددیر دانسددت زیددرا ازنظددر او جمددود بددر نظددرات مفسددران و تعبددد در پددذیرش     

               (. هدر مفسدر     30      تدا(:                                                                       ها به معندای تقلیدد اسدت و تقلیدد در دیدن حدرام است)سدنگلجی،)بی           آن

                                                                                              بر اساس دیدگاه و مذهب خدود بده تفسدیر قدرآن پرداختده اسدت  مدذاهبی کده دو قدرن بعدد           

                                و با اسالم متفاوت هستند)همان(.       اند                           از نزول قرآن به وجود آمده

                                                                                               طالقددانی تفاسددیر را مملددو از مطددالبی دانسددت کدده پددس از وفددات پیددامبر در اسددالم        

                                                                                          اند. پدس از پیدامبر بدود کده اختالفداتی دربداره معدانی لغدات، شدر  کلمدات، شدان                      ایجادشده

  ی            هدای فکدر                                                                   کدم پدای روایدات اسدرائیلی بده تفاسدیر بداز شدد؛ نحلده                                نزول به وجود آمد و کم

                                                                                              مختلفدی بدده وجددود آمدنددد کدده هریددل بددرای سداکت کددردن خصددم خددود بدده قددرآن متوسددل   

                                                                                                  شدددند ندده بددرای فهددم قددرآن. هرقدددر بدده مباحددو اعددراب و کددالم و فلسددفه پیرامددون آیددات  

        شددوند)                                                                                          بیشددتر پرداختدده شددود، مددردم بیشددتر از هدددایت وسددیع و عمددومی قددرآن دور مددی    

       کددرده                             ن خددود قددرآن را تفسددیر                                     ( هددر مفسددر بددا معلومددات و فدد    33 و  30  :  3  ،ج    3162          طالقددانی،

         توانندد                                                                                       است و این با مسدیر هددایت سدازگار نیسدت زیدرا مطالدب تفسدیری در صدورتی مدی         
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                 هددا بدده قددرآن                                                                                         راهگشددا باشددند کدده در پرتددو هدددایت قددرآن قددرار گیرنددد ندده آنکدده از منظددر آن

                                                                 (. طالقددانی راه نجددات را رهددایی از تفاسددیری اسددت کدده بددا    32  :  3                          نگریسددته شددود )همددان؛ ج

      هددای                                                                                   تفسددیر بدده ر ی پرشددده اسددت مددا بایددد خددود را از محکومیددت آراء و اندیشدده           نظددرات و

     هددا                                     ( و رهددایی مسددلمانان و نجددات آن  33  :  3                            پایدده رهددا کنیم.)همددان؛ ج                       و ظددواهر تمدددن بددی

                                       ( زیددرا مسددلمان در پیشددگاه خدددا      31  :  3                                                دوری از همددین تقلیددد در فهددم اسددت)همان؛ ج   

                                        ئول سدخنان مفسدرین و روایدات نارسدا                  گیدرد و مسد                                             درباره کتاب خدا مدورد سداال قدرار مدی    

                                                         ویدژه آنکده تفاسدیر پیشدین بدرای مدردم ایدن دوران                                                  و گاه با مشکل سدندی نیسدتند )همان(بده   

             کارایی ندارد

                                 دانددد زیددرا از ابتدددای قددران                                                                   بازرگددان روش سددنتی تفسددیر را  در فهددم قددرآن ناکارآمددد مددی

                            ن تنهدا بده تفسدیر چندد                      شدود و یدا در آ                                                   شدود و رالبدا  در اواسدک قدرآن متوقد  مدی                 آراز مدی 

                                   (  پددذیرش دیدددگاه مفسددر هدددایت   10  :     3188  و     33  :     3192                  شددود )بازرگددان،                      سددوره اکتفددا مددی

                                                                                            بخددش نیسددت زیددرا مفسددر درواقددع مددا را بدده پددذیرش سددخنش بدددون کامددل دعددوت        

                                          ویددژه آنکدده گدداه مفسددر بددرای بیددان          ( بدده  13  و     10  :     3188  و     36-  34  :     3192               کنددد)بازرگان،       مددی

                                                            زار تاویددل بدده چیددزی خددارج از قددرآن، لبدداس قرآنددی                   کنددد بددا هدد                        نظددر خددود تددالش مددی 

                                                                         (. علددی صددفایی بددا نقددد تفاسددیر کنددونی، مطالعدده قددرآن بددا ایددن   13  :     3188                    بپوشدداند.)بازرگان، 

         ( زیددرا   24  :     3186                                                                           روش را، انحددراآ از مسددیر صددحی  مواجهدده بددا قددرآن دانسددت )صددفایی،   

                  چندان افدراد را                                                                     جای آنکه تفسدیر پلدی بدرای رسداندن فدرد بده هددایت باشدد                       در این روش به

            اندد)همان،                                                                                         به خود مشدغول کدرده کده از هددآ کده همدان رسدیدن بده هددایت بدود بازماندده           

           هددای مددا                                              دانددد زیددرا ندده بددا نیازهددا و ضددرورت             ثمددر مددی                                     ( صددفایی مطالعدده تفاسددیر را بددی  20

  :     3183             اند)صدفایی،         شدده                     هدای مدا تنظدیم                   هدا و دردرده                                        همخوانی دارد و نه بدر اسداس پرسدش   

6 .)   
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 هکار فهم قرآن توسک مردمرا تدبر. 1-2

              تدوان شداهد                                                                                   از دید کیوان قدرآن کتداب انسدانیت اسدت و بدا عمدل بده دسدتورات آن مدی         

                                                                                               آرامش فرد مسدلمان و همده اجتماعدات بشدری شدد. ایدن هددآ جدز بدا تددبر در قدرآن بده             

                                                                        روسددت کدده در قددرآن دربدداره افددال یتدددبرون القددرآن سدداال شددده                   آیددد ازایددن             دسددت نمددی

                                     همدده مددردم هسددتند و گددروه خاصددی                            ( تدددبری کدده مخاطددب آن   233   : 1   ، ج    3184             اسددت)کیوان، 

                                                                   (. در سددایه تدددبر در قددرآن، گفتددار و کددردار و اندیشدده هددر      381  :  1                        منظددور نیسددتند)همان، ج

                                                                                             مسلمانی قرآندی خواهدد شدد و درواقدع هدر مسدلمانی حامدل قدرآن خواهدد بدود.  شدریعت            

                    ایدن معناسددت کدده                                                                                 سدنگلجی معتقددد اسدت کدده وقتدی قددرآن خددود را تبیدان نامیددده اسدت بدده      

                قدرآن درواقدع                                                                           فهم اسدت؛  ایدن ویژگدی در کندار خطداب همده مدردم بده تددبر در                     کتابی قابل

                                                                                                     دستور بده عمدوم مدردم بدرای فهدم قدران اسدت در سدایه تددبر در آن اسدت تدا بدا عمدل بده               

             (. طالقددانی   29-  23       تددا(:                                                                   دسددتورات قددرآن مسددیر صددحی  را در پددیش گیرند)سددنگلجی، )بددی  

                          پایدده را کنددار گذاشددتن                              هددای و ظددواهر تمدددن بددی                                              راه نجددات از محکومیددت بدده آراء و اندیشدده

       بخدددش                                     ( و تددددبر در قدددرآن را نجدددات   31  و   33  :  3  :ج    3162                                 تفاسدددیر دانسدددت )طالقدددانی،  

                                                                                              مسلمانان از خودباختگی و توجه آندان بده خویشدتن اسدت زیدرا  بدا تددبر در قدرآن هددایت          

                  بخددش همده بشددر                                                    تنهدا موجددب سدعادت مسددلمانان، بلکده سدعادت            و نده        شددود                 آن آشدکار مدی  

                                                                   (. بازرگددان نیددز راهکددار رهددایی از تقلیددد را روی آوردن بدده     23  :  3                         خواهددد بددود )همددان، ج 

                                                                ( زیددرا تدددبر بددا تعلددیم و تحقیدد  تناسددب دارد و از تعبددد   33  :     3192                           تدددبر دانسددت )بازرگددان، 

                                     روش قدرآن را کده تفکدر و آزادی در           تدوان                                                      و تحمیل بدده دور اسدت و تنهدا در سدایه آن مدی     

                       دیدگاه است، اجرا کرد. 

                                                                                                   زیرا تفسیر فدرد را بده تعبدد دعدوت مکندد ولدی تددبر بدر فهدم آزادانده از قدرآن متمرکدز             

                                                                                                 اسددت. مخدداطبین تدددبر در قددرآن، هرچنددد در درجدده اول مسددلمانان هسددتند امددا هددر انسددانی  

                                    ن از آن بهدره ببدرد و بدر بیدنش                                 تواندد بدا تددبر در قدرآ                                             ولو ریرمامن به اسدالم باشدد نیدز مدی    

                                                                    (. صددفایی معتقددد اسددت قددرآن بدده زبددان مددردم اسددت و بددرای     36-  34                      خددود بیفزایددد)همان، 

      ( راه   28  :     3183                                                                             درک مفهددوم آیدده بدده چیددزی بددیش از درک زبددانی نیددازی نیست)صددفایی،     
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                                                                                            مندی از هدایت قران ایدن اسدت کده بایدد خودمدان بدا خدود قدران پدیش بدرویم و آن را                 بهره

                   تدوان بده قدرآن                                        گونده در قدران تددبر شدود مدی                                             با تفاسدیر دیگران)همدان( اگدر ایدن               بفهمیم نه

                 شدود و در ایدن                         شدده اسدت درک مدی                       گونده کده ندازل                                         گونه نزدیدل شدد گدویی کده همدان         آن

                                                                                  گوندده کدده قددران فرمددوده اولئددل علددی هدددی مددن ربهددم تددو بددر هدددایت                    صددورت همددان

   (.  13  :     3186            هستی)صفایی، 

  :     3192                دانددد )اخددوت،                               را انددس و تدددبر در آن مددی                                         اخددوت راه رسددیدن بدده هدددایت قددران 

                                                     داندد کده درک آن و بهدره بدردن از آن بده گدروه                                                     ( و قرآن را کتدابی بدرای همده مدردم مدی       11

  (  34                         خاصی اختصاص ندارد.)همان، 

 . تمایزات روشی تدبرگرایان 1

                                            بخددش آن بدده زندددگی مسددلمانان، یکددی از                                                   توجدده بدده قددرآن و بازگرداندددن نقددش حیددات 

                                             هدا بدرای رسدیدن بده ایدن هددآ مشدترک                                             هدای تددبرگرایان بدوده اسدت. آن         دره       ترین در     مهم

                                                                                               همواره راه یکسانی انتخداب نکردندد بلکده هدر یدل بدا روشدی و اسدلوب ویدژه ایدن رایدت            

       تدوان                                                                                                    را دنبال کدرده اسدت و بدا نگداهی بده تالیفدات تددبرگرایان ایراندی در زمینده قدرآن مدی           

                          های هر یل را شناسایی کرد.              ویژگی دیدگاه

 . روش تدبری کیوان قزوینی3-1

             هددا، بلکدده                                                                                      کیددوان قزوینددی کتدداب خددود را ندده هماننددد تفاسددیر پیشددین و برگرفتدده از آن    

                                              ( ازنظددر او بددرای فهددم قددرآن و تدددبر در    69  :  3   ، ج    3184                                     مسددتدرکی بددر آنددان دانسددت)کیوان، 

                           سداز فهدم آیده خواهدد                                                                              آن، بیان الفا  قرآن کافی است زیدرا بیدان مددلول لفظدی آیدات زمینده      

     ( او    233 :   1    و ج      381  :  1                                                                        شددد ولددی فهددم کددل آیدده بایددد بدده مخاطددب واگددذار گردد)همددان، ج 

                                                                                                     بر بیان الفدا  قدرآن و توجده بده مباحدو لغدوی، تاکیدد جددی دارد و تقریبدا  در تمدام آیدات            

                  پدردازد) همدان،                    بداره نیدز مدی                                               گیدرد و گداه بده بیدان ظرائد  درایدن                               این روند را در پدیش مدی  

                                                                     ر بیددان الفددا ، بدده مفددردات منحصددر نیسددت بلکدده بددا وجددود                ( تددالش او د   411  -   413  :  3 ج
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             کندد زیدرا                        هدا را بیدان مدی                                                                    آنکه تفسیر او فارسی اسدت، بده اعدراب جمدالت توجده دارد و آن     

                         یددابی بدده فهددم صددحی                                                                      ازنظددر او ظدداهر عبددارت و نقددش کلمددات در جمددالت، بددرای دسددت 

   (.   381  :  3                                      دارای اهمیت است)برای نمونه رک؛ همان، ج

                                                                                مندی از آیدات قدرآن در تفسدیر دیگدر آیدات تاکیدد دارد زیدرا خدود قدرآن                         کیوان بر بهره  

                        ( امدا فهدم آیدات را      80  :  3                                                                      بیانگر ایدن مسدئله اسدت کده القدرآن یفسدر بعضده بعضدا،)همان، ج        

                               ( هم نددین او معتقددد اسددت در   89  :  3                 دانددد )همددان، ج                                           متوقدد  بددر اسددتفاده از روایددات نمددی 

                           هدای هدر مدذهب و بددون                   بی و اجمداع                                                       بیان مددلوالت آیدات بایدد بده دور از تعصدبات مدذه      

   (.   80  :  3                                                                      مدذهبان مدا یدا مخالفدان چده میگویندد، آیدات را فهمیدد)همان، ج                               توجه بده آن ده هدم   

                                                                      تددوان کیددوان قزوینددی را فددردی صدداحب فددن دانسددت کدده خددود در                             بددرای ایددن اسدداس مددی

                                                              کندد بدا بیدان الفدا  و مددلوالت و نکدات ادبدی قدرآن و                             نشیند و تدالش مدی                  جایگاه مفسر می

     ( و    80  :  3                                                                                  برخی آیات برای فهدم آیدات دیگدر، مدردم را بدا قدرآن روبدرو کندد )همدان، ج              عکر

                                                                                                   زمیندده ورود عمددوم مددردم ایددران کدده فددارس زبددان هسددتند بدده عرصدده فهددم قددرآن و تدددبر در 

                               زبدان از صدرآ و نحدو عربدی                             اطالعدی مدردم فارسدی                                               قرآن فراهم کندد و زیدرا از نظدر او بدی    

                                                               را فهدم را کندار گذاشدته و بدا نگداه تقلیددی بده قدرآن                                               باعو شده مردم در مواجهده بدا قدرآن    

  (   301  :  3               بنگرند )همان، ج

 . روش تدبری شریعت سنگلجی2-1

                                                                                              شددریعت سددنگلجی در کتدداب کلیددد فهددم قددرآن بدده نیازهددای هددر فددرد بددرای فهددم قددرآن  

    ( و   20-  34        تدددا(:                   نشده)سدددنگلجی،)بی                                                           پرداختددده اسدددت. از نظدددر او قدددرآن کتدددابی تحریددد 

      شددده                                                                 ه انسددان بددرای هدددایت بدده آن نیدداز دارد در قددرآن بیددان    چدد                      فهددم اسددت و هددرآن        قابددل

                      هددا اطددالع از حدداالت                                                          (. امددا فهددم قددرآن، مقدددماتی دارد کدده ازجملدده آن   29-  23           اسددت)همان،

-  29                                                                        (، علددم بدده لغددت عددرب جاهلی)همددان(، دانسددتن شددان نزول)همددان،     9               پیامبر)همددان، 

           عصدددر                           منددددی از تفسدددیر سدددل             (، بهدددره  14-  12                                     (، اطدددالع از احدددوال عرب)همدددان،    12

                                                                                 ( اسددت. از نظددر او فهددم و تدددبر قددرآن بددرای هددر فددرد در صددورت داشددتن    9               پیامبر)همددان، 
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                                           عنددوان تفسددیر بدده ر ی از آن نهددی شددده                                   اشددکال اسددت زیددرا آن دده بدده             شددده، بددی                شددرایک بیددان

                                                                                              تفسیری است کده از روی هدوای نفدس یدا توسدک فدرد جاهدل و یدا پیدرو یدل فرقده ضداله             

                                                توانددد توسددک کسددی انجددام شددود  کدده هدددآ          ی مددی                                     شددده باشددد البتدده تفسددیر بدده ر           انجددام

        عندوان                                                                  منظدور فهدم آن مراجعده نکندد بلکده تنهدا از آیدات، بده                                 ای ندارد اما به قرآن به         مغرضانه

                                شدود در برخدی مدوارد معندای                                                                     شاهدی بر اعتقادات خود بهره برد زیدرا ایدن نگداه باعدو مدی     

  (  31-  33                    آیه تغییر کند.)همان،

                                                      تواندد بده تددبر در قدرآن بپدردازد و بده فهمدی                  ردی مدی                                    بنابراین با رعایت شدرایک، هدر فد   

              اشدکال اسدت                                                                                     جدید از قرآن مطاب  با نیازهای خود دسدت یابدد و ایدن کدار در زمدان مدا بدی       

                    کردنددد. پیددامبر و                                                                           گوندده کدده صددحابه نیددز قددرآن را بددر اسدداس فهددم خددود درک مددی            همددان

                ت را بدده عقددل                                                            ای کمددی از قددرآن را تفسددیر کردنددد و فهددم بقیدده آیددا                          معصددومین تنهددا بخشدده

          تدوان از                                                            (. ازنظدر شدریعت سدنگلجی در فهدم آیدات قدرآن، مدی         33                         مردم واگذار کردندد)همان، 

                         ( امددا در مراحددل بعددد   34                                                                            آیدده دیگددر بهددره بددرد زیددرا ان القددران یفسددر بعضدده بعضددا )همددان،  

       ویدژه                      اشدکال اسدت بده                                  بیدت و بعدد صدحابی را بدی                                             کارگیری روایاتی از سنت پیدامبر و اهدل      به

                                                                                  موضددوع احکددام، کلیددات را بیددان کددرده اسددت و تبیددین ایددن آیددات بدده سددنت                  آنکدده قددرآن در 

                                                                       تددوان  سددنت را کنددار گذاشددت و قددرآن را بددر اسدداس خواسددت خددود                           نیازمنددد اسددت و نمددی

                                                             ( امددا در مسددائلی اعتقددادی هم ددون توحیددد و نبددوت و       43-  14  و     34                     تبیددین کرد)همددان،  

   (.  34                           چیز را بیان کرده است)همان،             تنهایی همه              معاد قرآن به

                                     ( و جمددود بددر تفاسددیر اسددت)همان،    366-   332                                         شددریعت سددنگلجی هرچنددد منتقددد تقلیددد)

                                            البیددان  را تددرجی  داده اسددت و در بحددو                                                      ( امددا تفاسددیری هم ددون تفسددیر کبیددر و مجمددع  9

                                              (. سدنگلجی بدا درک نیداز بده فهدم قدرآن         34                    بدرده اسدت.)همان،                                   الفا  از مفدردات راردب ندام   

                                                   عدالم دیندی قرارگرفتده اسدت کده همده شدرایک                                                     برای نجات همه مدردم، بداز هدم در جایگداه     

                                                                              تواندد ایدن فهدم را بده مخاطدب منتقدل کندد او سدعی در پیراسدتن فهدم                               فهم را داراست و می

                                                 هم نددین فهددم قددران بددر اسدداس روایددات را در                                                   قددرآن از تقلیددد و جمددود تفاسددیر پیشددین دارد

           دانددد. او                                                                        پددذیرد و آن را محدددود بدده آیدداتی خدداص چددون آیددات االحکددام مددی                  نگدداه اول نمددی
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                                                                  گویدد امدا راهکدار تددبری او مبتندی بدر مقددماتی عالمانده                                           هرچند از تدبر و فهدم سدخن مدی   

     است.

 . روش تدبری سید محمود طالقانی1-1

                                    هددا دانسددت؛ کتددابی کدده بیددانگر                                                              سددید محمددود طالقددانی قددرآن را راهنمددای سددعادت انسددان

                   فهدم قدرآن سدیر                                                                                  هدایت برای همه مردم اسدت امدا تداکنون کامدل فهمیدده نشدده اسدت زیدرا        

  :     3162                  شدود )طالقدانی،              تدر مدی                                                                      تکاملی دارد  و فهدم مدا در هدر زمدان نسدبت بده قدرآن کامدل        

                                                                                           (. ازنظددر او بددرای رسددیدن بدده فهددم هدددایت بخددش قددرآن بایددد در آن تدددبر کددرد.و     20  :  3 ج

              پیونددد کده                                                                                           تدبر به معنای تفسدیر بده ر ی نیسدت زیدرا تفسدیر بده ر ی زمدانی بده وقدوع مدی          

                                                                         واسدت و نظدر خدود بده سدراغ قدرآن رود و بخواهدد دیددگاه خدود را                             هر کس بدر اسداس خ  

             ماندد)همان؛               نصدیب مدی                                                                           بر قرآن تحمیدل کندد در چندین شدرایطی قطعدا  از هددایت قدرآن بدی        

                                                                                         (. طالقددانی تدددبر در قددرآن را نیازمنددد مقدددماتی هم ددون درک لغددات قددرآن مطدداب      33  :  3  ج 

            زبدان بدا                       ای مخاطدب فارسدی                                                                      فهم مدردم عصدر ندزول دانسدت. ازنظدر او بیدان ایدن لغدات بدر         

                                                                  پدذیر نیسدت بلکده درک صدحی  هدر یدل از واژگدان قدرآن کده                                    ترجمه لف  یل لغت امکدان 

                                                                                              به زبان عربدی اسدت تنهدا در صدورتی بدرای یدل فدارس زبدان ممکدن اسدت کده بده شدکل              

                                                             (. از دیگددر مقدددمات تدددبر از دیددد طالقددانی، دقددت بدده    39  :  3                             توضددیحی بیددان شددود)همان، ج

                                                                  محددیک عددرب در زمددان نددزول قددرآن و علددم بدده خصددال نفسددانی                              اسددلوب بالرددی، توجدده بدده

                                                                                             انسددان و اطددالع از تحددوالت اجتمدداعی و اسددرار ترقددی و پیشددرفت بددود هم نددین او معتقددد  

                                               منددی از هددایت قدرآن اسدتفاده کدرد ولدی                                                   توان از کلیات فلسفی و عقلدی بدرای بهدره           بود می

   (.  38  :  3                                        نباید فهم را به فلسفه محدود کرد)همان، ج 

                                          جددز در آیددات االحکددام و آیددات متشددابه                                            او مقدددمات عکرشددده در فهددم قددرآن بدده          از دیددد

                                                                                            راهگشاسددت امددا در بحددو آیددات االحکددام و اسددتنباط فددروع شددرعی و تاویددل متشددابهات    

                                                                                           قرآن باید به احادیثی کده از جهدت داللدت و سدند صدحی  هسدتند مراجعده کدرد )همدان، ج          

                                        ینددی کدده مقدددمات تدددبر در قددرآن را                                                      (. در نگدداهی کلددی طالقددانی در مقددام یددل عددالم د  31  :  3



 معاصر رانیآن در ا یاجتماع یتهایم و ظرفیتدبر قرآن کر یشناس انیجر یمل شیهما              328

 

                                                                                             داراست با قدرآن روبدرو شدده و تدالش کدرده اسدت لغدات و مفدردات هدر یدل از آیدات را            

                                                 سدداز تدددبر او در قددرآن باشددد. او کدده کتدداب                                زبددان بیددان کنددد و زمیندده                        بددرای مخاطددب فارسددی

                                                                                                     خددود را ندده تفسددیر بلکدده پرتددوی از قددرآن نامیددد و فهددم قددرآن را نیازمنددد رهددایی از حجدداب 

           دهددد و از                                                                                    فاسددیر و اصددطالحات متدداخر دانسددت خددود در مددواردی بدده تفاسددیر ارجدداع مددی  ت

                                                         رسدد او منتقدد انحصدار فهدم قدرآن در سدنت تفسدیری                         بده نظدر مدی                  بدرد زیدرا                 ها بهره مدی     آن

                                  گونده کده منتقدد بهدره بدردن                     داندد همدان                اشدکال مدی                هدا را بدی                                است و مراجعه مدوردی بده آن  

                                                         اسددت ولددی در مددواردی اسددتفاده از روایددات مددتقن را                                          گسددترده از روایددات در تفسددیر قددران  

                                                                                             داند گویی در جایگداه یدل عدالم دیندی قدرار دارد کده بدا بیدان الفدا  قدرآن و دارای                   الزم می

                                      پدردازد و مدواردی از سدنت تفسدیری                                                                بودن بقیه مقدمات برای تددبر در قدران بده فهدم آن مدی     

                          هددم در اختیددار مخاطددب                            هددا را بددرای تدددبر و ف                   کنددد و همدده آن                             و روایددات را گددزینش مددی 

     دهد.                       زبان ریرمتخصر قرار می       فارسی

 . روش تدبری مهدی بازرگان4-1

                                                                                             ازنظر مهددی بازرگدان تددبر در قدرآن را نیازمندد روشدی ندوین اسدت کده بدر اسداس آن            

                     فهمدد زیدرا تددبر                  هدا را مدی            گدام آن       بده                           شدود و تددریجی و گدام                                    فرد با آیات قدران همدراه مدی   

      سدال      21                                                        ز مخاطدب و تدوان پیدامبر در انتقدال پیدام در طدول                                         درآیات قرآن کده بدر اسداس نیدا    

               ( و تنهدا روش    33  :     3192                      پدذیر اسدت)بازرگان،                                                 شده اسدت تنهدا بده ترتیدب ندزول امکدان            نازل

                                                                                                 خواندن قرآن که به تددبر بیانجامدد، قرائدت بدر اسداس ترتیدب ندزول اسدت و تددبر در قدران           

   (.  32                پذیر نیست)همان،                                بر اساس ترتیب فعلی مصح  امکان

                                             داندد زیدرا تدا پدیش از او امکدان کشد                      سدابقه مدی                                       بازرگان این روش تدبری خدود را بدی  

                                                                                             ترتیب ندزول آیدات بده شدکل مدتقن وجدود نداشدت)همان(. او در کتداب سدیر تحدول قدران            

                                                                            گدذاری ترتیدب ندزول معدین کدرد و در ایدن کتداب بدر اسداس محاسدبات                            روشی برای تاریه

                                     هدایی تنظدیم کدرد و معتقدد بدود                     آیدات جددول                                      قانون احتماالت بدرای ترتیدب ندزول             آماری و

                                                                                                این ترتیدب دارای دقدت قابدل قبدولی اسدت)همان(. بازرگدان توجده بده قدران بددون ترتیدب            
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                                                                                            نزول را هم ون بهدره بدردن از سداختمانی بددون توجده بده مراحدل سداخت آن دانسدت کده           

      امدا                                                                 شدود کده اتفاقدا  در آخدرین مراحدل جایگدذاری شدده اسدت                                   بسا فرد از دری وارد مدی     چه

                                                                                                 در نقطدده مقابددل تدددبر در قددران بدده ترتیددب نددزول هماننددد نمددایش فیلمددی از سدداخت یددل   

   (.  31                                          تل مراحل زیر بنایی را دید و درک کرد)همان:          توان تل             بناست که می

      کندد                                                                                                بازرگان بدا تاکیدد بدر تفسدیر قدرآن بده قدرآن، آن را مشدروط بده ترتیدب ندزول مدی              

      شدده               تدر ندازل                                  تدوان بهدره بدرد کده پدیش                  یداتی مدی                                                زیرا از دید او تنها در تفسدیر یدل آیده از آ   

                                                                                  (. او بددرای رسددیدن بدده ایددن مقصددود آیددات را بددر اسدداس ترتیددب نددزول بدده   34              باشددند)همان، 

          هدایی از                                                                                       های نزول تقسیم کدرد بده طدوری کده گداه یدل سدوره همانندد بقدره بده دسدته                 گروه

      هدای         سدته                                   شدده اسدت. او بعدد از تعیدین د                           هدای مختلد  تقسدیم                     شده در مهرومدوم           آیات پخش

                 کندد و بعدد در                                                                                      نزول، در تبیین هر گدروه ندزول، ابتددا یدل ترجمده سداده از آیده مطدر  مدی         

                                                    دهدد. بازرگدان در بحدو توضدی  واژگدان رالبدا                                                     دو بخش تفسیر و تددبر آیده را توضدی  مدی    

                                           هددا نپرداختدده اسددت و گدداه بدده تفسددیر                                              هددای تخصصددی دربدداره الفددا  و معنددای آن            بدده بحددو

               هددای تفسددیری                            دهددد. نقددل او از کتدداب                            قددرآن قرشددی ارجدداع مددی                        البیددان و یددا قدداموس         مجمددع

       تدرین                        کنندد کده از مهدم                                                                      همیشگی نیست و در بخشی از ایات بده نظدرات مفسدران اسدتناد مدی     

                                                                        تددوان بدده تعلیمددات اسددتادش میددرزا ابوالحسددن فرورددی و تفاسددیری                             منددابع تفسددیری او مددی

                        سددیر نددوین شددریعتی و                                                                        چددون تفسددیر ابوالفتددو  رازی، جمددع الجوامددع، پرتددوی از قددرآن و تف

    (.   33  :     3192  ؛   13  و     10  :     3188                                         المیزان عالمه طباطبایی اشاره کرد)بازرگان، 

                                                                                             بازرگان هرچند همانندد دیگدر تددبر گرایدان، بده سدنت تفسدیری نقدد دارد و آن را بدرای          

                                    داندد ولدی نقدد او بدیش از هدر                                           منددی از آن در تددبر نارسدا مدی                              رسیدن به هدآ قرآن و بهره

                                                                          عده و فهدم قدرآن در تفاسدیر متمرکدز اسدت و معتقدد اسدت همدین روش                           چیز بدر روش مطال 

                          ویددژه آنکدده عدددم ورود                                                                                اشددتباه باعددو شددده تفاسددیر بددرای زمددان مددا راهگشددا نباشددند. بدده   

                                                                                        تخصصی بازرگدان در مباحدو لغدت کده ممکدن اسدت بده دلیدل نداشدتن تحصدیالت دیندی            

                         شدود. بندابراین تددبر                       طدور کامدل جددا                                                          باشد، باعو شده بازرگان نتواند از سدنت تفسدیری بده   
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                   گدام بدا ترتیدب          بده                                                                             در نگاه بازرگان بیش از هر چیدز روش تددبر اسدت تددبری کده بایدد گدام       

                                    نزول وحی صورت گیرد تا راه گشا باشد.

 . روش تدبری علی صفایی3-1

                                                                                          ازنظددر علددی صددفایی هدددآ از فهددم قددرآن هدددایت اسددت و قددرآن هم ددون پلددی بددرای   

                                               هسددتند کدده بایددد در مسددیر آن حرکددت کددرد؛                                                  رسددیدن بدده ایددن مقصددد و آیددات قددرآن نددوری 

                                                                                               اولین قدم برای هددایت یدابی در ایدن مسدیر، احسداس نیداز ضدروری بده قدرآن اسدت یعندی            

                                  بدودن و زنددگی نیسدت )صدفایی،                                                           جایی برسد که حدس کندد بددون قدرآن امکدان زندده              فرد به

                                             هددددای مطالعدددده قددددرآن را هم ددددون روش                           (. صددددفایی همدددده روش  21  و     33-  36  :     3186

                                                     داندد و ازنظدر او نیدازی بده درک شدان ندزول  و                   بسدت مدی                    عی و ترتیبی بدن             موضوعی، مجمو

                کننددده هسددتند                                                           اقددوال نیسددت زیددرا محدودکننددده عهددن و گدداه گمددراه                            تدداریه نددزول، تفاسددیر و

                                                                             (  فرهنددگ جدداهلی و شددناخت آن نیددز الزم نیسددت زیددرا آن دده واقعددا         38  و     31         )همددان: 

                           شددود ندده آنکدده بتوانددد         ه مددی                                                              فرهنددگ اسددت ریشدده در وحددی دارد و فرهنددگ بددا وحددی سدداخت

                                                           (. تفاسدیر دیگدران را نیدز بایدد کندار گذاشدت زیدرا          23  و     20                           کنندده وحدی باشدد)همان:             تبیدین 

                           بسدا ایدن سدخنان باعدو                                                                         قران کالمی نیست که بدا سدخن دیگدران بتدوان آن را فهمیدد و چده      

                         کننددده نظددرات مختلدد                                                     شددود زیددرا هم ددون دایددره المعددارفی بیددان                            سددرگردانی بیشددتر مددی 

                                                                         هددای عهنددی نیددز هددی  ربطددی بدده آیددات ندارنددد بایددد عهددن را از              (، تددداعی  38     مان:          هسددتند)ه

   (.  31                 ها پاک کرد)همان:     آن

                                                                                              از دید صفایی بایدد انسدان بدا قدرآن حرکدت کندد و جداری شدود و اگدر فدرد در جایگداه            

                                                                                           درسدددت باشدددد و آیددده را تدددالوت کندددد همدددین تدددالوت بدددرای او، موجدددب درک آیددده  

                                                          ن دلیددل در تدددبر الزم نیسددت همدده قددرآن خوانددده شددود              (. بدده همددی  22  و     31            شددود)همان،       مددی

                                                                                                  زیددرا ممکددن اسددت باعددو سددرگردانی فددرد شددود، بلکدده آن دده اهمیددت دارد پیدددا کددردن آیدده 

                                    ای اسددت کدده درمددان همدده دردهددا                              ( قددرآن هم ددون داروخاندده  24  و   21                       موردنیدداز اسددت)همان، 

        درمددان                                                   توانددد بددا خددوردن همدده داروهددای داروخاندده             کددس نمددی                               در آن وجددود دارد امددا هددی 



 313...                        های تدبر در قرآن  گرا بررسی جریان تدبر در قرآن، جریانی فهم گرا یا عمل

 

  (   34-  32  :     3183                                                                                  شددود بلکدده بایددد درمددان درد خددود و آیدده مددوردنظر خددود را بیابد)صددفایی،   

                                     اسدت کده احسداس سدنگینی نکندد و                                                            مالک تشدخیر آیده صدحی  بدرای درمدان  فدرد ایدن       

   (.  10  :     3186                               بتواند با آن همراه شود )صفایی، 

                                                                                       صدفایی معتقددد اسدت پددس از درک ضدرورت شددناخت آیده موردنیدداز و جداری شدددن بددا      

                                     انددد از بررسددی کلمددات و جمددالت و                                                هددایی بددرای درک آن الزم اسددت کدده عبددارت            آن، گددام

                                         هدا، بررسدی روابدک ایدات بدا هدم و                                                         ها، بررسدی ترکیدب آیدات و شدروع و پایدان آن             لحن آن

       تدرین                    هدا امدا مهدم                     کشد  روابدک آن                        هدای کوچدل کدردن و                        های بزرگ به دسدته             تقسیم سوره

            (. او کددار   10  :     3186                                                                    ایددن مراحددل شددناخت جایگدداه سددوره و مخاطددب آن است)صددفایی،     

     هددا                                          دانددد و در بررسددی آیددات و معنددای آن                                دانددد بلکدده روش تفسددیر مددی                        خددود را تفسددیر نمددی

                  زبددان اسددت بدده                                         دانددد و ازآنجاکدده مخاطددب او فارسددی              اشددکال مددی                               اسددتفاده از تفاسددیر را بددی

                                                 کنددد امددا فهددم او از آیدده بدده اینجددا خددتم                                             ره بددردن از تفاسددیر فارسددی تصددری  مددی            امکددان بهدد

              خواهدد فهدم                                                                                     شود بلکه او در پدی تداثیر ایدن فهدم بدر مخاطدب اسدت بندابراین از او مدی              نمی

                                                               تددریج آن را رندا بخشدد و تنهدا در ایدن صدورت اسدت کده                                            خود را بنویسدد و بخواندد و بده   

          شدده درک                      گونده کده ندازل                               کده ایدن آیده را همدان                                             فرد عمال  به قرآن نزدیل شده اسدت گدویی  

             یافته است.                                    کند در این حالت فرد بر هدایت دست    می

                                                                                       خوبی آشکار است کده آن ده علدی صدفایی در تددبر بده آن نگداهی ویدژه دارد عمدل و              به

                        هدایی هم دون قرائدت،                     او قدرآن وجده                                                         حرکت بدرای رسدیدن بده هددایت اسدت زیدرا ازنظدر       

                                                                    دارد و بایددد افددراد مراحددل قبددل را پشددت سددر بگذارنددد و بدده                                 ترجمدده ، تفسددیر، رو  و نددور 

                                                           ( تددا بتواننددد در پرتددو آن راه را بیابنددد و بددا نددور   26  و     23  :     3183                             مرحلدده نددور برسند)صددفایی، 

                                          ( و نیازهدا و شدرایک هدر فدرد عمدل و        81  و     82                                           قرآن در زنددگی خدود حرکدت کنندد.)همان،     

       کند.                                 حرکت متناسب با او را تعیین می
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 ری احمدرضا اخوت. روش تدب6-1

       ( و از   11  و     13  :     3192                کنددد )اخددوت،                                                          اخددوت تدددبر را توجدده بدده عاقبددت، معنددا مددی     

                           دانددد زیددرا هددر یددل از                                                                     هددای تدددبر در قددرآن را توجدده بدده سدداختار ویددژه قددرآن مددی          ویژگددی

                                              هددای قددرآن دارای داللددت تددام هسددتند)همان،                                             حددروآ، کلمددات، جمددالت، عبددارات و سددوره

                                                            ه زمدان و مکدان و عناصدر دیگدر در هنگدام ندزول توجده                                           ( هم نین در ایدن تددبر بایدد بد      14

                                                                                     بینی ویدژه آن را کده برخاسدته از وحدی اسدت در نظدر داشدت تدا درنهایدت فدرد                       کرد و جهان

                            اسدت، دسدت یابدد و هددآ                                                                         بتواند به عاقبدت و ررضدی کده در سداختار قدرآن بده دنبدال آن       

               راسددتای ایددن                                                هددا را بشناسددد و همدده افعددال خددود را در                                      از نددزول کلمددات، آیددات و سددوره 

   (.  18  و     62                                             رر  قرار دهد که این رر  همان هدایت است)همان: 

                                    تدرین سدط  آن بدرای همده مدردم                                                              از دید اخوت فهم قران دارای مراتبدی اسدت کده پدایین    

             (. او بددرای   14                   بیددت اسددت)همان:                                                            در دسددترس اسددت امددا فهددم حقیقددی آن مخددتر اهددل    

                                 از مراحدل تفکدر، تعقدل، علدم                                                                     رسیدن به این فهم حدداقلی، روشدی را ارائده کدرده اسدت کده      

                                            شدده اسدت. در مرحلده تفکدر بده بررسدی                                                         و توجه و تطهیر برای گدرایش بده هددایت تشدکیل    

                                           شددود کدده بددر اسدداس آن واژگددان ترجمدده                             هددا بدداهم پرداختدده مددی                               واژگددان سددوره و ارتبدداط آن

              هدای فارسدی                                         شدود بدرای واژگدان قدران معدادل                                           گردد و سپس در تصویرسدازی تدالش مدی       می

                                         ( ارتبداط بدین واژگدان نیدز درواقدع        81-  83  و     60                              بهتدر درک شدوند)رک: همدان،                 عکر شود تدا  

                                                                                             همددان نقددش کلمددات در جملدده و تصویرسددازی ارتبدداط بددین واژگددان، همددان ترجمدده ایددن   

   (.  88-  81                                جمالت به زبان فارسی است)رک:همان، 

                                                                                                مرحلدده دوم کدده تعقددل نامیددده شددده اسددت. در ایددن مرحلدده ابتدددا از سددوره موردمطالعدده،  

                                       تددوان از هدر جملدده و حتدی کلمدده و                 هددا را مدی                           شددود کده ایددن گدزاره                   یی نوشددته مدی     هدا          گدزاره 

                                                           هدا همدان جمدالت خبدری هسدتند کده بایدد منطبد  بدا                           دست آورد. گزاره       ها به              روابک بین آن

       یافدت                      هدای جدیدد دسدت                        تدوان بده گدزاره              هدا مدی                                             داللت ظاهری سوره باشند. از تلفید  گدزاره  

                                           دوراز شدائبه تفسدیر بده ر ی باشدد.)رک:                   نطد  و بده                                 هدا نیدز بایدد بدر اسداس م                      و تلفی  گدزاره 

                شددود و درسددتی                              المیددزان تطبیدد  داده مددی                   هددا بددا تفسددیر                  (. سددپس گددزاره  90-  88  و     62        همددان، 
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                                    (. مرحلده بعدد کده نزدیدل شددن        92-  90              گردندد)همان،                        شدود و تکمیدل مدی                 ها سنجیده می    آن

        تددر از             سدداز درک به                           هددایی اسددت کدده زمیندده                                                  بدده رددر  سددوره اسددت درواقددع سدداال و جددواب

                                                                                         سوره است و در مرحله چهدارم کده طهدارت بدرای تددبر اسدت، فدرد بدرای محسدوس شددن           

                                                                                                      فهدم خدود، یکددی از موضدوعاتی را کدده بده آن نیداز بیشددتری دارد یدا بددرای او بیشدتر کدداربرد        

   (.  93-  91                                     کند با عمل به آن، خود تطهیر شود)همان،              کند و تالش می              دارد انتخاب می

                                                        نامدد درواقدع برنامده مطالعده قدران اسدت او تدالش              مدی                                  آن ه اخوت آن را تددبر در قدران   

                         ( آن ده او بدا اسدامی      19-  11                                   شدده بدرای آن مطدر  کندد)همان،             بنددی                       کند یل برنامه زمدان     می

                           کندد درواقدع چیدزی جدز                                                                     و عناوین خاصی چون تفکر تعقدل تصویرسدازی و تطهیدر یداد مدی     

              ندد آن را در   ک                                                                                   ترجمه سداده قدرآن نیسدت کده بدا مراجعده بده یدل کتداب تفسدیر تدالش مدی            

                            هددای اصددیل و اکتفددا بدده                                                                            ضددابطه نگدده دارد و بدده آن اعتبددار ببخشددد. عدددم مراجعدده بدده لغددت 

                  ( و بحددو نکددردن   11                                                                      پیشددنهاد یددل لغددت معاصددر مثددل التحقیدد  عالمدده مصددطفوی )همددان، 

                                                                                             درباره لغات، عدم اهتمدام بدر روشدی خداص بدر فهدم قدرآن، روش تددبری اخدوت را بیشدتر           

   ای                                                         زدیددل شدددن بدده آن در یددل برنامدده منسددجم مدرسدده                                     راهکدداری بددرای مطالعدده قددرآن و ن

                            کندد بدده آن جنبده عملددی                                                                کنددد کده بددا ترکیدب آن بددا برنامده تطهیددر تدالش مددی               گددر مدی         جلدوه 

      ماند.                                                 ببخشد هرچند این جنبه بسیار محدود و فردی باقی می

 گیری . نتیجه4

               عنددوان منبددع                                                                               تدددبر در قددرآن بددا هدددآ واردکددردن مددردم بدده صددحنه فهددم قددرآن بدده   . 3

      هدای                                                                                  یدن شدکل گرفدت زیدرا قدرآن را تنهدا عامدل نجدات مسدلمانان بدود و روش                اصلی د

                                                   پیشین تفسیری، برای رسیدن به این منظور کافی نبودند.

                                              ررددم هدددآ مشددترک، در روش و مبددانی تدددبر                                          معتقدددین بدده تدددبر در قددرآن علددی   . 2

                  یکسان عمل نکردند.

            شدوند کده                       گدرا تقسدیم مدی                                                               تدبر گرایان در نگاه کلی بده دو دسدته فهدم گدرا و عمدل       . 1

                                                                                       تدوان کیدوان قزویندی، شدریعت سدنگلجی، سدید محمدود طالقدانی و مهنددس بازرگدان               می
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 ی تدبری به قرآنها افتیره دار هیطالامین احسن اصالحی 

 3فروغ پارسا

 چکیده

منظددور درک و  بده  اتید و تامدل کدردن درآ   دنیشد یاند یتددبر در قدرآن بده معند    

 یاسددت کدده در دوران معاصددر و در پدد ی، حرکتددیقرآندد یهددا فهددم بهتددر آمددوزه

عمددوم  نیمددتن مقددس در بدد  نیددجانبده ا  چداپ گسددترده قدرآن و حضددور همدده  

 هدا   ید سدده گذشدته در ط   یطد  یتددبر  کدرد یمردم به وجدود آمدده اسدت. رو   

 یطرفدداران و آثدار پرشددمار   لیددظهددور کدرده کده هر   یختلفد م یهدا  انید و جر

قدران   اتید آ یبرخد  دید ترد یبد  یتددبر  کدرد یآورده است. خاسدتگاه رو  دیرا پد

     د           د          د       د       د       د         د                                 ال ق ر آن  و  ل و  هدان  م ن  ع ن د  ر ی ر  الل ه  ل و ج د وا فیده  اخ ت الفدا                                            ف ال ی ت د ب ر ون »مثل

در قدرآن جلدب کدرده     دنیشد یاند یسدو  مخاطبدان را بده  است کده توجده   «       ه ثیرا

اسدت   یتددبر اصدالح   ندد یدسدتاورد فرا  نیتدر  انسجام قدرآن، مهدم   هیاست. نظر

 لیددآن را فراگرفتدده و تکم یفراهدد نیالددد دیدداز اسددتاد خددود حم تددر شیکدده پدد

قددرآن اعتقدداد دارد و همددان  یکنددون نشیددبدده نظددم و چ ینمددوده است.اصددالح

هدر سدوره    یاصدالح  هید خدود قدرار داده اسدت. بدر اسداس نظر      هید را مبد  نظر

 یلد یهدا رابطده تکم   جفدت سدوره   یبرخد  زید دارد و ن یموضوع و محدور خاصد  

 شیاز نظدم را بده نمدا    یروشدن  یلگدو ا زید هدا ن  دارند و گدروه سدوره   گریکدیبا 

تدددبر در قددرآن؛ نشددان داده کدده در قددرآن    انیدددر جر یاصددالح .گذارنددد یمدد

 وجود دارد.  یوحدت ساختار زیو ن یانسجام مضمون

                                                           
 f.parsa@ihcs.ac.ir  1 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   .

mailto:%20f.parsa@ihcs.ac.ir
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 تدبر، قرآن کریم، امین احسن اصالحی، انسجام قرآن، نظم قرآن      :ها کلیدواژه

 . مقدمه 3

معاصدر اسدت کدده در پدی انتشدار گسددترده     رویکدرد تددبری؛ رویکدرد جدیدددی در سدده     

جانبده ایدن مدتن مقددس در بدین عمدوم مدردم بده وجدود           قرآن و آثار قرآنی و حضدور همده  

توانددد از  شددده اسددت کدده هرکسددی اجددازه دارد و مددی آمددد. در ایددن دوران ایددن ایددده مطددر 

تدوان و هم دت    ،یوجدود  تید ظرف بدر  بندا ندد  نتوا همگدان مدی   قرآن کدریم چیدزی بیداموزد و   

. درواقدع ایدن بحدو کده     و حقدائ  قدرآن اسدتفاده کندد     لطدای  هدا،   از معدارآ، آمدوزه   خود

دهدد   کس جز ائمه قدادر بده درک و فهدم قدرآن نیسدتند ، مفهدوم خدود را از دسدت مدی          هی 

 کنند با مراجعه مستقیم به قرآن به فهم قرآن دست پیدا کنند. و همگان سعی می

 هدای تفسدیری اسدت کده بعدد      گدرایش و  رویکرد تدبری به قدرآن ، در شدمار رویکردهدا   

 -3234/3818) اسدددآبادی  نیالددد جمددالسددید حرکددت احیددای اندیشدده دینددی بدده رهبددری  از

پژوهددان بددا ایددن   آمددد و بسددیاری از قددرآن  وجددود ( در جهددان اسددالم بدده 3891/ م3134ق

 وسدایل  گسدترش  عمدومی،  سدواد  آن، گسدترش  بدر  عدالوه  سدراغ قدرآن رفتندد.    رویکدرد بده  

و فهددم مسددتقیم قددرآن  بدده تعامددل باعددو شددد کدده مددردم چدداپ، صددنعت و جمعددی ارتبدداط

 تمایل پیدا کنند.

ان و دار هیددطالپاکسددتانی در شددمار  پددژوه قددرآن( 1997-1914) یاحسددن اصددالح نیامدد

اسدت. اصدالحی بدا تاسدی بده       میقدرآن کدر  ی در تددبر ی هدا  افدت یره  پدردازان  هینظرنخستین 

ی را تدددارک ا ژهیددو هیددنظری اسددتاد خددود فراهددی جهددت تدددبر در قددرآن الگددو و هددا آمددوزش

. ایدن جسدتار تدالش کدرده شخصدیت      شدود  یمد دید کده از آن بده نظریده انسدجام قدرآن یداد       

 اصالحی و رهیافت تدبری وی یعنی نظریه انسجام قرآن را تبیین نماید.   



 319                                                ی تدبری به قرآنها افتیره دار هیطالامین احسن اصالحی 

 

 تدب ر لغوی و اصطالحی یمعنا. 2

اصددفهانی،  رارددب(اسددت یزیددپشددت سددر و عاقبددت چ یه معنددابدد« د ب ددر» شددهیاز ر تدددب ر

در و نظددر کددردن   دنیشددیاند یتدددب ر بدده معنددا  ؛  شددده گفتدده( هم نددین 316ق:ص1412

 ق ل ددوب   ع لددى   م  ال ق ددر آن   ی ت ددد ب ر ون  ف ددال   »؛ کدده چنددان.عملکردهددا اسددت جیعواقددب امددور و نتددا

. اسددتهددا  قفددل قلددوب بددر یددا کننددد ینمدد تدددب ر و تف، ددر قددرآن در آیددا یعنددى«   ق فال هددا

و  یاپیددو پ  یددعم شددهیدان یبدده معنددا « تدددب ر» گددر،ید عبددارت بدده ( 326: 2، 1371)قرشددی،

روشددن شدددن چهددره   یهددا و اعمددال انسددان، بددرا  ظدداهر گفتارهددا، نوشددته  یمسددتمر در ورا

تددالوت ی بدده معنددا، اصددطالحا  در قددرآن تدددب ر..باشددد یو ظدداهر شدددن بدداطن امددور مدد یواقعدد

هددا، انددذارها،  ، درسهددا امیددبدده عمدد  معنددا، پ  دنیقددرآن و عبددور از الفددا  آن و رسدد  اتیددآ

 است.   آن یو رهنمودها رهایتبش

 ی تدبری به قرآن ها افتیره. خاستگاه 1

هدای متفداوتی    تدبر در قدرآن و رهیافدت تددبری بدرای دریافدت و فهدم قدرآن ، خاسدتگاه        

 دارد که بیش از همه به موارد عیل مربوط است:

 . آیات قرآن3-1

معنددای تفکددر عمیدد  و دریافددت آیددات در قددرآن کددریم  در چنددد آیدده سددفارش  تدددبر بدده 

    ددد    ق ل وب            ددد      ددد               ددد                       ف ال ی ت د ب ر ون  ال ق ر آن    م  ع لدددى            »دیدددفرما یمددد کددده چندددانشدددده اسدددت .  

شدده اسدت     زده قفدل  شدان یها دلهنندد، آیدا بدر     چرا در قدرآن تددبر نمدى     (24،)محمد«            ق فال ها

ِ              ل ل ی دد                     ن ز ل ندداه            ه تدداب »( و نیددز  354: 18، 1374)طباطبددایی،  ل ی ت ددذ ه ر  و  آیات دده                 ل ی ددد ب ر وا             م بددار 

 اگدر  و اسدت،  ایدن  و ایدن  اوصدافش ازجملده   هده  اسدت  هتدابى  قرآن این یعنى" «ال ا ل باب    ول وا

 نده  دارد، اشدعار  دفعده  لید  بده  شددن  ندازل  بده  هده  هدرد،  توصدی  " انزال" به را او آیه این در

 تددذهر و تدددبر هدده اسددت ایددن بددرا  دارد، داللددت تدددریجى شدددن نددازل بدده هدده" تنزیددل" بدده
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)همدان،  جداجددا.   وتکده   تکده  نده  شدود،  اعتبدار  مجمدوع طدور   بده  هریم قرآن هه دارد مناسبت

17 :311.) 

 قرآن یها نسخهمردم به  یصنعت چاپ و دسترس گسترش. 2-1

. گدردد  بدازمی بده آرداز رواج چداپ در اروپدا      ریرمسدلمانان  وسدیله  بده چاپ قدرآن   هیتار 

 - 1513 یهددا در سددال ایددتالدر ای زیدددر شددهر ون ینیقددرآن را پاگددان یبددار مددتن عربدد نینخسددت

و ندابود شدد. سدپس     آوری جمدع  اپآن بده دسدتور پد    یهدا  م چاپ کرد، و همه نسدخه  1523

نسددبت بدده چدداپ قددرآن اقدددام کددرد،  1694ل در شددهر هددامبورگ در سددا هنکلمددان ابراهددام 

. دیقددرآن را بده چدداپ رسددان  گدر یبددار د 1698در سدال  « پددادوا»در شدهر  چی مددارا یپدس از و 

 یدل  هدی   ی. ولد دیقدرآن بده چداپ رسد     زید آلمدان ن  «لید پزیل»م در شدهر  1768سپس در سال 

چدداپ قددرآن  نینخسددت .اروپددا مددورد توجدده و اعتمدداد مسددلمانان قددرار نگرفددت یهددا از چدداپ

 هیم( بدده ابتکددار مسددلمانان روسدد1798 - 1797توسددک مسددلمانان در اواخددر سددده هجدددهم )

عثمدان صدورت گرفدت، و در همدان زمدان       یو بده همدت مدوال    ه،یدر شهر پطرزبورگ روسد 

 .  رسد یم انیرانی. بعد نوبت به ادیاز قرآن در شهر قازان به چاپ رس یگرینسخه د

چدداپ  نینخسددت یاخددتالآ دارنددد؛ برخدد رانیدددر ا چدداپ قددرآن نیمنددابع دربدداره نخسددت

 1248انددد. در سددال  ق دانسددته1246در سددال  یق و برخدد1242در سددال  زیددقددرآن را در تبر

مسددلمانان  ران،یددشددد. پددس از چدداپ قددرآن در ا    یچدداپ سددنگ  زیدددر تهددران ن یقمددر

و در « کلکتدده»بددار در  نیهنددد بدده چدداپ قددرآن پرداختنددد. قددرآن در هنددد نخسددت جزیددره شددبه

                                          ( بددا چدداپ و انتشددار قددرآن، مددردم    873-871  : 1           خرمشدداهی، )ق چدداپ شددد 1266سددال 

                   ای از تددبر اسدت                                                                             تدریج با قرآن مانوس شددند و بده فهدم شخصدی آیدات قدرآن کده گونده            به

                    ؛ تمایل پیدا کردند.
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و راهبرد بازگشت به قرآن  یاسدآباد نیالد جمال دیس ینید شهیاصال  اند حرکت. 1-1

 یاجتماع مسائلجهت حل 

تجدیددد و حرکددت اصددال  و یددا احیددای اندیشدده دینددی کدده در ادبیددات جهددان اسددالم بدده  

هجدری بده    34کده همگدان بددان اععدان دارندد؛ در آسدتانه سدده         معروآ است چندان نوشدن 

ادی کده از  الددین اسددآب   الددین اسددآبادی اتفداق افتداد. درواقدع سدید جمدال        همت سید جمال

هددای مختلدد  اسددالمی رنددج   افتددادگی اقتصددادی و اجتمدداعی مسددلمانان در سددرزمین  عقددب

بخدش آن بدرای رهدایی از     هدای نجدات   بدرد ؛ همگدان را بده بازگشدت بده قدرآن و آمدوزه        می

تددا(  اسددتبداد و اسددتعمار و جهددل و خرافدده گرایددی و فقددر فراخواند.)مدرسددی چهدداردهی، بددی 

قددرآن مسددتلزم کنددار گذاشددتن تفاسددیر و رویکردهددای   حرکددت اسدددآبادی در بازگشددت بدده 

هدای   هدای ندوین بده قدرآن بدود  کده رهیافدت        سنت ی به قدرآن و پیددایی رویکردهدا و گدرایش    

 هاست.    تدبری در شمار آن

 . تدبر قرآن و هواداران اسدآبادی در جهان اسالم4

و  میفداه در کشد  م  و دق دت نظدر   اندیشدی  در قدرآن بده معندای فهدم عمید  و ژرآ      تدب ر

همدده آیددات بددا یکدددیگر ، امددری اسددت کدده از ارتبدداط نیددز و  گریکدددیبددا  اتیددآبددین روابددک 

هددای نوگرایددان اسدددآبادی در جهددان اسددالم پیگیددری   سددوی  شدداگردان و هددواداران اندیشدده 

بندددی  ای از قددرآن کددریم منجددر شددد.با تقسددیم و طبقدده شددد و بدده تدددوین تفسددیرهای ارزنددده

هددای  ایددن نتیجدده رسدید کدده در سددرزمین  تددوان بده  اسدالم مددی شداگردان اسدددآبادی در جهددان  

هدای تفسدیری منجدر شدده      مختل  این رهیافت تددبری وجدود داشدته و بده تددوین نگاشدته      

 است.   

  . حوزه ایران 1-4

الددین اسددآبادی بدود کدده در آن     هدای نفددوع سدید جمدال    ایدران، یکدی از منداط  و حدوزه    

 نمددوده اسددت)رک: نگددی آن را هدددایت مددیهددای سیاسددی و فره وآمددد داشددته و حرکددت رفددت
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را در ق( 1321م/ 1941)د. آبدددادی  ( شدددیه هدددادی نجدددم   1331؛ کسدددروی: 1335:  ی ق واث

خدواهی را   اندد کده مبدارزات مشدروطه     شمار نزدیکان و هدواداران اسددآبادی در ایدران دانسدته    

اثددر  تحریددر العقددالءکددرده اسددت. کتدداب   بدده کمددل سددید جمددال و دیگددران رهبددری مددی  

تددوان مالحظدده  ای از رویکددردی تدددبری بدده قددرآن اسددت.بیش از آن مددی  آبددادی نموندده نجددم

نمود که مفسدران ایراندی معاصدر همگدی تدا حددود زیدادی از رهیافدت اسددآبادی در تفسدیر           

 (.17-12: 1396اند)پارسا،  قرآن متاثر بوده

 . حوزه جهان عربی  2-4

زبدان کده در آن زمدان درگیدر      ی عدرب هدا  اسدآبادی در مصدر و سدوریه و دیگدر سدرزمین    

ک  ی ح موآمددد زیددادی داشددت )   طلباندده بودنددد ؛ رفددت   مبددارزات ضددد اسددتعمار و اسددتقالل  

ق( 1323م/3903عبددده)شددیه محمددد ویددژه  بدده و جاهددای دیگددر(. 63ص  :1371،  ی ائ اطب طددب

الدوثقی را بدا دسدتیاری وی منتشدر      با وی همکداری بسدیار نزدیکدی داشدت و روزنامده عدروه      

هدای سدید جمدال بده تفسدیر       کرد. عبدده در شدمار نخسدتین مفسدرانی اسدت کده بدا ایدده         می

قددرآن پرداخددت و مجمددوع دروس تفسددیری وی بعدددا  بددا عنددوان تفسددیر المنددار منتشددر شددد.  

( عبدالحمیددد 3284-3113( ، عبدددالقادر المغربددی ) ق 3298-3164محمددد مصددطفی المرارددی )ق  

( همگدددی در شدددمار  3266-ق3120( و عبددددالرحمن کدددواکبی ) 3103-3139بدددن بدددادیس )ق 

 الدین اسدآبادی بودند که به تفسیر قرآن همت گماشتند. شاگردان سید جمال

 هند قاره شبه. حوزه 3-4 

هددای  دیددار، بددر اسدداس گددزارشطلباندده آن  قدداره هنددد  و کمددل بدده جنددبش اسددتقالل شددبه

بدده الدددین اسدددآبادی بددود. درواقددع سددید جمددال   تدداریخی نخسددتین ماموریددت سددید جمددال 

بدده  ازآنجددا، رواندده بمبئددی هندوسددتان شدددق. 3210در سددال شددیه مرتضددی انصدداری  هیتوصدد

و اسددتعمار آن ناحیدده بدده دسددت بریتانیددا  و بددا مشدداهده حکومددت هنددد شددرقی تکلکتدده رفدد

ی در سددفرهای اسدددآباد نیالددد جمددال دیسددمتوجدده وضددعیت انحطدداط مسددلمانان شددد.    

ی مقاومدت  هدا  هسدته ی مختلد  در پیددایی و تشدکیل    هدا  یسدخنران مختل  بده هندد، ضدمن    
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 سددید و جاهددای دیگددر( 404، 69،332)مقدددم،  و تربیددت شدداگردان مبددارز همددت گماشددت  

و  یو هوالهدددد رالقرآنیتفسدددصددداحب کتددداب  ق( 1316م/ 1898د. )احمددددخان هنددددی  

ابددوالکالم  هددای سددید جمددال متدداثر بددوده اسددت.   از کسددانی اسددت کدده از اندیشدده  الفرقددان

 یابددوانعل دی سددو   ترجمددان القددرآن مالدد  تفسددیر   (م1958د.)  احمددد آزاد الدددین محددی

ای از طرفددداران ایددده   گوندده صدداحب تفسددیر تفهددیم القددرآن نیددز بدده     (م1979ی)د.مددودود

  بازگشت به قرآن و احیا و اصال  اندیشه دینی بودند. 

 میبه قرآن کر یتدبر یها افتیره دار هیطال یاحسن اصالح نیام. 4

و   داران قدداره در شددمار طالیدده پددژوه شددبه م( قددرآن3991-3904) یاحسددن اصددالح نیامدد

اسدت کده ایدن رهیافدت را در      میقدرآن کدر  ی در تددبر هدای   رهیافدت  پدردازان  نخستین نظریده 

گدره   در روسدتایی در ایالدت اعظدم   احسدن   نیامد چند اثر مکتدوب و مضدبوط نمدوده اسدت.     

. امددین  رسدداند انیددرا در زادگدداهش بدده پا اش ییابتدددا التیتحصدددنیددا آمددد و  هندوسددتان بدده

 لیالتحصدد فددارغرفددت و از همددان مدرسدده  رسدده اصددال  مداحسددن بددرای ادامدده تحصددیل بدده 

اصددالحی در آن . دیددخددود برگز یرا بددرا یمناسددبت، شددهرت اصددالح  نیشددد و بدده همدد 

، فقدده ، فلسددفه و منطدد  را    وی، حددد ریقددرآن و تفسدد  ،یو فارسدد یزبددان عربدد  مدرسدده 

تدددرین اسدددتاد اصدددالحی در آن  م( ، مهدددم3910 -3862ی)فراهددد نیالدددد دیدددحم .فراگرفدددت

 مدرسه بود که در رابطه به فهم و دریافت قرآن، عمیقا  از وی تاثیر پذیرفت.   

، بده  1925ش/ 1314در سدال  کده  نید پرداخدت تدا ا   ینگدار  سه سدال بده روزنامده    یاصالح

 قددرآن، فقدده، فلسددفه و ریتفسدد لیدر مدرسدده اصددال  و تحصدد سیبدده تدددر ،یدعددوت فراهدد

الزم اسددتاد بددود. فراهددی ، مدد مشددغول شددد و تددا زمددان درگذشددت   ینددزد فراهدد اسددتیس

اصددالحی ، عددالوه بددر کارهددای علمددی ، بدده کارهددای مطبوعدداتی نیددز عالقدده داشددت و بددا    

پرداخدت.   مدی  یو آثدار فراهد   هدا  شده یاند ترجمده بده ندام اصدال  بده نشدر و       ای مجله سیتاس

 یهددا تیددفعالی و مددودود یابددوانعل یبدده رهبددر  یحددزب جماعددت اسددالم  عضددویت در

معتقددد  یاصدالح هدای اجتمداعی ، اصددالحی بدود.     ی حزبدی بخدش دیگددری از فعالیدت   اسد یس
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رو از کارهدای   ازایدن اصدال  جامعده باشدد،    معطدوآ بده    دید ب بااحدز ا تید فعالترین  مهم بود

کددرد و بدده  یو فکددر یعلمدد یخددود را صددرآ کارهددا وقددت سیاسددی دسددت کشددید و تمددام

جددز  اصددالحی بددهپرداخددت. ای از دانشددجویان  آن در حلقدده سیرآن و تدددرقدد رینوشددتن تفسدد

هدا و مقداالت    ، کتداب  مبدادی تددبر قدرآن   و  تددبر قدرآن  دو کتاب تفسدیری مهدم بدا عنداوین     

مسدائل   یادید بن یفلسدفه کد  زیادی در رابطده بدا موضدوعات مختلد  اسدالمی نوشدته اسدت.        

 یتقدو  قدت ینمداز ، حق  قدت ی، حق دید شدرک و توح  قدت یحق،  نیمد  یروشدن  یکد  میقرآن حک

و زن پاکسددتانی  دات،یدداحکددام، مشدداهدات حددرم، تنق یکدد یپددورد نیقددرآن مدد ن،یددد می، تفهدد

اسددتادش،  ریتفسدد یاصددالح تددرین آثددار اصددالحی هسددتند.    ، از مهددمبددر سددر دوراهددی   

و  یرا کده شدامل چهدارده سدوره از قدرآن اسدت، بدا عندوان نظدام القرآند           ،یفراهد  نیدالدیحم

.)ر.ک.به بدده اردو ترجمدده و منتشددر کددرده اسددت   یاو را از عربدد گددرید یچنددد کتدداب قرآندد 

 :مدخل اصالحی ، ویکی فقه(

 یاصالح یتدبر افتیره یها مالفه. 3-4

ضدرورت تددبر در قدرآن کدریم بدود.       امین احسن اصالحی از کسانی اسدت کده معتقدد بده    

تاسیس اداره تددبر قدرآن و حددیو و مجلده تددبر ، عدالوه بدر دو کتداب مهدم وی در رابطده           

بسدتگی وی بده ایدن رهیافدت را      دل مبدادی تددبر قدرآن   و  تددبر قدرآن  هدای   با قرآن با عندوان 

هددای مختلفددی اسددت کدده در ایددن  ی حددائز مالفددهدهددد. رهیافددت تدددبری اصددالح نشددان مددی

 گردند:  مجال تا حدودی تبیین می

 ی سنتی تفسیرها روش. نقادی 1-1-4

هدای   هدا و روال  هدای تفسدیری خدود بدر قدرآن کدریم ، روش       اصالحی در مقدمده فعالیدت  

اعتقداد اصدالحی ، تفسدیرهای قبلدی ، عمومدا        دهدد . بده   تفسیری سنتی را موردنقدد قدرار مدی   

بددا مقدددمات و رویکردهددای فلسددفی و کالمددی و یددا ادبددی و حدددیثی بدده عکددر اخبددار و       

کده ایدن رویکدرد بدرای فهدم قدرآن مناسدب         کنندد. درحدالی   منقوالت دربداره آیدات اکتفدا مدی    

 نیست. 
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 قرآن واسطه یب. تاکید بر فهم 2-1-4

 نیدر نخسدت  یقدرآن بدود. و   واسدطه  یفهدم بد   یحاصدال  یفکدر  یهدا  دردرده  نیتر مهم از

در مجلدده اصددال  در  منتشرشدددهتدددب ر قددرآن کدده شددامل مقدداالت  یکتددابش بددا عنددوان مبدداد

ایددن  ؛ بددهاوسددت  یهددا نوشددته گددریاز د یو برخدد 1939-1936ش/ 1318-1315 هددای سددال

واسدطه بده سدراغ قدرآن رفدت و بدا        نماید که باید بدون هدی  عهنیتدی بایدد بدی     نکته تاکید می

 تامل و تدب ر درآیات ، نسبت بدان فهم و ادراک پیدا کرد. 

 مفاد و آیات قرآن لهیوس به. ضرورت تفسیر قرآن 3-1-4

ی اصددالح ی بدده تفسددیر قددرآن بدده قددرآن اعتقدداد دارد.  اسددتادش، فراهدد اصددالحی ماننددد

زبددان و نیدداز بدده دیگددری ندددارد. اصددالحی ،  اسدت و  شیخددود قددرآن مفسددر خددوگویددد:  مدی 

سددخنان  ،ینبددو ویددقددرآن و سددن ت متددواتر ، احاد ریتفسدد «یدروندد یابزارهددا»را نظددم قددرآن 

از اسددالم را  شیعددرب پدد هیو تددار یآسددمان هددای کتدداب ر،یصددحابه ، سددبب نددزول ، تفاسدد 

 (340 -333: 3996 )افتخار احمد، داند. میقرآن  ریتفسبرای  «یرونیب یابزارها»

 . نظریه نظم و انسجام قرآن4-3-4

روان  یو بدده معنددا بدداران و روان شدددن اشددل یو بدده معنددا« سددجم» شددهیاز ر انسددجام

 یتهد «  انسدجام »؛  شدده  گفتده  نیبدودن از تکلد  و تصدنع اسدت. هم ند      یبودن کالم و عدار 

و  بید ترک یوندده کده از فدرط آسدان    آب ر نآن اسدت هم دو   یو رواند  دید بودن سخن از تعق

 هدا  همده آن کده   یقرآند  اتید مانندد آ  شدود  مدی  یاسدت کده جدار    یلیالفا  هم ون سد  یروان

اسددت و بدده   (cohesion) انسددجام معددادل واژه  یدر دانددش زبانشناسدد  اسددت. منسددجم

و آن را  بخشددد مددیو وحدددت  یکپددارچگیداللددت دارد کدده بدده کددالم    ییمناسددبات معنددا 

 یبرخد  سدازد .  مدی  زیاز جمدالت جداگانده و ندامربوط متمدا     ای مجموعده مدتن، از   لی مثاب  به

 ؛ 3،هددود.)کددرده اسددت دیددتاک اتیددو تشددابه و عدددم اخددتالآ آ یقددرآن بددر همدداهنگ اتیددآ

از آیددات قددرآن را  نظددم و تناسددب بحددوپژوهددان بسددیاری نیددز   قددرآنو  بددانیاد (21،زمددر

ق( و 233عدددالوه بدددر جددداح )م   اندددد. درواقدددع  مطدددر  کدددرده  نیشدددیپ هدددای سدددده
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قددرآن را مطددر    اتیدد، بحددو نظددم  در آ  یق( کدده از منظددر اسددلوب ادبدد  431)میجرجددان

توجده   گریکدد یقدرآن بدا    اتید بده مسدال  تناسدب و ارتبداط آ     پژوهدان دیگدری   قدرآن  اند. کرده

مقدمده و خاسدتگاه    ندوعی  بده  دید را باآیدات   ظدم و تناسدب  اند. بدر ایدن اسداس، نظریده ن     کرده

 نیو ارتبدداط بدد یوسددتگیپ نددوعی بدده درواقددع اتیددو تناسددب آ نظددم .جام دانسددتانسدد هیددنظر

 درسدتی  بده  یپژوهشدگر پاکسدتان   رید کده مستنصدر م   طدور  همدان قرآن را نشان داده لکدن   اتیآ

صدرفا      (atomistic- linear) عره نگدر ی یدا  خطد  ی رابطده ندوع تناسدب و    نید اکدرده،   اشداره 

 هددای  سددورهبدده  وار اندددامو نگددرش  اندیشددد مددی یمتددوال اتیددآ انیددبدده روابددک و مناسددبات م

سدوره را ثابدت کدرد     یوسدتگ یپ یادعدا  تدوان  مدی  ی، زمدان  رید ندارد. از منظر مستنصدر م  یقرآن

 (.38-31: 3403پارسا، از آن ارائه داد ) اتیهمه آ رندهیو دربرگ ریفراگ ینییکه تب

 . نظریه اصالحی در انسجام قرآن 3

اسددتاد و شدداگرد  تددرین دسددتاورد فراینددد تدددبر و مهددم تددرین نظریدده انسددجام قددرآن، بددزرگ

بددیش از یددل قددرن پددیش تدداکنون همدده  از )فراهددی و اصددالحی( در قددرآن کددریم اسددت کدده  

مطالعدات تفسددیری  قدرآن  را تحددت تدداثیر قدرآن داده اسددت. اصددالحی  معتقدد اسددت ؛ فهددم     

ام گیددرد. هددا و مفدداهیم قددرآن  بایددد در چددارچوب نظریدده انسددجام انجدد و تفسددیر همدده آمددوزه

هدای   هدای پیشدین کده بدرای دریافدت معندای قدرآن بده سدراغ کتداب           درواقع برخالآ اندیشه

رود.   رفتندد، اصدالحی سرراسدت بده سدراغ خدود قدرآن مدی         لغوی و یا تاریخی و کالمدی مدی  

اصالحی به جدد بده نظدم و پیوسدتگی مفداهیم و معدانی قدرآن اعتقداد دارد ولدی نظدم مدورد            

مفسدران متقدددم تمایزهدای کیفدی دارد.نظدم در اندیشده متقدددمان      اشداره اصدالحی بدا دیددگاه     

در بحددو تناسددب آیددات و سددور محدددود بددود و بیشددتر نظددم خطددی و جزئددی را شددامل      

گردیددد. از نگدداه اصددالحی چیددنش  و ترتیددب کنددونی قددرآن بددا ترتیددب نددزول آیددات      مددی

و  قددرآن اصددالت دارد یکنددون نشیددو چ بیددترتمتفدداوت اسددت. درواقددع ازنظددر اصددالحی ،  

اعتقدداد اصددالحی، حکمتددی در نظددم و ترتیددب  . بددهمحددل ظهددور و بددروز نظددم قددرآن اسددت 

کنددونی وجددود دارد. حکمددت ترتیددب کنددونی همانددا نظددم موجددود و انسددجام مفهددومی و     
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کنددد. اصددالحی در چددارچوب  مضددمونی قددرآن اسددت کدده از معددادالت خاصددی پیددروی مددی 

شدود و نیدز    ری تبیدین مدی  دهدد کده مبهمدات قدرآن در جدای دیگد       نظریه انسدجام نشدان مدی   

ای دیگددر تفصددیل پیدددا کددرده اسددت. قددرآن بدددون نظددم ، صددرفا         مجمددالت آن در آیدده 

کدده بددا نظددم بدده یددل واحددد حقیقددی مبدددل    ای از آیددات پراکنددده اسددت درحددالی  مجموعدده

-221:  3186گددردد. )آقددایی، شددود و امکددان تفسددیر قطعددی و نهددایی آیددات فددراهم مددی  مددی

241)     

 ه نظم و انسجام اصالحی ی نظریها یژگیو. 3-3

جلدددی خددودش بددا عنددوان  8ای تفسددیر قددرآن در کتدداب بددر ،یفراهددهم ددون  ،یاصددالح

 ه،یددنظر نیدددر ااسددت.  کددرده هیددتکه و الگددوی نظددم و انسددجام قددرآن قاعدددتدددبر قددرآن بددر 

. هددر سددوره قددرآن بددا سددوره دیگددری در قددرآن، سددوره اسددت کپارچددهیواحددد  تددرین کوچددل

     .هاست جفت گریاز د زمتمای و متشابه کامال  سوره دو شامل جفت جفت هست و هر

 . مضمون محوری هر سوره3-3-3

هر سدوره دارای یدل مضدمون محدوری )عمدود( اسدت و کدل سدوره بایدد بدا توجده بده             

 عمود سوره تفسیر شود. 

 با یکدیگر ها سوره. ارتباط مضمونی و معنایی 2-3-3

 یوندد یپنیدز  هدا   همده سدوره   انید م عمود یعندی مضدمون محدوری هدر سدوره ،      عالوه بر 

عمود هر سدوره بدا سدوره قبدل و بعدد از خدود ارتبداط دارد چنانکده کدل           وجود دارد. یمنطق

قددرآن کالمددی واحددد و همدده اجددزای آن از آردداز تددا پایددان یکپارچدده و منسددجم در کنددار هددم 

 اند. قرارگرفته

 گروه  1در  ها سورهی بند طبقه. 1-3-3

هدای مک دی    در هدر هفدت گدروه سدوره     .شدوند  یمد  میقسد به هفت گدروه ت  ی قرآنها سوره

رة سدو  لید بده   وآرداز   یمک د  رةسدو  لید و هر گدروه کده بدا     و مدنی در دو جنبه قرار دارند.
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، دو دوبده قدرآن،   یهدا  سدوره  نی. هم ند گدردد  یواحدد محسدوب مد    لید  شدود،  یختم م یمدن

شدود.   مددنی خدتم مدی    رةمک دی آرداز و بده یدل سدو      با یل سورةهر گروه . گرندیکدیمکمل 

هدای نظدری سدور مکدی هسدتند.       سور مددنی هدر گدروه حداوی مفداهیم عملدی بدرای گدزاره        

سور مکی پیش از مدنی است زیدرا احکدام عملدی بایدد بدر اسداس مبدانی اعتقدادی باشدد.هر          

 یل از هفت گروه بیانگر مراحل حرکت پیامبر)ص( و پیدایی جامعه مدنی است.

 با یکدیگر ها سوره. مکمل بودن 4-3-3

شدوند. مدثال      هدا از نظرهدای مختلفدی مکمدل یکددیگر تلقدی مدی        به اعتقاد اصالحی، سوره

مکمدل یکددیگر هسدتند. سدوره مجادلده      اختصدار و تفصدیل   ، بده لحدا    سوره مزم دل و مددث ر  

هددای دیگددر ازلحددا   و حشددر ازلحددا  بیددان قاعددده و مثددال، مکمددل یکدددیگر هسددتند. سددوره

تاکیددد و یددا بیددان مقدمدده و نتیجدده مکمددل   انددواع مختلدد  بیددان انددواع مختلدد  اسددتدالل،  

 (  148-144: 1411شوند. )مادب و آعرنیوند،  یکدیگر می

 ز رهیافت سنتی و تفاسیر موضوعی. تمایز رهیافت تدبری اصالحی ا6

در هدای سدنتی در مدواردی تمدایز دارندد. درواقدع        رهیافت تدبری اصدالحی بدا رهیافدت    

کده در رهیافدت    شدوند. درحدالی   طدور مجدزا از یکددیگر تفسدیر مدی      رهیافت سدنتی آیدات بده   

تدددبری اصددالحی یعنددی در نظریدده انسددجام آیددات در رابطدده بددا یکدددیگر و در پیونددد بددا هددم 

تددوان مالحظدده کددرد کدده در تفاسددیر  شددوند. در مقایسدده بددا تفسددیر موضددوعی مددی ر مددیتفسددی

کدده در  شددوند درحددالی موضددوعی ، آیددات یددل موضددوع خدداص در کنددار هددم تفسددیر مددی   

بخددش بددا  رهیافددت  اصددالحی ، آیددات بایددد در نسددبت بددا عمددود سددوره و مضددمون وحدددت

 شوند. نگر تفسیر می سور قبل و بعد و در چارچوب سیاقی کل

 . تاثیر نظریه اصالحی بر گفتمان تفسیری معاصر1

دهدد ؛ پدس از گذشدت نزدیدل بده صدسدال از پیددایی         مطالعه تفاسیر معاصدر نشدان مدی   

نظریدده فراهددی و اصددالحی ، گفتمددان تفسددیری معاصددر تددا حدددود زیددادی از نظریدده انسددجام  
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 1358طالقددانی)د.  محمددود سددیدق(،  1386)د. قطددب اصددالحی تدداثیر پذیرفتدده اسددت. سددید 

و دیگدددران  ق( 1419حدددوی)د. سدددعید  (،ق1412د.طباطبدددایی)  محمدحسدددین سدددیدش(، 

برخددی مستشددرقان نیددز آثدداری در تاییددد و اثبددات   .انددد دادهایددن نظریدده را بسددک  ای گوندده بدده

 (159-157:ص1392اند.)عوقی،  نظریه انسجام تدوین کرده

 منابع:

و منهجده فدی    ی حسدن اإلصدالح   نی مد  هیالشد » ،م(1996افتخدار  حمدد، الحداف  )    .1

بنجدداب،   ،یالکدددتوراه فددی الدراسددات اإلسددالم لیدد، رسددال  مقدمدد  لن«"تدددبر  قددرآن" رهیتفسدد

 .باکستان

در « اصددالحى -فراهددى » افددتیانسددجام قددرآن؛ ره (. »1386) یدعلیسدد ،ییآقددا .2

 .51و  49شماره  ،یقرآن یها-. پژوهش«ریتفس

نظریده دریافدت در تحلیدل تفاسدیر     درآمددی بدر کاربسدت    »( ، 1396پارسا، فدروغ )  .3

 .23-1، صر2، فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی، سال اول ، شماره «شیعه

بددازخوانی تفسددیر الاکددراه فددی الدددین در پرتددو نظریدده   »،                               .4

، فصددلنامه مطالعددات  «انسددجام و پیوسددتگی قددرآن و نسددبت آن بددا آزادی دیددن و عقیددده   

 .71-53،صر 49، شماره تفسیری

ی قددرآن هددا سددورهی جدیددد دربدداره انسددجام متنددی   ا نگددره»(، 1392عوقی،امیددر) .5

-151، صددر 12پژوهشددی مطالعددات قددرآن و حدددیو، شددماره پیدداپی   دو فصددلنامه، «کددریم

175. 

، تحقیدد                             مفددردات  لفددا  القددرآن(،    ق      3432)                                     رارددب اصددفهانى، حسددین بددن محمددد .6

             دار الشامی .       لبنان: ،                      داوود ، صفوان عدنان
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موسددو ، ، ترجمدده  ترجمدده تفسددیر المیددزان ،  ش(1374)  طباطبددایى، محمدحسددین .7

 . دفتر انتشارات اسالمى -مدرسین حوزه علمیه ، قم: جامعه محمدباقر

                   دار ال،تب اإلسالمی .، تهران:             قاموس قرآن   (،     3113)    اهبر                 قرشى بنابى، على  . 8

 امیرکبیر. :تهران، رانیمشروطه ا هیتار، (3110)احمد ،یکسرو .9

 انیدددرانیا نقدددش و رانیدددا در تیمشدددروط و عیتشددد ،(3183ی )،عبددددالهادیائرح  .30

   .ریرکبیام :تهران، عراق در میمق

الدددین در بیددداری مشددرق   نقددش سددید جمددال (، 1371)د م ح ، م ی ائ اطب ک طددب ی ح م  .33

 .ی الم اس  گ ن ره ر ف ش ر ن ت دف ،ران ه ت،  ی اه روش س خ  ادی ه  ه دم ق و م  ش وش ک ه ب، زمین

  ی اسدد ی و سدد  ی عمددات اج  ه ف سدد ل و ف  ی ان دگ زنتددا( ،  )بددی ، مرتضددیچهدداردهی مدرسددی  .32

 . شرکت اقبال و شرکاء: هران، ت ی ان غ اف  ن دی ال ال م د ج ی س

 ،هددای اسددالمی گددذار نهضددت پایدده، (1335)الدددین حسددینی جمددال ،در صدد ی ق واث  .31

 . انتشارات پیام ،  ران ه ت

، ، رریددو بیددداری الدددین اسدددآبادی  سددید جمددال ش(، 3114)مقدددم، محمددد بدداقر   .34

 سازمان تبلیغات اسالمی. :تهران

تحلیددل نظریدده انسددجام امددین   »(، 3400رضددا و موسددی آعرنیونددد)  مددادب، سددید  .33

، فصدلنامه مطالعدات قراندی و فرهندگ اسدالمی، سدال       « احسن اصالحی بدا رویکدرد انتقدادی   

 .313-333، صر 2 ، شماره3

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D

8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D

B%8C 
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 2، حسین ستار3ژیال حاجی پوران بنام

 چکیده

پدیددده مددرگ همددواره توجدده انسددان را بدده خددود جلددب کددرده و در طددی       

و  شددده هددای زمددانی متفدداوت، اعتقددادات مختلفددی دربدداره آن مشدداهده    دوره

برخددی افددراد از  شددده اسددت. بددا آن دیددده هددای گوندداگونی در مواجهدده واکددنش

داننددد و  هددا مددی بسددتگی هراسددند و آن را پایددان همدده عالیدد  خددود و دل آن مددی

خداوندد متعدال نیدز در کتدب آسدمانی خدود        روندد.  برخی بده اسدتقبال آن مدی   

 در مددورد مددرگ بحددو کددرده و حقیقددت آن را روشددن نمددوده اسددت. انسددان  

رای ایدن مسدیر تاریدل فدراهم آورده     هدا ندوری بد    تواند با درک ایدن آمدوزه   می

در کتدداب آسددمانی مسددلمانان، قددرآن کددریم،  و بددا قلبددی مطمددئن گددام بددردارد.

کده، یکدی از    بدا توجده بده ایدن     گدردد.  های مربوط به مدرگ مشداهده مدی    آموزه

هددای درک بهتددر آیددات قددرآن اسددتفاده از تفاسددیر اسددت، لددذا در ایددن مقالدده  راه

ه اسددت. تفسددیر نموندده بددا هدددآ تددامین  تفسددیر نموندده موردتوجدده قرارگرفتدد 

از امتیددازات مهدم ایدن تفسددیر    نیازهدای فکدری و معندوی نسددل معاصدر اسدت.     

 سددداده و رسددا بدددودن و منطبدد  بدددر   درک بددودن آن بدددرای همگددان،   قابددل 

جهدت انتخداب گردیدد     شدده اسدت. تفسدیر نمونده ازآن     تقاضاهای زمانه نوشدته 

                                                           
های خارجی، دانشگاه  حاجی پوران بنام، دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیو، دانشکده ادبیات و زبان ژیال .3

 مسئول( یکاشان)نویسنده

 sattar@kashanu.ac.irدانشگاه کاشان؛ ای خارجی؛ دانشکده ادبیات و زبانه گروه قرآن و حدیو؛ . استادیار؛2
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ه ایدن تفسدیر تددبری از    الزم بده عکدر اسدت کد     که نوعی تفسیر تددبری اسدت.  

نددوع تفاسددیر تدددبری تفاسددیر بنیددادگرای معتدددل اسددت ندده تفاسددیر تدددبری     

محض کده در گسسدت بدا سدنت اسدت. تفاسدیر تددبری در قدرن اخیدر بیشدتر           

از  انددد و بنددای آن بددر درک گذشددتگان از قددرآن نیسددت.  موردتوجدده قرارگرفتدده

معدداد و  هددای مهمددی چددون مبددد  و  دیدددگاه نویسددندگان ایددن تفسددیر پدیددده 

بددا پدیددده  حیات/زندددگی کدده در قددرآن ابعدداد مختلدد  آن تبیددین شددده اسددت؛ 

دیگدر در قدرآن از دیدد مالفدان      عبدارت  تدبر انسانی قابل رمزگشدایی اسدت. بده   

تفسیر نمونه هی  نکته و یا رمدزی نیسدت کده بدا تددبر گشدوده نشدود. تفسدیر         

بدده معنددای نموندده واژگددان تعقددل و بصددیرت و انظددار و تفکددر و تددذکر را نیددز  

یدل مامنددان دانسدته کدده دوری از آن    همدین تددبر دانسددته و آن را وظیفده یددل   

سبب ایجاد گمراهدی مسدلمانان گردیدده اسدت. در ایدن مقالده تدالش شدده تدا          

تفسیر نمونده و بدا تاکیدد بدر مفهدوم تددبر کده، بده مدرگ نگریسدت و            از منظر

ه تفسدددیر نمونددد  وتحلیدددل قدددرارداد.  روش تفسدددیری آن را مدددورد تجزیددده 

 42خصددوص تدددبر در مفهددوم مددرگ و پیامدددهای آن را در آیدداتی هماننددد   بدده

 وظیفه قرآنی دانسته است. بقره 73اعراآ و  58زمر؛

 مرگ؛ تفسیر؛ تدبر؛ تفسیر نمونه؛ پدیدارشناسی؛ تفسیر تدبریها:  کلیدواژه

 . مقدمه1

لغدت بده معنددی، مدردن، باطدل شددن قددوت حیدوانی و حدرارت رریدزی، فنددای          مدرگ در 

حیات و نیست شددن زنددگانی و مدوت و وفدات و وفدات، از گیتدی رفدتن، مقابدل زنددگی،          

مددرگ در فرهنددگ قددرآن: در فرهنددگ قددرآن مددرگ     (   233  :     3188        دهخدددا،)درگذشددت، فددوت

ولدی وفدات    به معنای وفات است، نده فدوت، زیدرا فدوت بده معندای زوال و ندابودی اسدت،        

ل یدل حقیقدت و انتقدال آن بده سدرای      کمدا  گدرفتن تمدام و   به معنای اخدذ تدام و در اختیدار   

 11 (. در فرهنددگ قددرآن، بددر اسدداس آیدده سددجده  181: 1393جددوادی آملددی،) دیگددر اسددت
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گیدرد و چیدزی از    فرشته مرگ که بر کار گرفتن جدان گمدارده شدده همده وجدود فدرد را مدی       

حقیقت وی روی زمین پراکندده و گدم نخواهدد شدد، یعندی مدرگ بده معندای فندا و ندابودی           

وفات است نده فدوت، انسدان متدوفی اسدت نده ضدال و مدرگ تدوفی اسدت نده             مرگ نیست.

بندابراین، انسدان بدا انتقدال بده سدراب دیگدر سدفر جدیددی را           شددن در زمدین.   ضاللت و گم

 ع( فرمودنددد:) (. امددام حسددین182همددو:)رسددد کنددد و بدده مقصددد نهددایی خددود مددی آردداز مددی

گذراندد و بده بهشدت عظدیم      مرگ چیزی نیست جز پلی کده شدما را از سدختی و آسدیب مدی     

یدل از شدما دوسدت نددارد کده از زنددانی بده قصدر          کددام  رسداند.  های جداودان مدی   و نعمت

هددا را از کدداخ بدده  کدده آن بددرای دشددمنانتان هماننددد پلددی اسددت کدده آن منتقددل گددردد. درحددالی

 (.196 - 195: 2، ج1377بابویه، ابن) رساند گاه می زندان و شکنجه

مشددتمل بددر معددانی دقیدد  و مفدداهیم ظریدد  و تعددالیم و     کدده قددرآن کددریم   ازآنجددایی

کننددده  هددای واال اسددت، لددذا اسددتفاده از تفسددیر بددرای درک بهتددر قددرآن بسددیار کمددل حکمددت

تفسدیر نمونده از تفاسدیر ترتیبدی قدرآن بده        تفسدیر نمونده اسدت.    یکدی از ایدن تفاسدیر،    است.

دگان حدوزه علمیده قدم    اهلل ناصدر مکدارم شدیرازی و گروهدی از نویسدن      زبان فارسی اثدر آیدت  

انددد آیددات قددرآن را بددا  سددال طددول کشددیده و نویسددندگان کوشددیده 15و تددالی  ایددن کتدداب 

مالدد  در پیشددگفتار ایددن اثددر، هدددآ از تددالی   زبددانی سدداده و روان ترجمدده و شددر  کننددد.

ایددن کتدداب شددامل یددل  آن را ارائده تفسددیری بددرای اسددتفاده عمدوم مددردم بیددان کددرده اسدت.   

آیددد. در  از طرفددی تفسددیر نموندده از تفاسددیر تدددبری بدده شددمار مددی   ت.جلدددی اسدد 27دوره 

طدور مسدتقیم وارد گفتگدو بدا      تفاسیر تدبری بنای فهم قدرآن بدر فهدم گذشدتگان نیسدت و بده      

ایددن نددوع تفاسددیر بدده دو گددروه تقسددیم   تاکیددد بددر فهددم مخاطددب دارنددد.  شددوند. قددرآن مددی

اسدیر سدنتی دارندد مانندد     گدروه تفاسدیر تددبری محدض کده گسسدت کامدل بدا تف         شدوند:  می

طددور  باشددند کدده بدده تفسددیر فددی ضددالل قددرآن و گددروه دوم تفاسددیر بنیددادگرای معتدددل مددی  

تدوان بده تفاسدیر المندار و رو       دهندد کده مدی    گزینش گرایانه به برخی از تفاسیر اهمیدت مدی  

مفسددران متدددبر مدددعی هسددتند کدده سدداختار تدددبر خددود را از قددرآن    المعددانی اشدداره کددرد.
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در تفسددیر تدددبری  چراکدده قددرآن بددرای خددودش زبددان و اسددلوب خاصددی دارد.   انددد گرفتدده

 شناختی و دانش ساختار جامع قرآن هست. های زبان تاکید بر دانش

 تفاسیر تدبری چندین ویژگی دارند ازجمله:

 گسست زدایی و بازگشت به بنیادها .1

 های تفسیری گذشته پاالیش سنت .2

 گیری از ساختار قرآنی بهره .3

جریددان   :1395شددناختی)احمد پدداکت ی،   مباحددو زبددان   گیددری از  بهددره  .4

پرهیز از تفسدیر و گریدز بده تددبر(. روش کدار: در مرحلده اول کلیده آیدات مربدوط          

سدپس ترجمده و تفسدیر نمونده      شدده،  آوری بده مدرگ در کلیده زوایدا از قدرآن جمدع      

در  هددای تفسددیر تدددبری مددورد مقایسدده قرارگرفتدده اسددت. بددا سددنجه شددده و بررسددی

 شده است. آمده پرداخته دست وتحلیل نتایج به تجزیهنهایت به 

 قرآن . آیات مربوط به مرگ در2

قرآن بده پدیدده مدرگ از چنددین منظدر نگریسدته اسدت و درآیدات مختلفدی از آن بحدو           

 شود: در قرآن کریم سه دسته از آیات در این مورد دیده می کرده است.

 ت کده مدرگ نددارد   آیات درباره ارتبداط خدال  و مدرگ: تنهدا خداوندد اسد       .1

میرانددد و  . تنهددا خداونددد متعددال اسددت کدده انسددان را مددی(  38            ؛ فرقددان،  88       قصددر، )

 ؛ بقددره،41 روم، ؛41 ؛ قیامددت،9 ؛ شددوری،12 ؛ یددس،7 و 6حددج،) کنددد زنددده مددی

 (، خداونددد از مکددان مددرگ هرکسددی اطددالع دارد    243 ؛ بقددره،33 ؛احقدداآ،28

(. گداه   2        ملدل، ) علت خلقدت حیدات و مدرگ آزمدودن انسدان اسدت         (.  14        لقمان،)

بدرده   هدا ندام   المدوت یدا مالئکده بدرای گدرفتن جدان انسدان        در برخی آیات از ملدل 

، 11 سدجده،  ،61، انعدام،  28نحدل ، ) شده اسدت کده البتده بده اعن خددا بدوده اسدت       

 شددوند سددوی خداونددد بازگردانددده مددی  (. پددس از مددرگ همدده بدده 145عمددران،  آل
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قددرآن کددریم مثددالی از زنددده    (.57 ؛عنکبددوت،62؛ انعددام، 35؛ انبیدداء، 11ه،سددجد)

 (. حیددات جدیدددی پددس از مددرگ وجددود دارد 73بقددره،) زنددد کددردن مردگددان مددی

 .(154بقره،)

هددا امددری  آیددات دربدداره ارتبدداط مددرگ و انسددان: مددرگ بددرای همدده انسددان .2

 نسدداء،؛ 19 ؛ ق،16 ؛ احددزاب،15 ؛ مامنددون،8 ؛جمعدده،61واقعدده،) قطعددی اسددت 

(. هرکسددی تددا مدددت معینددی زنددده    57؛عنکبددوت، 31؛ زمددر،35و  34؛ انبیدداء،78

مددرگ نشددانه و آیتددی اسددت بددرای مددردم تددا در  (.145عمددران،  ؛ آل42زمددر،) اسددت

و  55 بقددره،) (. پددس از مددردن، زنددده شدددنی وجددود دارد 42زمددر،) آن تفکددر کننددد

انسدان   (.11 قون،منداف ) . پس از مدرگ دیگدر مهلتدی بدرای انفداق وجدود نددارد       (56

 شددود میددرد و ازآنجددا بیددرون آورده مددی  کنددد و آنجددا مددی  بددر زمددین زندددگی مددی 

و انعدام،   42 زمدر، ) شدود  در خدواب جدان انسدان گرفتده مدی         (.  26  و     23       مرسالت، )

 (.112عمددران،  ؛ آل133و  132بقددره، ) . در حددال مددرگ اسددالم داشددته باشددید  (61

. در زمدان نزدیدل   (   338           ؛ انعدام،    38       نسداء، ) شدود  توبه در حدال مدرگ پذیرفتده نمدی    

 بدده مددرگ بهتددر اسددت وصددیت نوشددته شددود و دو نفددر شدداهد گرفتدده شددود        

اشدداره بدده وجددود دو مددرگ و دوزندددگی شددده    . (   301  و      306           ؛ مائددده،    380       بقددره،)

  و    8     تدا     6        جمعده،  ) ترسدند  (. برخدی افدراد از مدرگ مدی    11 ؛ مدامن 28بقدره،  ) است

 . (   241       بقره،   ،  93  و     94       بقره،

 ه ارتبدداط مددرگ بددا جنیددان: جنیددان از زمددان مددرگ اطالعددی ندارنددد  دربددار .3

. حددال در چهددارچوب ایددن آیددات، تصددویر تفسددیر نموندده از مددرگ را    (14 سددبا)

 کنیم. مشاهده می
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 . آیات درباره ارتباط خال  و مرگ:1-2

 ال ( خداوند است که مرگ ندارد.

معبددود دیگددری را بددا خدددا مخددوان کدده هددی  معبددودی جددز او نیسددت،     و3: 88قصددر 

ی او سددو بدده، حاکمیددت از آن اوسددت و همدده شددود یمددجددز عات پدداک او فددانی  زیددچ همدده

جهددان  تیددحاکم بدده نفددی شددرک، اشدداره (. تفسددیر:197: 16ج،1385مکددارم،) دیددگرد یبددازم

ی بدده نظددرات ا اشددارهدر زمددین و آسددمان و  موجددوداتی بددودن همدده فددان تکددوینی بددا خدددا،

کدده بددا توجدده بدده ایددن آیدده توسددل و  انیددوهابمفسددرین دیگددر و اشدداره بدده تفسددیر انحرافددی 

( کده دال  64،نسداء ) عکرشدده ی از قدران  ا هید آدر پایدان   و شفاعت بدا توحیدد سدازگار نیسدت.    

 (.219- 213همان،است ) ها انسانبر استغفار رسول برای 

، و تسددبی  و حمددد او ردیددم ینمددتوکددل بددر خداوندددی کددن کدده هرگددز    و2: 58فرقددان 

: 15ج،1385مکددارم،اسددت )ی آور، و همددین بددس کدده او از گناهددان بندددگانش آگدداه  جددا بدده

 (.154 - 153همان،)تفسیر در حد ترجمه است (.151

 کند. میراند و زنده می ب( خداوند متعال است که انسان را می

ردگدان را زندده   کده بدانیدد خداوندد حد  اسدت و م      آن اسدت بده خداطر    نید ا71 و 6حج 

و بددر هددر چیددز تواناسددت. و اینکدده رسددتاخیز شددکی در آن نیسددت و خداونددد تمددام  کنددد یمدد

. تفسدیر: فقدک بده    (28: 14ج، 1385مکدارم، کندد )  یمد زندده   اندد  دهید آرمکسانی را که در قبرها 

 (.37- 33همان،) است. شده اشارهقدرت الهی و معاد جسمانی 

      دد        ح ص یناه       ء  ی  ددش             دد        دد                                 ی و  ن کت ب  مددا ق د م وا و  آثددار ه م  و  کددل           دد   ال م و ت      دد      دد       دد  ل ن ا ن ح ن  ن ح ی       : »12 سیدد

و تمدام آثدار    اندد  فرسدتاده ، و آن ده را از پدیش   میکند  یمد مردگدان را زندده    مدا  «.               د    ف ی ل مام  م ب ین   

                                                           
 «.                                                        هال ل ل ال  و ج ه ه  ل ه  ال ح کم  و  ل ل یه  ت ر ج ع ون    ء  ی  ش                                                            و  ال ت د ع  م ع  الل ه  ل لها  آخ ر  ال ل له  ل ال  ه و  کل  ». 3

 «.                                  ی ب ه  ب ذ ن وب  ع باد ه  خ ب یرا کف                                                                و  ت و کل  ع ل ی ال ح ی ال ذ ی ال یم وت  و  س ب    ب ح م د ه  و  ». 2

                       ن  الل ه  یب ع و  م ن       و     ها یف                                         ق د یر  و    ن  الس اع    آت ی   ال ر یب     ء  ی  ش       ی کل     ع ل            ی و    ن ه          ال م و ت                                               عل ل ب ا ن  الل ه  ه و  ال ح    و    ن ه  یح ی .  »1

 «.              ف ی ال ق ب ور 



 331                                                                                 پدیدارشناسی مرگ در تفسیر نمونه

 

: 18ج ،1385مکددارم،) میددا کددردهرا در" کتدداب" احصددا   زیددچ همدده، و میسددینو یمددرا  هددا آن

مه نحدن اشداره بده قددرت عظدیم الهدی و زندده کدردن مردگدان و نوشدتن           کل با (. تفسیر:346

 (.351-349همان،کند ) یماشاره  ها آناعمال و آثار 

ی      ع لد        د    ی و  ه و         د    ال م و ت                   د        د                    د     د      د           د      د             م  ات خ ذ وا م ن  د ون ه    و ل یداء  ف الل ه  ه و  ال و ل ی و  ه و  یح ی                » 9 یشور

ولدی تنهدا خداوندد     کده  یدرحدال ریدر خددا را ولدی خدود برگزیدندد       ها آن ایآ «.       ق د یر    ء  ی  ش     کل  

اسدت  ، و او اسدت کده بدر هدر چیدزی تواندا       کندد  یمد است، و او اسدت کده مردگدان را زندده     

 شددده اشددارهظدداهر آیدده بدده سدده ویژگددی خداونددد  طبدد  :ریتفسدد (.384: 21ج ، 1385مکددارم،)

 (.386همان: قادر)ی، زنده کننده مردگان، ول است:

چندین کسددی قدادر نیسددت    ایددآ ی.     د    ال م و ت                 ی   ن  یح یدی       ع لدد     د       دد                 ل یس  عل ل ب قداد ر       : »41 امدت یق

( تفسددیر: بدده معدداد جسددمانی اشدداره  318/ 25ج  :1384مکددارم،)کدده مردگددان را زنددده کنددد پ

 (.324 - 323همان،)است شده اشارهآیه و به سه روایت در این رابطه  از دارد.

  د               د               د              د     د     د            د                ث م  ر ز ق کدم  ث م  یم یدت کم  ث م  یح یدیکم  ه ل  م ن  ش ر کائ کم  م ن                                               : الل ه  ال ذ ی خ ل ق کدم   41روم 

همدان کسدی اسدت کده      خداوندد  «.      د     د        ی ع م ا یش ر کون            ت عدال   د             س ب حان ه  و       ء  ی  د ش                            یف ع ل  م ن  عل کم  م ن  

از  لیدد  یهددآیددا  کنددد یمددسددپس زنددده  راندددیم یمددشددما را آفریددد سددپس روزی داد بعددد  

انجدام دهندد مندزه     توانندد  یمد چیدزی از ایدن کارهدا را     دید ا سداخته شریکانی کده بدرای خددا    

(. 462: 16ج،1385مکددارم،دهنددد ) یمددشددریل بددرای او قددرار  ازآن ددهاسددت او و برتددر اسددت 

 (.472- 471همان،)به قدرت الهی شده است اشاره تفسیر:

ی بودیدد  روحد  یبد ا اجسدام  شدم  کده  یدرحدال  دیشدو  یمد به خداوند کافر  چگونه3: 28بقره 

، سدپس  کندد  یمد ، و بدار دیگدر شدما را زندده     راندد یم یمد و او شما را زنده کرد، سپس شدما را  

نده حیدات و زنددگی شدما، از شدما اسدت و نده مرگتدان،          نیبندابرا ) دید گرد یبدازم ی او سو به

تفسددیر: بدده توحیددد، نعمددت    (199: 1ج، 1384رک:مکددارم،)آن دده داریددد از خدددا اسددت(  

                                                           
 «.                                                                                                               کی   ت کف ر ون  ب الل ه  و  کن ت م    م واتا  ف ا ح یاکم  ث م  یم یت کم  ث م  یح ییکم  ث م  ل ل یه  ت ر ج ع ون ». 3
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و  شدده  اشداره  2بدودن حیدات، ملدل آیده      دهید  یپ ،قدادر مطلد   عدالم و   مبد به  توجه حیات،

 (212 - 211همان،است )آمده  نیمالفی از نظرات شرح

و زمددین را آفریددده، و از  هددا آسددمانخداوندددی کدده  داننددد ینمدد هددا آن ایددآ3: 33احقدداآ 

هددر چیددز   ندداتوان نشددده قددادر اسددت مردگددان را زنددده کنددد  آری او بددر    هددا آنآفددرینش 

ی سدداده و رسددا و  چندددخطحددد شددر    در تفسددیر: (.391: 21ج ،1385مکددارم،تواناسددت )

 .(392همان:است)معاد آمده  خداونددر اثبات قدرت  81 ساشاره به معاد و سوره ی

ی خدود فدرار کردندد     هدا  خانده ندیدی جمعیتدی را کده از تدرس مدرگ، از      ایآ2 :243بقره 

و آنددان، هزارهددا نفددر بودنددد )کدده بدده بهاندده بیمدداری طدداعون، از شددرکت در میدددان جهدداد     

خودداری نمودند(. خداوندد بده آنهدا گفدت: بمیریددپ )و بده همدان بیمداری، کده آن را بهانده           

را  هددا آنرا زنددده کددرد، )و مدداجرای زندددگی   هددا آنقددرار داده بودنددد، مردنددد(. سددپس خدددا  

، کنددد یمدد.( خداونددد نسددبت بدده بندددگان خددود احسددان قددراردادی بددرای آیندددگان درس عبرتدد

(. تفسددیر: بدده 256: 2ج ،1384مکددارم،آورنددد ) ینمددولددی بیشددتر مددردم، شددکر )او را( بجددا   

اشدداره و نظددر برخددی مفسددرین مبنددی بددر تمثیلددی بددودن    82نددزول و آیدده یددس  داستانشددان

و بحددار  انیددالب از مجمددعسددت و و مخددال  تمثیلددی بددودن آن بددوده ا   شددده گفتددهداسددتان 

 (.261- 256همان:)االنوارو کافی روایاتی آورده است

 ی اطالع دارد.هرکسج( فقک خداوند از مکان مرگ 

ی از زمددان قیددام قیامددت مخصددوص خداسددت، و او اسددت کدده بدداران را آگدداه1 :34لقمددان 

فددردا چدده  دانددد ینمدد کددس  یهدد، و دانددد یمدد، و آن دده در رحددم مددادران اسددت کنددد یمددنددازل 

                                                           
   ء  ی  ش       ی کل     ع ل         ی ل ن ه     ب لی         ال م و ت             ی   ن  یح یی    ع ل                                                                                                        و  ل م  یر و ا   ن  الل ه  ال ذ ی خ ل    الس ماوات  و  ال ا ر    و  ل م  یع ی ب خ ل ق ه ن  ب قاد ر  ». 3

 «.       ق د یر 

                                                                                     ل م و ت  ف قال  ل ه م  الل ه  م وت وا ث م    ح یاه م  ل ن  الل ه  ل ذ و ف ض ل  ع ل ی                                                                           ل م  ت ر  ل ل ی ال ذ ین  خ ر ج وا م ن  د یار ه م  و  ه م    ل وآ  ح ذ ر  ا     . »2

 «.                                           الن اس  و  لکن    کث ر  الن اس  ال یش کر ون 

                                               ما عا ت کس ب  ر دا  و  ما ت د ر ی ن ف س  ب ا ی                                                                                                              ل ن  الل ه  ع ن د ه  ع ل م  الس اع    و  ین ز ل  ال غ یو  و  یع ل م  ما ف ی ال ا ر حام  و  ما ت د ر ی ن ف س  . »1

 «.                                            ر    ت م وت  ل ن  الل ه  ع ل یم  خ ب یر 
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اسدت  ، فقدک خداوندد عدالم و آگداه     ردید م یمد در چده سدرزمینی    داندد  ینم کس  یه، و کند یم

و  انددد داده(. تفسددیر: آیدده را بدده علددم خداونددد از قیامددت ربددک    112: 17ج ، 1385مکددارم،)

انددد  نمددودهبحددو آن نیددز از چنددد حدددیو اسددتفاده    در اسددت. شددده دادهدربدداره آن شددر  

 (.113- 115همان،)

 انسان است. آزمودن خلقت حیات و مرگ،د( 

بهتدر   لید  کددام کسی که مرگ و حیدات را آفریدد تدا شدما را بیازمایدد کده        همان3 :2ملل

( تفسددیر: 325: 24ج،1384مکددارم،اسددت )و بخشددنده  ریناپددذ شکسددتو او  دیددکن یمددعمددل 

یدل امدر وجدودی اسدت             قطعدا  حقیقت مرگ انتقال از جهانی به جهدان دیگدر اسدت، و ایدن     

 ریتداث  بده خداطر   عکرشدده مخلدوق باشدد. و اگدر مدرگ در اینجدا قبدل از حیدات         تواند یمکه 

از آزمدایش خداوندد ندوعی     منظدور  عمیقی است کده توجده بده مدرگ در حسدن عمدل دارد..      

دو حددیو از   و 322صدفحه   11" جلدد  انید الب مجمدع ی بده تفسدیر"   ا اشداره  و پرورش اسدت. 

عاریددات بددوده  56و آیدده  عمددل خددالری نگهددداری و سددختامددام صددادق در عمددل صددحی  

 (.329 - 327همان:است )

برده شده است که  ها نام الموت یا مالئکه برای گرفتن جان انسان خ( در برخی آیات از ملل

 البته به اعن خدا بوده است.

کده بده    یدرحدال گیرندد   یمد کده فرشدتگان )قدبض اروا ( روحشدان را      هدا  همان2: 28 نحل

گویندد( مدا کدار بددی      یمد شدوند )و   یمد تسدلیم   هدا  آنخود ظلم کرده بودند، در ایدن هنگدام   

   ج   ،    3184        مکددارم،اسددت )دادیددد عددالم  یمدددادیددم، آری خداونددد بدده آن دده انجددام  ینمددانجددام 

 کده نزدیدل مدرگ،    ایدن  گدردد و  کده ظلدم انسدان بده خدود برمدی       شر  ایدن  تفسیر:   (.   223  :   33

   (.   213  -     210      همان: )کنند ر میکارهای بد خود را انکا

                                                           
 «.                                                                                                      ال ذ ی خ ل    ال م و ت  و  ال ح یاة  ل یب ل و کم    یکم    ح س ن  ع م ال  و  ه و  ال ع ز یز  ال غ ف ور . »3

 «.                                              ی ل ن  الل ه  ع ل یم  ب ما کن ت م  ت ع م ل ون    ب ل                                                            ن ف س ه م  ف ا ل ق و ا الس ل م  ما کن ا ن ع م ل  م ن  س وء                                               ال ذ ین  ت ت و ف اه م  ال م الئ ک   ظال م ی   ». 2
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، تددا فرسددتد یمددتسددلک کامددل بددر بندددگان خددود دارد و مراقبددانی بددر شددما   او3 :61انعددام 

)در  هدا  آنو  رندد یگ یمد فرسدتادگان مدا جدان او را     فرارسدد زمانی کده یکدی از شدما را مدرگ     

. تفسددیر: (333: 5ج،1384مکددارم،کننددد ) ینمددنگاهددداری حسدداب اعمددال بندددگان( کوتدداهی  

انفطدار بدرای اینکده توجده شدود کده        13تدا   11بده آیدات    اشداره  توجه به و شر  معنی قاهر،

هسدتند و طدر  نظدر برخدی مفسدران کده        هدا  انسدان فرشتگان مسدئول حفد  حسداب اعمدال     

سدوره رعدد(    11فرشتگان حداف  جدان انسدان از بالیدا تدا رسدیدن اجدل )بدا توجده بده آیده            

تدا   هدا  آنایدن کدار    کده  نید ا پسدندند  یمد ظدر اول را  تفسدیر نمونده همدان ن    نیمالفهستند ولی 

 (.341- 339همان:کنند) ینملحظه مرگ است و در حف  حساب اعمال کوتاهی 

، سدپس  ردید گ یمد شدده )رو ( شدما را    مدامور : فرشته مدرگ کده بدر شدما     بگو112سجده 

 اتیددددرآ و . تفسدددیر:(148: 17ج،1385مکدددارم،) دیدددگرد یبدددازمی پروردگارتدددان سدددو بددده

ی در ولد  اسدت.  شدده  داده" )فرشدته مدرگ( نسدبت    المدوت  ملدل ، قدبض اروا  بده"   موردبحو

" معندی جدنس را دارد و بده همده     المدوت  ملدل منافداتی نیسدت"    گونده   یهد میان این تعبیرات 

همده   ازآنجاکده اسدت، و   هدا  آن تدر  بدزرگ ، و یدا اشداره بده رئدیس و     شدود  یمفرشتگان اطالق 

 (.152 - 151همان:است ) شده دادهیز نسبت به خدا ن کنند یمخدا قبض رو   فرمان به

 شدده  نیدی تع، سرنوشدتی اسدت   ردید م ینمد خددا   فرمدان  بده جدز   کس  یه و1: 145 عمران آل

مرگ پیامبر بدا دیگدران یدل سدنت الهدی اسدت( هدر کدس پداداش دنیدا را بخواهدد             نیبنابرا)

)و در زندددگی خددود در ایددن راه گددام بددردارد( چیددزی از آن بدده او خددواهیم داد و هددر کددس  

داد ی شدداکران را پدداداش خددواهیم زود بدده، و میدهدد یمددپدداداش آخددرت بخواهددد از آن بدده او 

ل اشدداره بدده جنگندددگان احددد شددده کدده    نددزو درشددان. تفسددیر: (136: 3ج ،1382مکددارم،)

 کده مددرگ دسدت خداسددت.   شدود  یمددگفتده   هدا  آنقصددد فدرار داشدتند و بدده    هدا  آنبرخدی از  

                                                           
 «.     ط ون     ف ر                                                                                                                           ال قاه ر  ف و ق  ع باد ه  و  یر س ل  ع ل یکم  ح ف ظ    ح ت ی ل عا جاء    ح د کم  ال م و ت  ت و ف ت ه  ر س ل نا و  ه م  ال ی       و ه و . »3

 «.                     ی ر ب کم  ت ر ج ع ون    ل ل                                                         ق ل  یت و ف اکم  م ل ل ال م و ت  ال ذ ی و کل  ب کم  ث م  . : »2

                        ر ة  ن ا ت ه  م ن ها و                          م ن  یر د  ث واب  ال ِخ                                                                                                                        و  ما کان  ل ن ف س    ن  ت م وت  ل ال  ب إ ع ن  الل ه  کتابا  م ا ج ال  و  م ن  یر د  ث واب  الد ن یا ن ا ت ه  م ن ها و  ». 1

 «.                     س ن ج ز ی الش اکر ین 
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و حتمددی. و در ادامدده بدده   معلدد  دو نددوع اجددل داریددم:  کدده نیدداو فددرار نکننددد و  نهراسددند

خداونددد پدداداش  کدده نیدداو  کددرده اشددارهی علددی )ع( در احددد و زخمهددای وی هددا رشددادت

 .(141-141همان:داد )زانی را خواهد چنین مبار

 .شوند یمی خداوند بازگردانده سو بهر( پس از مرگ همه 

، سدپس  ردید گ یمد شدده )رو ( شدما را    مدامور : فرشته مرگ کده بدر شدما    بگو3 :11سجده 

تفسددیر: بدده مفهددوم رو  و  (.148: 17ج،1385مکددارم،) دیددگرد یبددازمی پروردگارتددان سددو بدده

مفهوم" یتوفاکم" که از مداده" تدوفی" )بدر وزن تصددی( بده معندی بازسدتاندن اسدت مدرگ بده           

معنددی فنددا و نددابودی نخواهددد بددود، بلکدده یددل نددوع قددبض و دریافددت فرشددتگان نسددبت بدده 

 (.152 - 151همان:است)آمده  از قرآنی ا هیآرو  آدمی است و 

 هددا یکددینو  هددا یبددد، و مددا شددما را بددا چشددد یمددرا انسددانی طعددم مددرگ  هددر2: 35 اءیددانب

 (. تفسدیر: 439: 13ج،1384مکدارم، ) دید گرد یبدازم ی مدا  سدو  بده ، و سدرانجام  میکند  یمآزمایش 

انعدام( و نفدس در انسدان جسدم و رو  اسدت       12آیده  )نفدس بده معندی عات     که نیابه  اشاره

معنددی رو  و حدددیثی از امددام علددی ع  ( وانعددام 93رو  )گدداه بدده معنددی  ( ومائددده 32آیدده )

 (.442 -441همان:است )آمده 

اسددت  هددا آنی خدددا کدده مددوالی حقیقددی  سددو بدده)تمددام بندددگان(  سددپس1 : 62انعددام 

اسددت حسددابگران  نیتددر عیسددر، بدانیددد داوری مخصددوص او اسددت و او   گردنددد یبددازم

 (.341همان، )در حد ترجمه است ریتفس .(.334 -5:333ج،1384مکارم، )

 گردیددد یبددازمی مددا سددو بددهچشددد، سددپس   یمددانسددانی مددرگ را   هددر4 :57عنکبددوت 

(. در تفسددیر آیدده دربدداره هجددرت از بددالد شددرک و نترسددیدن از    343: 16،ج1385مکددارم،)

                                                           
 «.                     ی ر ب کم  ت ر ج ع ون    ل ل                                                         ق ل  یت و ف اکم  م ل ل ال م و ت  ال ذ ی و کل  ب کم  ث م  . »3

 «.                                                                                                کل  ن ف س  عائ ق    ال م و ت  و  ن ب ل وکم  ب الش ر  و  ال خ یر  ف ت ن    و  ل ل ینا ت ر ج ع ون ». 2

 «.                                                                                     ر د وا ل ل ی الل ه  م و اله م  ال ح      ال ل ه  ال ح کم  و  ه و    س ر ع  ال حاس ب ین      ث م . »1

 «.                                                      کل  ن ف س  عائ ق    ال م و ت  ث م  ل ل ینا ت ر ج ع ون ». 4
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کده مدرگ بده معندی پایدان نیسدت بلکده         یدن امرگ به خاطر این هجرت، بحو شدده اسدت و   

 .(347همان:خداست )در راهی است که پایانش 

 زند. کریم مثالی از زنده کردن مردگان میز( قرآن 

گفتددیم قسددمتی از گدداو را بدده مقتددول بزنیددد )تددا زنددده شددود و قاتددل را  سددپس3: 73بقددره 

کندد و آیدات خدود را بده شدما نشدان        یمد گونده مردگدان را زندده     یدن امعرفی کندد( خداوندد   

 بدده قدددرت خداونددد، اشدداره . تفسددیر: (   131  :  3  ،ج    3184        مکددارم،) یدددکندهددد شدداید درک  یمدد

   (.   164     همان:معاد)

 و( جدیدی پس از مرگ وجود دارد.

 هددا آنمددرده مگوییددد، بلکدده   شددوند یمددخدددا کشددته  درراهکدده  هددا آنبدده  و2: 154بقددره 

ی از ابدن عبداس   تد یروا :ریتفسد  (.589: 1ج،1384مکدارم، ) دید فهم ینمد ولدی شدما    اندد  زندگان

زمدانی کده    در جندگ بددر اسدت.    شددگان  کشدته نزول ایدن آیده دربداره     کهشان انیالب مجمعاز 

و  ایدن آیده ندازل شدد.     کردندد  یمد و نداراحتی   تاسد  برخی افراد بدرای شدهدای بددر اظهدار     

کددرد کدده شددهدا دارای حیدداتی جدداودان بددا بدددن مثددالی )بددر اسدداس حدددیثی از امددام    اشدداره

 اشداره بده نظدرات برخدی از مفسدرین شدده: کده زنددگی شدهدا          و زندده هسدتند.   (صادق )ع(

ولدی   اندد  دانسدته و برخدی حیدات را هددایت و مدرگ را گمراهدی       اندد  دهید نامرا حیات ریبدی  

دارای حیددات برزخددی و روحددانی  شددهدا :دیددگو یمددو   کنددد یمددتفسددیر نموندده همدده را رد 

 111 هیددآبده   هسددتند وهسدتند بدا ایددن امتیداز کده در قددرب الهدی و متدنعم بدده نعمدات الهدی         

 (.595 -591همان: است) شده اشاره مامنون

                                                           
 «.       ق ل ون                                    ی و  یر یکم  آیات ه  ل ع ل کم  ت ع         ال م و ت                                                 ف ق ل نا اض ر ب وه  ب ب ع ض ها کذل ل یح ی الل ه  ». 3

 «.                                                                                             و  ال ت ق ول وا ل م ن  یق ت ل  ف ی س ب یل  الل ه    م وات  ب ل    ح یاء  و  لکن  ال ت ش ع ر ون . »2
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 . آیات درباره ارتباط مرگ و انسان:2-2

 ها امری قطعی است. ال ( مرگ برای همه انسان

در میددان شددما مددرگ را مقدددر سدداختیم و هرگددز کسددی بددر مددا پیشددی     مددا3: 61 واقعدده

دالیددل وجددود معدداد   را ازیر نموندده ایددن آیدده  تفسدد (.249: 23،ج1385مکددارم،) یددردگ ینمدد

 .(253- 252همان:است )شمرده 

سددرانجام بددا شددما مالقددات خواهددد  دیددکن یمددایددن مرگددی کدده از آن فددرار  بگددو82جمعدده 

و شدما را   دیشدو  یمد ی کسدی کده از پنهدان و آشدکار بدا خبدر اسدت بدرده         سدو  بهکرد، سپس 

کدده  عکرشددده تفسددیر: (.125: 24ج،1384مکددارم،دهددد ) یمددخبددر  دیددداد یمددانجددام  ازآن دده

و بده   ماندد  یمد و فقدک خددا    رندد یم یمد و فرشدتگان مقدرب    اءید و انبمرگ قانون الهدی اسدت   

 شددده اشدداره البالردده نهددجسددوره الددرحمن و یددل حدددیو از امددام علددی ع در  27و  26آیددات 

 .(131-131همان،است )

یری تفسدد . (   226  :   34 ج   ،    3183        مکددارم،) یریدددم یمدد بعدددازآنشددما  سددپس151 مامنددون

 ارائه نشده است.

: اگر از مرگ یدا کشدته شددن فدرار کنیدد سدودی بده حدال شدما نخواهدد           بگو164احزاب 

 ،1385مکددارم،گرفددت )داشددت، و در آن هنگددام جددز بهددره کمددی از زندددگانی نخواهیددد     

 - 242همددان: عمددران ) آلسددوره  154: در حددد ترجمدده و عکددر آیدده    ری( تفسدد239: 17ج

243). 

                                                           
 «.                                                              ن ح ن  ق د ر نا ب ین کم  ال م و ت  و  ما ن ح ن  ب م س ب وق ین ». 3

 «.                                                                     ی عال م  ال غ یب  و  الش هاد ة  ف ین ب ئ کم  ب ما کن ت م  ت ع م ل ون    ل ل                                                                              ق ل  ل ن  ال م و ت  ال ذ ی ت ف ر ون  م ن ه  ف إ ن ه  م الق یکم  ث م  ت ر د ون  . »2

 «.                                   ث م  ل ن کم  ب ع د  عل ل ل م یت ون ». 1

 «.                                                                    م  م ن  ال م و ت    و  ال ق ت ل  و  ل عا  ال ت م ت ع ون  ل ال  ق ل یال                                             ق ل  ل ن  ین ف ع کم  ال ف رار  ل ن  ف ر ر ت . »4
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( ایدن  شدود  یمد )و بده انسدان گفتده     رسدد  یفرامد  حد   بده سرانجام سکرات مرگ  و .193ق 

رابطدده بددا  در ( تفسددیر:262: 22ج،1385یپ)مکددارم،ختیگر یمددهمددان چیددزی اسددت کدده از آن 

شدددید هنگددام مددرگ و احددادیثی از رسددول اکددرم ص و امددام    و اضددطرابسددکرات مددرگ 

و معددانی االخبددار و تفسددیر رو  البیددان و آیددات  بحدداراالنوارحسددین از منددابع  و امددامعلددی ع 

 (.275آمده است)همان:  15تغابن ، 99حجر ، 15 میمر، 47مدثر  ،44 میابراه

 دیباشددی محکددم هددا بددرجدر  اگرچدده ردیددگ یمددباشددید مددرگ شددما را  هرکجددا2: 78نسدداء 

مدددثر و یقینددی بددودن مددرگ و  48حجددر و  99. در تفسددیر بدده آیددات (17: 4ج ،1384مکددارم،)

 (.19- 18همان:است )ترس از مرگ بحو شده 

 میندددادبددرای هددی  انسددانی قبددل از تددو زندددگی جاویدددان قددرار     مددا1: 35و  34 اءیددانب

زنددگی جاویددان    هدا  آن( اگدر تدو بمیدری    کشدند  یمد که انتظار مدرگ تدو را    ها آنوانگهی آیا )

آزمدایش   هدا  یکد ینو  هدا  یبدد ، و مدا شدما را بدا    چشدد  یمد دارند پ هر انسانی طعدم مدرگ را   

. تفسدیر: شدرحی   (439: 13ج ،1384مکدارم، ) دید گرد یبدازم ی مدا  سدو  بده ، و سدرانجام  میکن یم

بقددای شددریعت ربطددی بدده جدداودانگی   کدده نیددا و ایددانباز وجددود مددرگ بددرای همدده و حتددی 

 و دررلدک اسدت.    رسدد  یمد بدا مدرگ پیدامبر دیدن بده پایدان        کده  نید اپیامبران ندارد و تصدور  

 439همدو:  اسدت )  شدده  اسدتفاده  32مائدده  ( و 93و  12شر  از یل روایدت سده آیده )انعدام     

-441.) 

                                                           
 «.                                                                  و  جاء ت  س کر ة  ال م و ت  ب ال ح    عل ل ما کن ت  م ن ه  ت ح ید . »3

 «.                                                                            ین ما ت کون وا ید ر ککم  ال م و ت  و  ل و  کن ت م  ف ی ب ر وج  م ش ید ة . »2

                        یر  ف ت ن    و  ل ل ینا                                                                                                                           ر  م ن  ق ب ل ل ال خ ل د     ف إ ن  م ت  ف ه م  ال خال د ون  کل  ن ف س  عائ ق    ال م و ت  و  ن ب ل وکم  ب الش ر  و  ال خ                      و  ما ج ع ل نا ل ب ش . »1

 «.           ت ر ج ع ون 
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( در تفسددیر 461: 19ج ،1385نیددز خواهنددد مددردپ )مکددارم، هددا آنی ریددم یمدد تددو3: 31زمددر 

همان: اسدت)  کدرده  اشداره انبیداء   34مدرگ قدانون کلدی و بدرای همده اسدت و آیده         کده  نیابه 

466.) 

 دیددگرد یبددازمی مددا سددو بدده، سددپس چشددد یمددانسددانی مددرگ را   هددر2: 57عنکبددوت 

(. در تفسددیر آیدده دربدداره هجددرت از بددالد شددرک و نترسددیدن از    343: 16ج،1385مکددارم،)

 (.347همان: ) ستینمرگ به معنی پایان  که نیامرگ به خاطر این هجرت، و 

 ب( هرکسی تا مدت معینی زنده است.

، و ارواحددی را کدده  کنددد یمدداروا  را بدده هنگددام" مددرگ" قددبض    خداونددد1: 42زمددر 

را  هدا  آن، سدپس اروا  کسدانی را کده فرمدان مدرگ      ردید گ یمد نیز به هنگام" خدواب"   اند نمرده

تددا  گردانددد یبددازم، و اروا  دیگددری را )کدده بایددد زنددده بماننددد(  دارد یمددصددادر کددرده نگدده 

کننددد  یمددی روشددنی اسددت بددرای کسددانی کدده تفکددر هددا نشددانهسددرآمد معینددی، در ایددن امددر 

 (.497همان: )(. تفسیر مختصراست496: 19ج،1385مکارم،)

 شدده  نیدی تع، سرنوشدتی اسدت   ردید م ینمد خددا   فرمدان  بده جدز   کس  یه و4: 145عمران  آل

)بنابراین مرگ پیامبر بدا دیگدران یدل سدنت الهدی اسدت( هدر کدس پداداش دنیدا را بخواهدد            

)و در زندددگی خددود در ایددن راه گددام بددردارد( چیددزی از آن بدده او خددواهیم داد و هددر کددس  

داد ی شدداکران را پدداداش خددواهیم زود بدده، و میدهدد یمددپدداداش آخددرت بخواهددد از آن بدده او 

از رسددیدن اجددل جلددوگیری   توانددد ینمدداز جنددگ  فددرار :ریتفسدد (.136: 3ج،1382مکددارم، )

                                                           
 «.                                ل ن ل م یت  و  ل ن ه م  م یت ون . »3

 «.         ر ج ع ون                                              کل  ن ف س  عائ ق    ال م و ت  ث م  ل ل ینا ت . »2

         ی   ج ل     ل لی         ال ا خ ر                                ی ع ل یه ا ال م و ت  و  یر س ل     ق ض                                                                                              الل ه  یت و ف ی ال ا ن ف س  ح ین  م و ت ها و  ال ت ی ل م  ت م ت  ف ی م نام ها ف یم س ل ال ت ی . »1

 «.                                                  م س م ی ل ن  ف ی عل ل ل ِیات  ل ق و م  یت ف کر ون 

                      ة  ن ا ت ه  م ن ها و                                                                                                                          ت م وت  ل ال  ب إ ع ن  الل ه  کتابا  م ا ج ال  و  م ن  یر د  ث واب  الد ن یا ن ا ت ه  م ن ها و  م ن  یر د  ث واب  ال ِخ ر                          و  ما کان  ل ن ف س    ن  . »4

 «.                     س ن ج ز ی الش اکر ین 
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. اشداره بده سدوره انعدام شدده      انددازد  ینمد در میددان جندگ هدم اجدل را جلدو       شدرکت  کند.

 (.137همان: ) است.

 ج( مرگ نشانه و آیتی است برای مردم تا در آن تفکر کنند.

، و ارواحددی را کدده  کنددد یمدداروا  را بدده هنگددام" مددرگ" قددبض    خداونددد3 :42زمددر 

را  هدا  آن، سدپس اروا  کسدانی را کده فرمدان مدرگ      ردید گ یمد نیز به هنگام" خدواب"   اند نمرده

تددا  گردانددد یبددازم، و اروا  دیگددری را )کدده بایددد زنددده بماننددد(  دارد یمددصددادر کددرده نگدده 

کننددد  یمددوشددنی اسددت بددرای کسددانی کدده تفکددر ی رهددا نشددانهسددرآمد معینددی، در ایددن امددر 

یی از قدددرت خداونددد هددا نشددانهی روشددن، هددا نشددانه منظددور از(. 496: 19ج،1385مکددارم، )

 (.511همان:است )و معاد و ضع  و ناتوانی انسان در برابر اراده او  مبد  مسئلهو 

 د(پس از مردن، زنده شدنی وجود دارد.

گفتیدد ای موسدی مدا هرگدز بده تدو        کده  یهنگدام )نیز بده خداطر بیاوریدد(    2 :56 و 55بقره 

ایمدان نخدواهیم آورد مگدر اینکدده خددا را آشدکارا )بدا چشددم خدود( ببیندیم، در همدین حددال          

شدما را پدس از مرگتدان حیدات      سدپس  .دید کرد یمد تماشدا   کده  یدرحدال صاعقه شما را گرفت 

تفسددیر آن  (319: 1ج ،1384مکددارم،) دیددآوربخشددیدیم، شدداید شددکر نعمددت او را بجددا     

بده دعدای    هدا  آننفدر از بزرگدان بندی اسدراییل و زندده شددن بعدد         71مربوط به داستان مردن 

 .(311 - 311همان:است)در حد بازگویی داستان آیه  ریو تفسحضرت موسی 

                                                           
         ی   ج ل     ل لی         ال ا خ ر                                ی ع ل یه ا ال م و ت  و  یر س ل     ق ض                  ا ف یم س ل ال ت ی                                                                             الل ه  یت و ف ی ال ا ن ف س  ح ین  م و ت ها و  ال ت ی ل م  ت م ت  ف ی م نام ه. »3

 «.                                                  م س م ی ل ن  ف ی عل ل ل ِیات  ل ق و م  یت ف کر ون 

                                                             ت ن ظ ر ون  ث م  ب ع ث ناکم  م ن  ب ع د  م و ت کم  ل ع ل کم                                                                                        ی ل ن  ن ا م ن  ل ل ح ت ی ن ر ی الل ه  ج ه ر ة  ف ا خ ذ ت کم  الص اع ق    و    ن ت م      م وس                 ل ع  ق ل ت م  یا    و ». 2

 «.          ت ش کر ون 
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 خ( پس از مرگ دیگر مهلتی برای انفاق وجود ندارد.

انفداق کنیدد، پدیش از آنکده مدرگ یکدی از        مید ا دادهبده شدما روزی    ازآن ده 3: 11منافقون 

نینددداختی، تددا صدددقه  ریتدداخ، و بگویددد پروردگدداراپ چددرا مددرا مدددت کمددی بدده فرارسدددشددما 

هرگوندده  منظددور ،انفدداق (. تفسددیر:184: 24ج ،1384مکددارم،باشددم )دهددم و از صددالحان  

 - 186: همدان اسدت ) عمید  انفداق در صدال  بدودن انسدان       ریتداث انفاق واجب و مسدتحب و  

187.) 

 شود. میرد و ازآنجا بیرون آورده می کند و آنجا می چ( انسان بر زمین زندگی می

در حددال  هددم قددرار ندددادیم  هددا انسددانیددا زمددین را مرکددز اجتمدداع آ2: 26و  25مرسددالت 

ین پناهگددداه زمددد تفسدددیر:   (.   403  -     404  :   23 ج   ،    3184         مکدددارم،مرگشدددان )حیاتشدددان و هدددم 

 کدرده  اشداره زندگان و مردگان، توجده بده معندی کفدات یعندی منزلگداه طبد  حددیو علدی ع          

   (.   433-     430     همان:است )

 شود. ر( در خواب جان انسان گرفته می

، و ارواحددی را کدده  کنددد یمدداروا  را بدده هنگددام" مددرگ" قددبض    خداونددد1: 42زمددر 

را  هدا  آن، سدپس اروا  کسدانی را کده فرمدان مدرگ      ردید گ یمد نیز به هنگام" خدواب"   اند نمرده

تددا  گردانددد یبددازم، و اروا  دیگددری را )کدده بایددد زنددده بماننددد(  دارد یمددصددادر کددرده نگدده 

کننددد  یمددی روشددنی اسددت بددرای کسددانی کدده تفکددر هددا نشددانهسددرآمد معینددی، در ایددن امددر 

بددا  هددا آنطدده در عددالم خددواب راب کدده یهنگددام(. بعضددی از اروا  496: 19ج،1385مکددارم، )

صداحبان   کده  یطدور  بده انجامدد   گداه بده قطدع کامدل ایدن ارتبداط مدی        شدود  یمد    یضعجسم 

                                                           
                                          ی   ج ل  ق ر یب  ف ا ص د ق  و    کن  م ن     ل ل                                                                                                               و    ن ف ق وا م ن  ما ر ز ق ناکم  م ن  ق ب ل    ن  یا ت ی   ح د کم  ال م و ت  ف یق ول  ر ب  ل و  ال   خ ر ت ن ی . »3

 «.            الص ال ح ین 

 «.                 یاء  و    م واتا       ح                                       ل م  ن ج ع ل  ال ا ر    کفاتا .». 2

         ی   ج ل     ل لی         ال ا خ ر                                ی ع ل یه ا ال م و ت  و  یر س ل     ق ض                                                                                              الل ه  یت و ف ی ال ا ن ف س  ح ین  م و ت ها و  ال ت ی ل م  ت م ت  ف ی م نام ها ف یم س ل ال ت ی . »1

 «.                    ل ق و م  یت ف کر ون                               م س م ی ل ن  ف ی عل ل ل ِیات  
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تدا   اندد  نوسدان ی در دارید وب خدواب شدوند، و امدا اروا  دیگدر در حدال      هرگز بیدار نمدی  ها آن

 (.511- 499همان: فرارسد )فرمان الهی 

گیدرد، و   کسدی اسدت کده )رو ( شدما را در شدب )بده هنگدام خدواب( مدی          او3: 61انعام 

ایدد( بدا خبدر اسدت سدپس شدما را در روز )از        ایدد )و انجدام داده   در روز کسب کدرده  ازآن ه

یابدد( تدا مددت و سدر آمدد معیندی        انگیدزد )و ایدن وضدع هدم چندان ادامده مدی        خواب( برمی

کردیدد آگداه    بده آن ده عمدل مدی     ی او اسدت، و شدما را  سدو  بده سپس بازگشت شدما   فرارسد

ی" در لغددت بدده معنددی   تددوف: معنددی لغددوی  ریتفسدد (.333: 5ج،1384مکددارم،سددازد ) مددی

از مسددتدرک و بحددار(، مددرگ تعطیددل کامددل  اسددت )اسددت، خددواب بددرادر مددرگ  بددازگرفتن

خددواب تنهددا  کدده یدرحددالدسددتگاه مغددز آدمددی و قطددع مطلدد  پیونددد رو  و جسددم اسددت،   

 (.339 - 338همان: است )و ضعی  شدن این پیوند تعطیل بخشی از دستگاه مغز 

 302 عمران آلو  312بقره  ز( در حال مرگ اسالم داشته باشید.

 .شود ینمک( توبه در حال مرگ پذیرفته 

مدرگ یکدی    کده  یهنگدام دهندد و   برای کسانی کده کارهدای بدد را انجدام مدی      و2 :18نساء 

توبده کدردم، توبده نیسدت و نده بدرای کسدانی کده در حدال           آالنگویدد   مدی  فرابرسدد  ها آناز 

 مید ا فدراهم کدرده   هدا  آنکسانی هسدتند کده عدذاب دردنداکی بدرای       ها نیاروند،  کفر از دنیا می

: دربدداره پذیرفتدده نشدددن توبدده افددراد در حددال مددرگ و     ریتفسدد (.348: 3ج،1382مکددارم،)

رددرق شدددن دارد کدده  بدده توبدده فرعددون در زمددان   و اشددارهسددوره یددونس  91و  91آیددات 

؛ بقددره، 91، عمددران )آلتوبدده کفددار سددوره سددجده و پذیرفتدده نشدددن  12پذیرفتدده نشددد. آیدده 

 (.352 - 351همان:)(بحو شده است34؛محمد،161

                                                           
                                                                       ج ل  م س م ی ث م  ل ل یه  م ر ج ع کم  ث م  ین ب ئ کم  ب ما کن ت م                                                                                                          و  ه و  ال ذ ی یت و ف اکم  ب الل یل  و  یع ل م  ما ج ر ح ت م  ب الن هار  ث م  یب ع ث کم  ف یه  ل یق ضی.»3

 «.           ت ع م ل ون 

               و  ه م  کف ار                                                                                                                         ل ل ذ ین  یع م ل ون  الس یئات  ح ت ی ل عا ح ض ر    ح د ه م  ال م و ت  قال  ل ن ی ت ب ت  ال ِن  و  ال ال ذ ین  یم وت ون                        و  ل یس ت  الت و ب    . »2

 «.                                            ولئ ل   ع ت د نا ل ه م  ع ذابا    ل یما 



 369                                                                                 پدیدارشناسی مرگ در تفسیر نمونه

 

جددز ایددن انتظددار دارنددد کدده فرشددتگان مددرگ بدده سرارشددان بیاینددد، یددا    ایددآ3: 158انعددام 

ای از آیددات  ( یددا پدداره بیایددد )چدده انتظددار محددالی پ   هددا آنی سددو بددهخداونددد )خددودش(  

هددا تحقدد  پددذیرد  هددای رسددتاخیز( امددا آن روز کدده ایددن آیددات و نشددانه  پروردگددار )و نشددانه

اندد سدودی بده     اندد و یدا عمدل نیکدی انجدام ندداده       ایمان نیداورده      قبال ایمان آوردن افرادی که 

شددما چنددین انتظددارات رلطددی داریددد( انتظددار    کدده اکنددونحالشددان نخواهددد داشددت، بگددو ) 

ی طدورکل  بده  :ری( تفسد 62: 6ج،1385کشدیمپ)مکارم،  د مدا هدم انتظدار )کیفدر شدما را( مدی      بکشی

 (.65تا  63همان:است )بحو مختصری شده 

 و( در زمان نزدیل به مرگ بهتر است وصیت نوشته شود و دو نفر شاهد گرفته شود.

 (.117و  116؛مائده، 181 )بقره،

 (.11 مامن ؛28 است)بقره،ه( اشاره به وجود دو مرگ و دو زندگی شده 

 (.241بقره، ؛93و  94 ؛بقره، 8- 6جمعه،)ترسند برخی افراد از مرگ می ی(

کنیددد کدده شددما دوسددتان خدددا ریددر از  بگددو ای یهودیددانپ اگددر گمددان مددی2: 8تددا  6جمعدده 

پ )تددا بدده لقددای محبوبتددان برسددید(. دییددگو یمددمددردم هسددتید آرزوی مددرگ کنیددد اگددر راسددت 

انددد، و  کننددد بدده خدداطر اعمددالی کدده از پددیش فرسددتاده هرگددز تمنددای مددرگ نمددی هددا آنولددی 

کنیدد سدرانجام    ایدن مرگدی کده از آن فدرار مدی      بگدو  شناسدد.  ی مدی خدوب  بهخداوند ظالمان را 

و آشدکار بدا خبدر اسدت      از پنهدان ی کسدی کده   سدو  بده با شما مالقدات خواهدد کدرد، سدپس     

: 24ج ،نمونده، 1384مکدارم، دهدد )  د خبدر مدی  دادید  انجدام مدی   ازآن ده شوید و شما را  برده می

ی از حضدرت علدی ع   ثیو حدد  96بقدره   و ،18مائدده  (. تفسیر: اشداره بده تدرس یهدود و     125

                                                           
                                                                                     ب ل   و  یا ت ی ب ع ض  آیات  ر ب ل یو م  یا ت ی ب ع ض  آیات  ر ب ل ال ین ف ع  ن ف سا                                                                  ه ل  ین ظ ر ون  ل ال    ن  ت ا ت یه م  ال م الئ ک     و  یا ت ی ر . »3

 «.                                                                                                               ل یمان ها ل م  ت کن  آم ن ت  م ن  ق ب ل    و  کس ب ت  ف ی ل یمان ها خ یرا  ق ل  ان ت ظ ر وا ل ن ا م ن ت ظ ر ون 

ما                                                                                                                          ن کم    و ل یاء  ل ل ه  م ن  د ون  الن اس  ف ت م ن و ا ال م و ت  ل ن  کن ت م  صاد ق ین  و  ال یت م ن و ن ه    ب دا  ب                                                ق ل  یا   یه ا ال ذ ین  هاد وا ل ن  ز ع م ت م . »2

                                           عال م  ال غ یب  و  الش هاد ة  ف ین ب ئ کم                  ت ر د ون  ل لی   م                                                                                                                       ق د م ت    ید یه م  و  الل ه  ع ل یم  ب الظ ال م ین  ق ل  ل ن  ال م و ت  ال ذ ی ت ف ر ون  م ن ه  ف إ ن ه  م الق یکم  ث 

 «.                        ب ما کن ت م  ت ع م ل ون 
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ی شددوق بدده مددرگ و علددل تددرس از مددرگ و حدددیثی از محجدد  البیضدداء بحددو شددده  دربدداره

 (.135- 126: 24ج،1384مکارم،است )

هدای خدود فدرار کردندد       گ، از خانده ندیدی جمعیتدی را کده از تدرس مدر     ایآ3 :243بقره 

و آنددان، هزارهددا نفددر بودنددد )کدده بدده بهاندده بیمدداری طدداعون، از شددرکت در میدددان جهدداد     

گفدت: بمیریددپ )و بده همدان بیمداری، کده آن را بهانده         هدا  آنخودداری نمودند(. خداوند بده  

را  هددا آنرا زنددده کددرد، )و مدداجرای زندددگی   هددا آنقددرار داده بودنددد، مردنددد(. سددپس خدددا  

کنددد،  .( خداونددد نسددبت بدده بندددگان خددود احسددان مددیقددرارداددرس عبرتددی بددرای آیندددگان 

ی  دربداره  تفسدیر:  (256: 2ج،1384مکدارم، آورندد )  ولی بیشدتر مدردم، شدکر )او را( بجدا نمدی     

 (.261همان:است )ترس از مرگ بحو شده 

مدددعی هسددتید( سددرای دیگددر در نددزد خدددا     کدده چنددان آناگددر ) بگددو 952و  94 بقددره

. ولدی  دیید گو یمد مخصوص شما است نده سدایر مدردم پدس آرزوی مدرگ کنیدد اگدر راسدت         

اندد آرزوی مدردن نخواهندد     هرگدز بده خداطر اعمدال بددی کده پدیش از خدود فرسدتاده          ها آن

از  تدر  ریحدر مدردم حتدی    نیتدر  ریحدر را  هدا  آنکرد و خداوندد از سدتمگران آگداه اسدت.     

بر زندگی )این دنیدا و انددوختن ثدروت( خدواهی یافدت )تدا آنجدا( کده هدر یدل از           مشرکان 

ایددن عمددر طددوالنی او را از عقدداب   کدده یدرحددالدوسددت دارد هددزار سددال عمددر کنددد   هددا آن

: 1ج،1384مکددارم،اسددت )بینددا  هددا آنداشددت و خداونددد بدده اعمددال    بازنخواهدددخداونددد 

و  94بقددره و )بقددره،  81مائددده و  سددوره 18تفسددیر: تددرس یهودیددان از مددرگ و آیدده   (.419

تددرس از مددرگ را داشددتن درک رلددک از مددرگ و تددرس بدده خدداطر اعمددال  شددهی( ور96و  95

 (.411همان:داند) یمنادرست 

                                                           
      ع ل ی                                اه م  ل ن  الل ه  ل ذ و ف ض ل                                                                                                                            ل م  ت ر  ل ل ی ال ذ ین  خ ر ج وا م ن  د یار ه م  و  ه م    ل وآ  ح ذ ر  ال م و ت  ف قال  ل ه م  الل ه  م وت وا ث م    ح ی    . »3

 «.                                           الن اس  و  لکن    کث ر  الن اس  ال یش کر ون 

                                                  د ق ین  و  ل ن  یت م ن و ه    ب دا  ب ما ق د م ت                                                                                                                           ق ل  ل ن  کان ت  ل کم  الد ار  ال ِخ ر ة  ع ن د  الل ه  خال ص    م ن  د ون  الن اس  ف ت م ن و ا ال م و ت  ل ن  کن ت م  صا. »2

                                                                                         ح یاة  و  م ن  ال ذ ین    ش ر کوا یو د    ح د ه م  ل و  یع م ر    ل    س ن    و  ما ه و                                                                     ه  ع ل یم  ب الظ ال م ین  و  ل ت ج د ن ه م    ح ر ص  الن اس  ع لی                    ید یه م  و  الل 

 «.                                                                            ب م ز ح ز ح ه  م ن  ال ع ذاب    ن  یع م ر  و  الل ه  ب ص یر  ب ما یع م ل ون 
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 (.14 سبا). درباره ارتباط مرگ با جنیان: جنیان از زمان مرگ اطالعی ندارند3-2

شدددن پددس از مددرگ  آن زنددده ی مددرگ و مشددرکان وجددود دارد کدده در آیدداتی نیددز دربدداره

و  35؛ مامنددون، 38 ؛نحددل،66 ؛ مددریم،35و  34دخددان،) توسددک مشددرکین انکددار شددده اسددت

مشددرکین هنگددام مددرگ تقاضددای بازگشددت بدده دنیددا را        .(7؛ هددود،24؛جاثیدده، 37و  36

. وعددده عددذاب در هنگددام گددرفتن جددان توسددک  (  32          ؛سددجده،   300  و     99          مامنددون؛ ) انددد داشددته

ای از منکددرین بعددو کدده  (. عددده93 انعددام،) شددده اسددت دادهفرشددتگان بددرای افددراد خاصددی 

    23         جاثیده،  ) . مدرگ مدامن و کدافر یکدی نیسدت      (  24        جاثیده، ) دانندد  علت مرگ را روزگار مدی 

و هم ندین آیدات مربدوط بده زندده شددن زمدین مشدابه زندده شددن مردگدان              (   322           و انعدام،  

؛ 5 ؛ جاثیدده، 9 طر،؛ فددا 51و  24و  19؛ روم،63 ، عنکبددوت، 65 ؛ نحددل، 164 بقددره، ) اسددت.

(. 11 ؛ زخددرآ، 49 ؛ فرقددان، 39 ؛فصددلت، 11و  11و  9 ؛ ق،57 ؛ اعددراآ، 17و  16 حدیددد،

 گیرد.  که به علت گستردگی موضوع، موردبحو قرار نمی

تدوان از تفسدیر نمونده دربداره مدرگ دریافدت ایدن اسدت کده: تنهدا عات            مباحثی کده مدی  

هدا امدری قطعدی اسدت. رو       سدان پاک خداوندی است که مدرگ نددارد. مدرگ بدرای همده ان     

مددرگ بدده معنددی فنددا و نددابودی نیسددت بلکدده یددل نددوع قددبض و دریافددت    جاوداندده اسددت.

فرشددتگان نسددبت بدده رو  آدمددی اسددت. حقیقددت مددرگ انتقددال از جهددانی بدده جهددان دیگددر  

توجده بده مدرگ در حسدن عمدل       است و مرگ یل امدر وجدودی اسدت کده مخلدوق اسدت.      

چشددد. حیددات و مددرگ بدده علددت آزمددودن  رگ را مددیتاثیرگددذار اسددت هددر انسددانی طعددم مدد

خداوندد حد  اسدت و اوسدت کده       ایدن آزمدایش ندوعی پدرورش اسدت.      اندد.  شده انسان خل 

در  تواندد مردگدان را زندده کندد.     خداوندد خدال  آسدمان و زمدین مدی      کند. مردگان را زنده می

 سددت.المددوت یددا مالئکدده یددا رسددلنا ا برخددی از آیددات گددرفتن جددان انسددان بددر عهددده ملددل 

المدوت معندی جدنس را دارد     ملدل  باشدند.  هدا مدی   فرشتگان تا زمان مرگ حداف  عمدل انسدان   

و چدون   هدا اسدت.   تدر آن  شدود یدا اشداره بده رئدیس و بدزرگ       و به همه فرشتگان اطدالق مدی  
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دو ندوع اجدل    شدده اسدت.   کنندد بده خددا نیدز نسدبت داده      فرمان خددا قدبض رو  مدی    همه به

 وجود دارد: معل  و حتمی.

هیجانددات و انقددالب پددیش از مددرگ و فددرورفتن در اضددطراب و ندداآرامی        سددکرات

فرمایدد: سدکرات همدراه بدا حسدرت از       علدی ع مدی   شدود.  شدید و گداه بدر عقدل چیدره مدی     

کدم   دست دادن آن ه داشته اسدت اعضدای بددن سسدت و رندگ صدورت پریدده و مدرگ کدم         

دیدندد شدما    مردگدان مدی   تواند سدخن بگویدد...و اگدر آن ده را کده      ها نفوع کرده و نمی در آن

امددام سددجاد ع  و کردیددد. و سددخن حدد  را اطاعددت مددی  کردیددد. دیدیددد وحشددت مددی  مددی

هددای خوشددبو اسددت و بددرای کددافر ماننددد   انددد: مددرگ بددرای مددامن پوشددیدن لبدداس  فرمددوده

شددود و برخددی  هددا اسددت..در خددواب رو  انسددان گرفتدده مددی  تددرین لبدداس پوشددیدن خشددن

شدود و   بده هنگدام مدرگ رابطده جسدم و رو  قطدع مدی        گردندد.  گردند و برخی بازنمی بازمی

قرآندی دربداره مدرگ تدوفی بده       اصدطال   در خواب ارتباط ناقصی بدین ایدن دو وجدود دارد.ا   

ایمدان را تدا زمدان     گدوهر  معنی بدازگرفتن اسدت کده بدازگرفتن رو  در ایدن مدورد اسدت.گ       

ذیرفتدده مددرگ حفدد  کنیددد. توبدده بددرای افددراد در حددال مددرگ )بدددکرداران و کفدداران( پ      

وصدیت بده خیدر     درزمان نزدیدل بده مدرگ وجدوب بده نوشدتن وصدیت اسدت و         شود.د نمی

 که خیر اموال مشروع است.

 بددا نفددر بددرای ادای شددهادت وصددیت الزم اسددت.ب دو بایددد بددر اسدداس عقددل باشددد.د و

گدردد و سدیر تکداملی او     تدر بدازمی   شدود و انسدان بده سدط  عدالی      مردن تکامل تعطیدل نمدی  

یددل دلهراسددد.  بدده خدداطر اعمددالی کدده از پددیش فرسددتاده از مددرگ مددی انسددان یابددد.ا ادامدده مددی

دارندد،   یمدان اترس از مرگ، این است که به زنددگی بعدد از مدرگ، ایمدان ندارندد، و یدا اگدر        

حداکم نشدده    هدا  آنیامدده و بدر افکدار و عواطد      درنیدل بداور عمید      صدورت  بهاین ایمان 

مدرگ   چراکده ازحدد بده دنیدا اسدت،      یشبد ی بسدتگ  دلاست. علت دیگر برای تدرس از مدرگ   

امکاندداتی کدده بددرای زندددگی  همدده آنافکنددد، و دل کندددن از  میددان او و محبددوبش جدددایی مددی

خدالی   عامدل سدوم   فرسدا اسدت.ع   مرفه و پدر عدیش و ندوش فدراهم سداخته بدرای او طاقدت       
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بودن ستون حسنات و پدر بدودن سدتون سدیئات نامده عمدل اسدت. رسدول در حددیثی علدت           

یگددر تددرس علددت د داننددد.ع یمددگ را خددالی بددودن نامدده اعمددال از حسددنات  تددرس از مددر

 مساوی گرفتن مرگ با نابودی است.

 های تدبری مرگ در قرآن یافتره. 3

 شدده  دعدوت آیاتی در قدرآن وجدود دارد کده اشداره بده مدرگ داشدته و بده تفکدر و تددبر           

 است:

فرسدتد تدا    کسدی اسدت کده بادهدا را پیشداپیش )بداران( رحمدتش مدی         او3: 58-57اعراآ 

را  هددا آنرا )بددر دوش خددود( حمددل کننددد در ایددن هنگددام   بددار نیسددنگزمددانی کدده ابرهددای 

کندیم و   ( ندازل مدی  بخدش  اتید حآن آب ) لهیوسد  بده فرسدتیم و   ی مدرده مدی  ها نیسرزمی سو به

ی هددا نیزمدد)کدده  گوندده نیدداآوریددم، و  ای )از خدداک تیددره( بیددرون مددی میددوه هرگونددهبددا آن از 

کنددیم تددا متددذکر شددوید.و   مددرده را زنددده کددردیم( مردگددان را )نیددز در قیامددت( زنددده مددی   

هددای  رویددد امددا سددرزمین  پروردگددار مددی فرمددان بددهسددرزمین پدداکیزه )و شددیرین( گیدداهش  

، آیددات را گوندده نیددارویددد،  ن نمددیاز آ ارزش یبددزار( جددز گیدداه ندداچیز و  )و شددوره نتیبدددط

 (.259: 6ج،1385مکارم،) کنیم. که شکرگزارند بیان می ها آنبرای 

و ایدن مثدال را بدرای آن     کندد  یمد و زندده شددن مردگدان اشداره      عوامل طبیعدی  به تحلیل:

شدود بده    در برابدر چشدم شدما تکدرار مدی      سدال  همده آوردیم که نمونه معاد را در این دنیا کده  

ی متفداوت  هدا  یآمدادگ آیده بعدد دربداره اسدتعدادها و      در یم" تا متدذکر گردیدد".  شما نشان ده

گویدد:" سدرزمین شدیرین و پداکیزه      شدود مدی   های مختلد  از مواهدب الهدی مدی     سبب استفاده

گیدداهی  زار شددورهفرسددتد" و در  گیاهددان پربرکددت را بدده اعن پروردگددارش بیددرون مددی     

فرمدان رسدتاخیز، گدر چده سدبب تجدیدد حیدات و جدان گدرفتن           نیهم ن .دیرو یم ارزش یب

                                                           
                                      ا ب ه  ال ماء  ف ا خ ر ج نا ب ه  م ن                                                                                                                           ذ ی یر س ل  الر یا   ب ش را  ب ین  ید ی ر ح م ت ه  ح ت ی ل عا   ق ل ت  س حابا  ث قاال  س ق ناه  ل ب ل د  م یت  ف ا ن ز ل ن           و  ه و  ال .»3

                                                                         ج  ن بات ه  ب إ ع ن  ر ب ه  و  ال ذ ی خ ب و  ال یخ ر ج  ل ال  ن کدا  کذل ل                                                ل ع ل کم  ت ذ کر ون  و  ال ب ل د  الط یب  یخ ر                                          کل  الث م رات  کذل ل ن خ ر ج  ال م و تی

 «.                                    ن ص ر آ  ال ِیات  ل ق و م  یش کر ون 
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نیدز همانندد    هدا  آنشدوند،   یکسدان وارد محشدر نمدی    هدا  انسدان گدردد، ولدی همده     می ها انسان

و  دیددعقا، تفدداوتی کدده از اعمددال و  انددد متفدداوتزار بددا هددم  شددیرین و شددوره زمددین هددای 

آیدات را بدرای کسدانی     نیند چ نید افرمایدد:"   گیدرد و در پایدان آیده مدی     نیاتشان سرچشمه مدی 

پویندددد بیدددان   کنندددد و راه هددددایت را مدددی   کددده شدددکرگزارند و از آن اسدددتفاده مدددی   

 (.262 -261: 6ج،1385کنیم)مکارم، می

 بعدددازآنکنددد، و مددرده را از زنددده، و زمددین را  زنددده را از مددرده خددارج مددی او3: 19روم 

شدددویدپ  گونددده روز قیامدددت برانگیختددده مدددی ینهمدددبخشدددد، و بددده  مدددرگ حیدددات مدددی

جددان   بدده مسددئله معدداد دارد تولددد مددرده از بددی   اشدداره ( تحلیددل:ا413: 16ج ،1385)مکددارم،

مددامن از کددافر و بددرعکس  عددالم از جاهددل و بددرعکس  صددال  از مفسددد و بددرعکس  احیدداء 

فرمایندد:   و موت مادی و معنوی و اشاره بده حددیثی از امدام موسدی بدن جعفدر دارد کده مدی        

ردانددی را کنددد، بلکدده م یله بدداران زنددده مددیوسدد بددهمنظددور ایددن نیسددت کدده خداونددد زمددین را 

شددود،  انگیددزد کدده اصددول عددالت را احیددا کننددد، و زمددین بددا احیدای عدددالت زنددده مددی   برمدی 

اینکده امدام    روشدن اسدت   اسدت.ر  تدر  ندافع )بدانید( اقامه عددل در زمدین از چهدل روز بداران     

نبایدد بده             منحصدرا  فرماید منظور نزول بداران نیسدت نفدی انحصدار اسدت، یعندی آیده را         ع می

تدر   احیدای معندوی زمدین بده عددالت از ندزول بداران نیدز پراهمیدت          چراکده  باران تفسیر کدرد 

 . ( 418–16:416ج،1385مکارم، )است

و او کسددی اسددت کدده بادهددا را بشددارت گرانددی پددیش از رحمددتش 2: 51و 49و  48فرقددان 

یله آن سدرزمین مدرده را زندده    وسد  بده ندازل کدردیم. تدا     کنندده  پداک فرستاد و از آسدمان آبدی   

چهارپایدددان و  -ایدددم بدددرای نوشدددیدن در اختیدددار مخلوقددداتی کددده آفریددددهکندددیم، و آن را 

 هددا آنی گوندداگون در میددان هددا صددورتبگددذاریم. مددا ایددن آیددات را بدده  -ی بسددیارهددا انسددان

: 15یم تددا متددذکر شددوند ولدی بیشددتر مددردم جددز انکدار و کفددر کدداری نکردنددد)همو،ج  قدرارداد 

                                                           
 «.                                                                                                                   یخ ر ج  ال ح ی م ن  ال م یت  و  یخ ر ج  ال م یت  م ن  ال ح ی و  یح ی ال ا ر    ب ع د  م و ت ها و  کذل ل ت خ ر ج ون ». 3

                                      و  ن س ق یه  م م ا خ ل ق نا   ن عاما                                                                                                                              ذ ی   ر س ل  الر یا   ب ش را  ب ین  ید ی ر ح م ت ه  و    ن ز ل نا م ن  الس ماء  ماء  ط ه ورا  ل ن ح یی ب ه  ب ل د ة  م یتا            و  ه و  ال ». 2

 «.          ال  کف ورا                     کث ر  الن اس  ل                                                                      و    ناس ی کث یرا  و  ل ق د  ص ر ف ناه  ب ین ه م  ل یذ کر وا ف ا بی
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اسدت.بحو اجتهدادی خاصدی      علمدی بحدو شدده    ازنظدر (، تحلیل: به عوامدل طبیعدی و   127

 (.  136- 134ارائه نشده است.)همان:

گفتددیم قسددمتی از گدداو را بدده مقتددول بزنیددد )تددا زنددده شددود و قاتددل را  سددپس3: 73بقددره 

کندد و آیدات خدود را بده شدما نشدان        مردگدان را زندده مدی    گونده  نید امعرفی کندد( خداوندد   

 .معاد به قدرت خداوند اشاره ری( تفس35: 11ج،1384)مکارم، دهد شاید درک کنید می

  ی:ریگ جهینت. 4

تعددداد صددفحات در جلدددهای مختلدد   برحسددبحجددم مباحددو مربددوط بدده مددرگ  ابتدددا

جدددول شددماره یل:تعددداد صددفحات مربددوط بدده مددرگ برحسددب شددماره . میکندد یمددبررسددی 

 جلد در تفسیر نمونه

 به مرگتعداد صفحات مربوط  شماره جلد تعداد صفحات مربوط به مرگ شماره جلد

 25 جلد چهاردهم 31 جلد اول

 9 جلد پانزدهم 5 جلد دوم

 33 جلد شانزدهم 15 جلد سوم

 17 جلد هفدهم 7 جلد چهارم

 9 جلد هیجدهم 23 جلد پنجم

 13 جلد نوزدهم 11 جلد ششم

 5 جلد بیستم 1 جلد هفتم

 26 جلد بیست و یکم 1 جلد هشتم

 7 جلد بیست و دوم 5 جلد نهم

 6 جلد بست و سوم 4 جلد دهم

 18 جلد بیست و چهارم 11 جلد یازدهم

 7 جلد بیست و پنجم 1 جلد دوازدهم

 3 جلد بیست و ششم 8 جلد سیزدهم

 
                                                           

 «.                                        و  یر یکم  آیات ه  ل ع ل کم  ت ع ق ل ون                                                             ف ق ل نا اض ر ب وه  ب ب ع ض ها کذل ل یح ی الل ه  ال م و تی. »3
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توزیددع فراواندی تعددداد صددفحات مربددوط بده مددرگ برحسددب جلددد    نمدودار شددماره یددل: 

 در تفسیر نمونه
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 شماره جلدهای تفسیر نمونه
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 شده در تفسیر آیات مرگ جدول منابع استفاده-2جدول شماره 

ردی

 آ

 نام

 آیه
 آیات

حدی

 ش

ال مجمع

 بیان

صا

 فی

 بحار

 نوار اال

البال نهج

 ره

 نور

 الثقلین
 قرطبی

معانی 

 االخبار

کشا

 آ

 تفسیر

 الکبیر
 کافی

رو  

 البیان
 علمی

 در

 المنثور
 المیزان

 کمال

 الدین

              * * 1 3 2 ملل 3

         * * *     3  32 یس 2

       * *  *     *   9 شوری 1

    *           * 1 2 40 قیامت 4

                 3 28 بقره 3

                 3 11 احقاآ 6

     * *    *   *  *  3 241 بقره 1

                 4 63 انعام 8

                 2 33 سجده 9

30 
 عمران آل

343 
 3 *               

           *      4 88 قصر 33

  * *   *      *   * 2 2 14 لقمان 32

31 
و  13 انبیاء

14 
1 3   *           *  

           *  *  *  3 62 انعام 34

    *              364 بقره 33
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    *              63 نحل 36

    *              24 روم 31

      *     *     3  39 روم 38

    *             3 30 روم 39

          *      3  9 فاطر 20

    *             4 3 جاثیه 23

22 
و  36 حدید

31 
3 3 *  *       *   *  * 

    *              31 اعراآ 21

24 
 فرقان

 30ا49ا48
 و تبیان *  *             

           *  *  * 3 3 334 بقره 23

            *    3 2 8 جمعه 26

                 3 36 احزاب 21

     *    *   * *   8 2 39 ق 28

                 1 18 نساء 29

                 3 10 زمر 10

13 
و  33بقره 

36 
 المنار    *            

12 
مرسالت 

 26و  23
 البرهان               3 
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 مستدرک            * *  3  60 انعام 11

14 
 عمران آل

302 
3 2       *      *  

تفسیر 

 عیاشی

                 1 38 نسا 13

          *  *     181 بقره 16

عیاشی و 

مستدرک 

و وسایل 

 الشیعه

11 
-306مائده 

9 
3  *  * 

 

 

 

     *   * 
تفسیر قمی و 

 جامع البیان

مستدرک 

و وسایل 

 الشیعه

                 3 28 بقره 18

                 1 33 مامن 19

40 

 عمران آل

36 

9-313 

 عیاشی          *    * 2 3

43 
و  6جمعه 

 8و  1
4 2    *      *   

مقتل 

الحسین 

 مقرم

 سفینه البحار
محجه 

 البیضاء

42 
و  94بقره 

93 
1                 
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           *   *  1 13 دخان 41
بلوغ 

 االرب

         *     *   18 نحل 44
ابوالفتو  

 رازی

          *   *  * 2 4 24 جاثیه 43

                 3 99 مومنون 46

                 3 32 سجده 41

 البرهان           *     2 1 هود 48

 تبیان         *   *  *   91 انعام 49

          *   *  * 2 3 24 جاثیه 30

                 8 23 جاثیه 33

      *  *      34 سبا 32
المیزا

 ن

علل 

 الشرایع
 البرهان رو  البیان

31 
مومنون 

13-11 
                 

                  66 مریم 34

                  30 منافقون 33

                  312 بقره 36

                  338 انعام 31

                  33 مومنون 38

                  42 زمر 39
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                  14 اعراآ 60

                  60 واقعه 63

                  19 فصلت 62

                  33 زخرآ 61

                  11 بقره 64

                  32 روم 63

                  30و  9 ق 66

                  1و  6 حج 61

                  40 روم 68

                  28 نحل 69

                  38 فرقان 10

13 
 عنکبوت

31 
                 

12 
 عنکبوت

61 
                 

 3 4 4 8 1 6 3 3 1 9 1 1 32 2 36 40 81 جمع 
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 : توزیع فراوانی منابع استفاده شده در آیات مربوط به مرگ3 جدول شماره

 نوع منبع ردی 
 تعداد بارهای

 استفاده
 تعداد بارهای استفاده نوع منبع ردی 

 1 معانی االخبار 31 81 آیه 3

 1 البرهان 38 40 حدیو 2

1 
تفسیرمجمع 

 البیان
 1 مستدرک 39 36

 6 کافی 20 2 تفسیرصافی 4

 1 رو  البیان 23 32 بحاراالنوار 3

 8 تفسیر علمی 22 1 نهج البالره 6

1 
تفسیر 

 نورالثقلین
 4 درالمنثورتفسیر  21 1

 4 المیزان 24 9 تفسیرقرطبی 8

 2 تفسیر تبیان 23 1 تفسیر عیاشی 9

 3 المنار 26 2 وسایل الشیعه 30

 3 جامع البیان 21 3 تفسیر قمی 33

 3 محجه البیضاء 28 3 سفینه البحار 32

31 
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    24                                                  شدود کده بیشدترین مدوارد بحدو مدرگ در جلدد                                          در بررسی جدول یدل مشداهده مدی   

                       در جددول شدماره دو،                                                                        بوده اسدت و در جلددهای هفدتم و هشدتم هدی  بحثدی نبدوده اسدت.        

          مدورد از      32            نشدده و در                                    آیده از هدی  منبعدی اسدتفاده        20                             آیده مربدوط بده مدرگ، در         12      که از 



 381                                                                                 پدیدارشناسی مرگ در تفسیر نمونه

 

                                                            بدر اسداس جددول شدماره سده، در تفسدیر ایدن آیدات از                       شدده اسدت.                            منابع مختلفدی اسدتفاده  

                                        ایدن اعدداد نشدانگر ایدن اسدت کده                     شدده اسدت.                                  حدیو و تفاسیر دیگدر اسدتفاده      40      آیه و     81

                                      باشددد. از طرفددی از نظددرات مفسددرین                           بنیددادگرای معتدددل مددی                                  تفسددیر نموندده، تفسددیر تدددبری

                                               کتدداب تفسددیری و حدددیثی دیگددر نیددز بهددره      10                                                  دیگددر نیددز اسددتفاده کددرده اسددت تقریبددا  از  

                                                                                              جسددته اسددت و نظددرات مفسددرین سدداب  را موردنقددد و بررسددی قددرار داده و درنهایددت نظددر   

                  ی نظدر وهابیدان                                                             از طرفدی درمدورد شدبهات نیدز بحدو کدرده و دربداره                            خود را آورده اسدت. 

   در          باشدد.                                            از طرفدی تفسدیر اجتمداعی تربیتدی مدی                                                سخن رانده نقد کدرده و پاسده داده اسدت.   

                                                                             بده والددین توصدیه نمدوده تدا مراقدب تربیدت فرزنددان باشدند و دقدت                312                   تفسیر آیده بقدره   

                       کدرده و بدا تمثیلدی                           هدای قراندی اشداره                         بده برخدی داسدتان                                         در رشد معنوی آندان داشدته باشدند.   

   (.   241      بقره )                 مخالفت کرده است    ها         بودن آن

 :منابع

 دارالکتب االسالمیه. تهران: ،معانی االخبار (،1377بابویه محمد بن علی) ابن .1

هدای   جریان پرهیدز از تفسدیر و گریدز بده تددبر و ویژگدی      (، 1395پاکت ی احمد، ) .2

 .tumarandishe.ir،تفاسیر تدبری در عصر حاضر

، قدم:  موضدوعی قدران کدریم معداد در قدرآن     تفسدیر   (،1393جوادی آملدی عبدداهلل)   .3
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 ، تهران: دانشگاه تهران.نامه لغت(، 1338اکبر) علی دهخدا .4
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 تدبر در قرآن در های جریان های مشترک و روش مبانی

 ایران معاصر

 2رضا فخاری علی -3علی حبیبی

 چکیده

                          هدددایی از صددددر اسدددالم                        بدددا شددددت و ضدددع   «                   تددددبر در قدددرآن »         موضدددوع 

        توجده          اسدالمی          انقدالب     از      پدس                                   پژوهدان قرارگرفتده اسدت امدا            قدرآن          موردتوجه 

       ایدن        تبدع       بده   .       داشدت     ای           فزایندده        رشدد          ایدران     در    آن       فهدم       برای     تالش   و      قرآن    به

                                  سدازی فهدم قدرآن صدورت گرفدت               عمدومی           راسدتای            هدایی در               موضوع، تدالش 

   و         عمدومی        الیده          عندوان       بده    «      قدرآن     در        تددبر  »                                   آثار گونداگونی در تبیدین مفهدوم       و

        اگرچدده   .                                   هددایی بددرای آن منتشددر گردیددد                         قددرآن و ارائدده روش        فهددم          همگددانی

                                           منددان بده مباحدو قرآندی قدرار گرفدت                                                   برخی از ایدن آثدار مدورد اقبدال عالقده     

                                                                                    امددا عمددال  نتوانسددتند بدده یددل جریددان عمددومی در حددوزه فهددم قددرآن تبدددیل   

    در          رویکددرد      سدده         امددروز         ایددران    در      کدده      دارد    آن    از         حکایددت      هددا                 شددوند. بررسددی

                                              دارنددد و هرکدددام بدده یددل جریددان فرهنگددی           بیشددتری        نمددود   ، «      قددرآن    در        تدددبر »

              رویکردهدددا،        ایدددن           صددداحبان   و             پیشدددگامان  .       اندددد        شدددده                       اثرگدددذار تبددددیل  

          لسدددانی            محمددددعلی »   و   «       اخدددوت            احمدرضدددا »   ، «    زاده         الهدددی             محمدحسدددین »

                                                           
علی حبیبی؛ دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیو، گروه علوم قرآن و حدیو، دانشکده الهیات و معارآ اسالمی، . 3

 habibi_1371@yahoo.com، (ه مسئولنویسند) دانشگاه مازندران، بابلسر

رضا فخاری؛ دکتری علوم قرآن و حدیو، دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیو، دانشکده الهیات و معارآ اسالمی،  علی .2

 fakhary_a@yahoo.comدانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، 
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      بددا          مصدداحبه          مکتددوب،        آثددار          مطالعدده      بددا         پددژوهش       ایددن    در  .        هسددتند   «        فشددارکی

   و      هددا       کددالس    در        حضددور   و                    ایددن سدده جریددان        مطددر        هددای         شخصددیت   و          اسدداتید

   و         بررسددی        مددورد      هددا    آن       هددای     روش            تعدداری  و          مبددانی،                  آموزشددی آنددان،         مراکددز

           بنیدادین        گداه         هدایی          تفداوت          اگرچده        دهدد       مدی         نشدان          نتدایج   .       گرفدت       قرار       تحلیل

         حدداقل         تدوان       مدی        امدا       دارد        وجدود          جریدان       سده        ایدن        هدای           اندیشده    و       مبانی      میان

    از         بیشددتر         بسددیار      کدده             اشددتراکاتی  .      کددرد       عکددر        آنددان        میددان          اشددتراک        نقطدده    30

         جریدان       سده        ایدن          مشدترک         حرکدت    و         اتحداد         محدور          تواندد       مدی    و        هاسدت        تفاوت

              نتددایج ایددن    .      سددازد        محقدد          زودتددر    را         جریددان      سدده      هددر         اهددداآ   و       شددده        تلقددی

               هددای تدددبری،                                                               پددژوهش ضددمن نشددان دادن اشددتراکات روشددی میددان جریددان  

        معرفددی   «       تدددبر »                                                           هددای ترویجددی قددرآن کددریم را بددا اسددتمداد از مقولدده           ظرفیددت

        هد کرد.   خوا

           محمدددعلی       زاده؛        الهددی            محمدحسددین         اخددوت؛           احمدرضددا         قددرآن؛    در        تدددبر       هددا:            کلیدددواژه

      شناسی       جریان      روش؛        مبانی؛         فشارکی؛       لسانی

 . بیان مسئله3

       بیددت       اهددل   و        قددرآن         سددفارش        مددورد           ماکدددا       کدده       اسددت          موضددوعی   «      قددرآن    در        تدددبر »

        قددرآن    در        تدددبر      بدده         صددراحت      بدده       آیدده   4        کددریم        قددرآن    در  .      اسددت             قرارگرفتدده  (        السددالم         علددیهم )

   ؛  29   ، ص  ؛   68  ،         مامنددون  ؛   82 ،      نسدداء        دانددد )      مددی         عمددومی         وظیفدده      یددل    را    آن   و       کنددد      مددی        دعددوت

        قددرآن    در        تدددبر      بدده        مددردم        دعددوت           پیرامددون          متعددددی          روایددات    آن      بددر        عددالوه  .  (  24         محمددد،

        اسددالم         تدداریه       طددول    در      کدده       اسددت       شددده       سددبب        تدددبر      بدده         عمددومی        دعددوت       ایددن  .     دارد        وجددود

  .      شدود          ارائده          اسدالمی              دانشدمندان         توسدک    «      قدرآن     در        تددبر  »         عندوان        تحدت           گوناگونی     های     بحو

         هسدتند        نیدز          دیگدری        هدای         کتداب    و       اسدت          یافتده          نگدارش    «      تددبر  »         عندوان     با        متعددی     های      کتاب

    را      هدا     آن          محتدوای         تدوان       مدی        امدا         دهندد        نمدی         نشدان        خدود          عندوان     در    را   «      تددبر  »      واژه        گرچده     که

       بدین           مشدهودی          تفداوت         تدوان        نمدی          معاصدر       دوره    از       پدیش       تدا   .       گرفدت        نظدر     در      تدبر     بحو     عیل
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       حتددی  .      کددرد          مشدداهده         اسددالمی             دانشددمندان        آثددار        میددان    در         تدددبری   و          تفسددیری       هددای          فعالیددت

        ندوعی          نگدارش        نیدت       بده          حقیقدت     در        قدرآن     در        تددبر          عندوان       بدا          یافتده          نگدارش       آثار    از        بسیاری

        صدورت       بده       کده          هسدتیم         هدایی           اندیشده         ظهدور         شداهد         اخیدر        قدرن     در     اما  .    اند       گرفته       سامان       تفسیر

        سدایر     از         مسدتقل            فعدالیتی          عندوان       بده     را    آن   و       اندد          گرفتده        بداال     را        قدرآن     در      تدبر      پرچم     تری     جدی

  .    کنند    می      مطر        قرآنی     های        فعالیت

        مقالده      30                نامده و حددود                    عندوان پایدان      30                         عندوان کتداب، بدیش از        30                      شاید بتدوان بدیش از   

                                                                                هدای پدس از انقدالب اسدالمی در ایدران معرفدی کدرد کده پیرامدون تددبر در                           اصلی را در سال

   (؛   28  :     3199                انددد )حبیبددی،                                  هددای مختلدد  آن نگاشددته شددده                هددا و نموندده               تعدداری ، روش        قددرآن، 

        شددده و                                                                     هدایی کدده بده یدل جریدان فکددری، فرهنگدی و اجتمداعی تبددیل                        وجدود اندیشده           بدااین 

                                                                                                   طرفدارانی در میدان اقشدار گونداگون مدردم داشدته باشدند بسدیار انددک هسدتند. اگدر جریدان            

         رفتدار         ندوعی     از         فکدری،          مبدانی       بدر         عدالوه       کده          معیندی            اجتمداعی         گدروه    و         جمعیدت        تشکل،    را

         شخصدیت       یدل        مندد         نظدام           اندیشده              بندابراین،                         اسدت، تعرید  کندیم؛               برخدوردار          اجتماعی      ویژه

      پددس  .      شددود       نمددی          نامیددده         جریددان                ظدداهر نشددده،           اجتمدداعی        تشددکل        صددورت      بدده      کدده        علمددی

           اجتمداعی          جریدان       یدل        مهدم        هدای          ویژگدی     از        تشدکل       یدل          جمعیدت          داشدتن    و      بودن         اجتماعی

       هددای         ویژگددی           اندیشدده،    آن      بددا         مددرتبک   و        معددین         رفتددار   و        مشددخر          اندیشدده  .      آیددد      مددی        شددمار      بدده

   (. 9  :     3189               رک: خسرو پناه،  )     است         اجتماعی     های       جریان      دیگر

   «      قددرآن    در        تدددبر »    در          رویکددرد      سدده          امددروز،         ایددران    در      کدده      دارد    آن    از         حکایددت      هددا         بررسددی

        تبدددیل                      اجتمدداعی اثرگددذار    -                                                دارنددد و هرکدددام بدده یددل جریددان فرهنگددی             بیشددتری        نمددود

           احمدرضددا »   ، «    زاده        الهددی            محمدحسددین »             رویکردهددا،       ایددن          صدداحبان   و            پیشددگامان  .      انددد       شددده

                                          هددر یددل از ایددن رویکردهددا تعدداری      .       هسددتند   «        فشددارکی         لسددانی           محمدددعلی »   و   «      اخددوت

         تعیددین         قرآندی           فعالیدت        ایددن        بدرای        خداص     ای          محددوده    و         ارائدده   «      قدرآن     در        تددبر  »    از            گونداگونی 

    در       گدداه  .        دارنددد          یکدددیگر      بددا            بنیددادینی   و       جدددی       هددای         تفدداوت          بعضددا           تعدداری        ایددن  .      انددد        کددرده

         تعریدد     ای        گوندده      بدده    را    آن        گدداهی   و       انددد       شددده        قائددل         تفسددیر      بددا         روشددنی       مددرز         تدددبر،         تعریدد 
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                                                سده رویکدرد مدذکور عدالوه بدر آنکده نسدبت          .      اسدت          تفسدیر       بدا        مخلوط   و       ممزوج    که      کنند    می

      یددا         نظریدده      یددل      حددد    در                                                                             بدده آثددار ماقبددل خددود از رنددا و قددوت بیشددتری برخوردارنددد، صددرفا  

   و            طرفددداران   و               تبدددیل شددده           اجتمدداعی  -         فرهنگددی          جریددان      سدده                 نمانددده و بدده        بدداقی        کتدداب

   و          ماسسددات        قالددب    در    ای         یافتدده          سددازمان       شددکل      بدده               انددد؛ آنددان        کددرده        پیدددا          متعددددی           مخالفددان

        هسدتند         خدود          مخصدوص         نگداه       بدا            آمدوزانی         قدرآن           وپدرورش          آمدوزش        حدال     در        آموزشی       مراکز

   (.    3199            )رک؛ حبیبی: 

                                                                                          سداال اینجاسدت کده آیدا ایدن سده جریدان تددبری حقیقتدا  بدا یکددیگر اختالفداتی                   اکنون 

                                                    سده مفهددوم کدامال  متفدداوت و متضداد اسددت  بددا      «       تدددبر »                                           بنیدادین دارنددد  آیدا منظددور آندان از    

                                                              کدده فعددالیتی بددرای عمددوم مددردم اسددت و بددا توجدده بدده    «                 تدددبر در قددرآن »                  توجدده بدده جددنس 

                                        هدای خدود در میدان اقشدار گونداگون            شده                                                     عملکرد ایدن سده جریدان کده در حدال تدرویج اندی      

                         آمیدزی داشدته باشدند                                                  توانندد در کندار یکددیگر زیسدت مسدالمت                                    مردم هستند، آیدا آندان مدی   

                                           هددای هددر یددل از سدده جریددان مددذکور در                                                      در ایددن نوشددتار بددا بررسددی مبددانی فکددری و روش

                                                                                              حوزه تدبر در قدرآن، نشدان داده خواهدد شدد کده اگرچده اختالفداتی روشدن میدان هدر یدل            

          اجتمدداعی   -                                               هددا و اشددتراکات ایددن سدده جریددان فرهنگددی                                      آنددان وجددود دارد، امددا شددباهت     از

                                گدردد، بلکده در صدورت توجده                                          تنهدا موجدب همزیسدتی آندان مدی                              قدری زیاد است کده نده      به

                                                              تواندد عداملی بدرای اتحداد آندان در جهدت تدرویج تددبر                                               به آن و استفاده از این ظرفیدت، مدی  

                                در قرآن در میان عموم مردم باشد.

 گذاران معرفی بنیان .2

 ال ( جریان الهی زاده:

                     در شددهر بشددرویه در       3143              زاده در سددال                    محمدحسددین الهددی             والمسددلمین         االسددالم       حجددت

                            در دانشددگاه علددوم اسددالمی       3163                                                            اسددتان خراسددان رضددوی دیددده بدده جهددان گشددود. از سددال 

                                                                                    رضددوی مشددهد بدده کسددب علددوم حددوزوی و دانشددگاهی پرداخددت و از درس حضددرت       
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        بنیداد    «  ه      مشدکو  »        مجلده                مددیر داخلدی         3112     تدا        3113       سدال    از   ی  و   .               فت بهدره بدرد     معر    اهلل     آیت

                      نیددز مدددیریت گددروه       3114     تددا       3111         از سددال   و                                    هددای آسددتان قدددس رضددوی بددوده           پددژوهش

           ایشدان از    .                                                                                  علوم قدرآن و حددیو دانشدگاه علدوم اسدالمی رضدوی را بدر عهدده داشدته اسدت          

                    ا در محضددر حضددرات                                                       در حددوزه علمیدده مشددهد درس خددارج اصددول و فقدده ر        3112      سددال 

      3114                                                                                       آیات عظام مرحوم علدم الهددی و مرحدوم میدرزا علدی فلسدفی تلمدذ نمدود و از سدال          

                 سددال معتکفاندده     30                                                        تحصددیل بدده شددهر مقدددس قددم مهدداجرت کددرد و مدددت      ٔ        ادامدده       بددرای 

                                 مدددت چنددد سدال نیددز معاونددت     وی                               جددوادی آملددی را درک نمدود.      اهلل       آیدت               محضدر حضددرت  

   او   .            بددوده اسددت     دار        عهددده   را        آملددی         جددوادی     اهلل   ت    آیدد              وابسددته بدده          اسددراء                 پژوهشددی موسسدده 

                    هدای مطدر  کشددور                              هدای علمیده و دانشددگاه                                              هدا بده تدددریس در سدطو  مختلد  حددوزه           سدال 

                                                                 در حددوزه علمیدده مشددهد بدده تدددریس تفسددیر و آیددات االحکددام           اکنددون        و هددم                  اشددتغال داشددته

  :     3194                                                             بسدددددایت موسسددددده تددددددبر در قدددددرآن و سدددددیره،       و )         اسدددددت            مشدددددغول 

https://b2n.ir/y59692.)   

       سددنگ        گددران         تفسددیر    از         الهددام      بددا        شمسددی      1381       سددال        حدددود         زاده در                   محمدحسددین الهددی

      بدده   ، «      قددرآن    در         تددد بر »       نددام      بددا        طرحددی             طباطبددایی،            محمدحسددین       سددید    اهلل       آیددت        عالمدده           المیددزان

                                                            کدرد کده آردازی بدر یددل جریدان قرآندی مداثر بددود.               عرضدده        کشدور          قرآندی    و        علمدی          جامعده 

                                                     هددا جلدد کتدداب در حدوزه تدددبر در قدرآن منتشددر                    وی تداکنون ده    (  30       الدد :       3194      زاده،         الهدی  )

          کرده است.

 ب( احمدرضا اخوت:

                                                                 گددذار مدرسدده دانشددجویی قددرآن و عتددرت دانشددگاه تهددران، در                            احمدرضددا اخددوت بنیددان

                                         هددای قرآنددی خددود را از حدددود سددال                                                 در اصددفهان بدده دنیددا آمددد. وی فعالیددت        3141      سددال 

                                                         قرآنددی در اصددفهان آردداز کددرد و معلمددی قددرآن را از                                 بددا شددرکت در برخددی جلسددات        3160

                                                                              سددالگی تجربدده کددرده اسددت. وی در کنددار تحصددیل در دبیرسددتان، مشددغول         36  ،   33     سددن 

   اهلل                                              طددور خداص در جلسدات خصوصدی قدرآن آیددت                                             تحصدیل دروس حدوزوی نیدز بدود و بده     
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                         بددرای ادامدده تحصددیالت        3166                        کددرد. اخددوت در سددال                                     صدددیقین در اصددفهان شددرکت مددی 

                                     کنددد و در دانشددگاه تهددران مشددغول                                                رشددته علددوم گیدداهی بدده تهددران سددفر مددی               دانشددگاهی در

                                                                                  شدود امدا رویده گذشدته خدود در مطالعدات حدوزوی در کندار تحصدیل آکادمیدل                     تحصیل می

                                               اهلل امجددد دروس حددوزوی را تددا اتمددام دوره                                                   را هم نددان ادامدده داده و در محضددر آیددت   

                         جلسددات آقددای پددرورش،               اهلل امجددد از                                     دهددد. عددالوه بددر جلسددات آیددت                       سددط  ادامدده مددی 

                     بددرد. بددا ادامدده                                                                                  جلسددات جامعدده اسددالمی و سددایر جلسددات قرآنددی تهددران نیددز بهددره مددی    

                                                                                          تحصددیالت دانشددگاهی در مقطدددع کارشناسددی ارشدددد در رشددته علدددوم گیدداهی، حدددوزه      

        عنددوان                                                                                        تخصصددی وی بددر موضددوع گیاهددان دارویددی متمرکددز شددد و در همددین حددوزه نیددز بدده

               هددای کدداری و                                     ار شددد. اخددوت در کنددار فعالیددت                                               کارمنددد در دانشددگاه تهددران مشددغول بدده کدد 

            یددل حرکددت       3111                                                       زمددان بددا پایددان تحصددیالت حددوزوی خددود، در سددال                     آکادمیددل و هددم

        پژوهددی               هددای قددرآن              سلسددله دوره    81     تددا     11                                                       قرآنددی را در دانشددگاه تهددران آردداز کددرد. از سددال 

      هددای                                                                                       بدده همددت احمدرضددا اخددوت و حدددود شددش نفددر از دوستانشددان و در قالددب فعالیددت 

                   مدرسدده دانشددجویی       3181                                                            قددرآن و عتددرت دانشددگاه تهددران برگددزار شددد و در سددال          کددانون 

                                   هدا جلدد کتداب در حدوزه تددبر                                                                   قرآن و عترت دانشگاه تهدران متولدد شدد. ایشدان تداکنون ده     

      هددای                  هددا و همددایش                انددد و نشسددت                                                          در قددرآن و موضددوعات دیگددر قرآنددی منتشددر کددرده    

  (    3199         با اخوت،        مصاحبه  )      اند.                                    گوناگونی را در این حوزه سامان داده

 ج( محمدعلی لسانی فشارکی:

                                       در اصددفهان دیددده بدده جهددان گشددود.       1332                                             دکتددر محمدددعلی لسددانی فشددارکی بدده سددال 

                                                                                       دروس حددوزوی را در اصددفهان و قددم فددرا گرفددت و تحصددیالت دانشددگاهی را در دانشددکده  

              عندوان عضدو                                                                                         الهیات دانشگاه تهدران در رشدته علدوم قدرآن و حددیو بده پایدان رسدانید و بده         

                       عندوان اسدتاد مددعو                                                      هدای تربیدت مددرس و آزاد اسدالمی کدرج و بده                         علمی در دانشدگاه      یئت ه

                                     هددای تهددران بدده تدددریس پرداخددت.                                                              در دانشددگاه امددام صددادق )ع( و برخددی دیگددر از دانشددگاه

                                            المعدارآ بدزرگ اسدالمی، پژوهشدگاه علدوم                                                        در حوزه تحقی  و پژوهش نیدز، بدا مرکدز دایدرة    
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                                                  امه جهددان اسددالم و برخددی از نشددریات تخصصددی                                            انسددانی و مطالعددات فرهنگددی، دانشددن  

                                                                                              همکدداری نمددود. وی آثددار متعددددی در قالددب تددالی  و ترجمدده در حددوزه علددوم قددرآن و     

                        روش تحقید  موضدوعی در    »            تدوان بده              هدا مدی             تدرین آن                                      حدیو منتشر کرده اسدت کده از مهدم   

      هددای                                                                          کدده حاصددل حدددود چهددل سددال تحقیدد  و تجربدده ایشددان در زمیندده روش  «              قددرآن کددریم

                                          درآمددی بدر مطالعدات قرآندی در سدیره       »  ،  «              سدوره شناسدی   »                            و مطالعده در قدرآن اسدت،          تحقی  

         : داخددل     3193                  لسددانی فشددارکی،  )              اشدداره کددرد   «                                  آمددوزش قددرآن بدده روش پیددامبر  »  و   «       نبددوی

        ای بدده                       را در قالددب مقالدده  «                     روش تحقیدد  موضددوعی »  ،     3110                                 جلددد(. لسددانی در حدددود سددال  

                        هددا تجربدده ایشددان در                       ای کدده حاصددل سددال                                                          کنگددره عالمدده طباطبددایی تبریددز ارائدده کددرد. مقالدده

                                                       شدد. ایدن مقالده بعددها بده کوشدش حسدین مدرادی                                              زمینه تحقی  در قرآن کریم محسوب مدی 

                                                                                                  زنجانی، یکی از شداگردان ایشدان، گسدترش پیددا کدرده و بدا طدر  مسدائل پیرامدونی و ارائده           

                            تبدددیل و آرددازی بددر یددل   «                                      روش تحقیدد  موضددوعی در قددرآن کددریم »                         چنددد مثددال بدده کتدداب 

   (.    3199                                          ان تدبری دیگر شد )مصاحبه با مرادی زنجانی،    جری

 . اشتراکات در مبانی1

 گیری ها و نحوه شکل . انگیزه3-1

                                                                     تددرین انگیددزه آردداز حرکددت هددر سدده جریددان را درک درد بددزرگ                            شدداید بتددوان اصددلی 

                                                               داران هددر سدده جریددان تدددبری بددا انگیددزه زدودن ربارهددای                                     مهجوریددت قددرآن دانسددت. ع ل ددم

                                                                             از قدرآن کدریم پدا در ایدن مسدیر گذاشدتند. هرچندد شداید هددآ اصدلی                         توجهی و رفلت    بی

                                                                                              ها الزاما  بازگرداندن قرآن بده مدتن زنددگی همده مدردم و درگیدر کدردن مدردم بدا ایدن                   همه آن

                                                    زاده از همدان ابتدددا در پدی آشددنا کدردن عمددوم                                                    کتداب الهددی نبدوده اسددت. محمدحسدین الهددی   

                         تدل مسدلمین بدازگردد؛                      بده سدفره تدل                   خواهدد قدرآن                                         مردم با نعمت قرآن کدریم اسدت و مدی   

                                                            ای متفدداوت دارد. اگرچدده او هددم در پددی رفددع مهجوریددت                                    امددا احمدرضددا اخددوت دردردده 

                                                                                                   قددرآن اسددت امددا بیشددتر، اندیشدده اسددتفاده از قددرآن در علددوم دانشددگاهی و مطالعددات علمددی   
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                             سدو دردرده آشدنایی عمدوم                                                 پروراندد. محمددعلی لسدانی نیدز از یدل                              گوناگون را در سدر مدی  

            هدای خدود                                                                             گوهرهدای ایدن کتداب الهدی را دارد و از سدویی دیگدر مخاطدب آمدوزش                 مردم با

                                    هدا یعندی یدل دردرده و انگیدزه                   همده ایدن                                                   را بیشتر اهل تحقی  و پدژوهش قدرار داده اسدت.   

                                                                             هدا و اشدکال گونداگون عامدل ایجداد ایدن سده جریدان مداثر قرآندی در                                  مشترک امدا در قالدب  

              کشور شده است.

                                                هدا ماانسدت بدا قدرآن و همکداری در نگدارش                   س از سدال         زاده پد                  محمدحسین الهدی       ال (

                                         کندد در مباحدو تفسدیری، بحدو از یدل                                       اهلل جدوادی آملدی، احسداس مدی                       تفسیر تسنیم آیدت 

                          شددوند و از آیدده فاصددله                                                   شددود امددا در ادامدده وارد مطالددب دیگددری مددی                          آیدده قددرآن شددروع مددی

                  او ایدن تدالش را                                                                               گیرند. او تالش کرد تدا در تمدام مسدیر فهدم، همدراه قدرآن باشدد. خدود             می

                                                                    دانددد. آنگدداه پددس از چندددی کوشددش و رسددیدن بدده یددل احسدداس                               نقطدده آردداز تدددبر مددی 

                                کندد تدا آن ده خدود تجربده                                                                     مطلوب از اینکده حدرآ قدرآن را درک کدرده اسدت، تدالش مدی       

  «              هددی للنداس   »                                                                                  کرده اسدت در اختیدار همده مدردم قدرار دهدد؛ چدرا کده معتقدد اسدت قدرآن            

                                             آرشدیو وب سدایت موسسده تددبر در قدرآن و       )       ه اسدت         اسدتفاد                                است و برای عموم مدردم قابدل  

       هدددای                                                  ( همدددین انگیدددزه، عامدددل برگدددزاری دوره   https://b2n.ir/x77483  :     3191         سدددیره، 

                 شددود تددا طعددم                                                                          آموزشددی مختلدد  توسددک وی و شدداگردانش بددرای مخدداطبین مختلدد  مددی  

     زاده                                                                                                 ارتبدداط مسددتقیم بددا قددرآن را بدده همدده ب شددانند. علددی صددبوحی از شدداگردان الهددی      

                                                                                        "هدآ مدا ایدن بدود کده قدرآن کتدابی قابدل فهدم و درک بدرای مخاطبدانش و بدرای                   گوید:    می

                               ها...")مصدداحبه بددا صددبوحی،                                                                        مددردم بشددود. بددرای همددین نیازمنددد بددودیم بدده ایددن آمددوزش   

3199    .)   

               وسدیله کتداب         بده       3111                                                هدای تددبر در عهدن احمدرضدا اخدوت در سدال                     اولین جرقده     ب(

        مقطدع          پایدان     از                            پدورفر ایجداد شدد. پدس           نقدی     اهلل       ولدی       اثدر     «      قدرآن     در        تددبر          پیرامون        پژوهشی »

          قرآندی،        هدای          دردرده    و         حدوزوی    و         قرآندی            مطالعدات          سدابقه           تهدران،            دانشدگاه     در      اخوت      ارشد

   .   داد       سددوق         تهددران           دانشددگاه    در        مدداثر         قرآنددی         جریددان      یددل          اندددازی     راه       سددمت      بدده    را         ایشددان
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             گاهی بددود و                                                                                    جریددانی کدده بدده دنبددال اسددتفاده از قددرآن در مباحددو متنددوع و تخصصددی دانشدد 

      تدا     11       سدال     از "        گویدد:                                                                    خواست قرآن را به مرکدز توجده دانشدجویان بکشداند. اخدوت مدی          می

        یعندی     ...          بکندیم         رصددی       یدل             توانسدتیم       کده             اندداختیم      راه    را         پژوهدی         قدرآن        هدای       دوره    81     سال

      خدب    و        کنندد       مدی           برخدورد          چطدوری             دانشدجوها           ببیندیم        عمدل          میددان     در         فعدال          بیایند       گفتیم    می

       هسددت        قددرآن        حددوزه    در        کشددور    در      کدده           کارهددایی            تقریبددا          اینکدده        بددرای         کددردیم       بدداز    رو         زمیندده

                           صددورت است.")مصدداحبه بددا       چدده      بدده          ضعفشددان   و       قددوت       هددای        نقطدده          ببینددیم         عمددال    و          بیاینددد

                                                                                    ( اگرچده اخدوت نیدز در پدی رفدع مهجوریدت از کدالم الهدی بدود، امدا تفداوت                3199      اخوت، 

                                پیوندددی میددان علددوم مختلدد                                                    زاده آنجاسددت کدده هدددآ اخددوت بیشددتر ایجدداد                  او بددا الهددی

                                                                                               دانشگاهی با قدرآن کدریم اسدت. در حقیقدت بداز کدردن پدای قدرآن در زنددگی عمدوم مدردم            

                                                                            کند بلکده او تولیدد علدم بدر اسداس کدالم الهدی را هددآ خدویش قدرار                             اخوت را راضی نمی

             تا: دیباچه(.          اخوت، بی )          داده است

    را        قددرآن      بددا          مواجهدده    در         جامعدده         اساسددی        مشددکل                                  محمدددعلی لسددانی فشددارکی سدده     ج(

         تحقیدد    و          مطالعدده      بدده           پددرداختن          مشددکالت،       ایددن        بددرای         پاسددخی         عنددوان      بدده   و        کددرده         تبیددین

                             هددای خددود را بددرای تدددبر                           دانسددته و مبددانی و روش         ضددروری   و       مهددم    را        قددرآن    در          موضددوعی

          موضددوعی        وقتددی      کدده       اسددت    آن         نخسددت،                 نویسددد: مشددکل         او مددی        کنددد.                        در قددرآن تشددری  مددی

           پرداختده          موضدوع        ایدن       بده         کدریم         قدرآن   -          اصدوال    -       آیدا       کده        دانیم     نمی      شود،    می      مطر     ما      برای

            موضدوعات،    و         مسدائل         گونده        ایدن       کده        اسدت     آن       مدان        فدر         پدیش    و        تصدور        حتدی    و    نه    یا     است

        خدارج         قدرآن          رسدالت         حیطده     از      هدا     آن      بده            پدرداختن           اصدوال     و       اندد         نشدده       مطر       کریم      قرآن    در

        اسدت،        شدده         مطدر          قدرآن     در              موردنظرمدان          موضدوع          شدویم،       مدی          مطمدئن       کده       هدم       وقتی  .    است

      چده       بدا    و        کندیم           مراجعده         قدرآن        هدای         سدوره       یدا         آیدات         کددام     به    که       دانیم     نمی   و         متحیریم    هم     باز

  -         مددوارد    از          بسددیاری    در   .           بازشناسددیم    را       مددان         موضددوع      بددا         مددرتبک        آیددات           معیدداری،   و       مددالک

        کدریم         قدرآن    و        رویدم       مدی         قدرآن         سدراغ       بده   -         باشدیم          داشدته        دسدت     در      خاصی          کلیدواژه      آنکه    بی

      بده         راجدع          آیداتی          ترتیدب        ایدن       بده         شداید       تدا         کندیم       مدی           مطالعده    و      زنیم    می     ورق       پایان    تا      آراز    از    را

    در  .       شدویم       مدی          منصدرآ          ناکدام    و            راه خسدته          میانده          ارلدب،        امدا          کندیم؛         پیددا        مدان        تحقی        موضوع
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          حیددران،   و          سرگشددته   و        شددویم      مددی           رویدداروی        آیددات    از          انبددوهی        شددمار      بددا        نیددز،         مددوارد          بسدیاری 

         یددافتن    از      پددس      کدده       اسددت       ایددن      دوم،        مشددکل   .       گددردیم         بددازمی     راه        نیمدده    آر       داده،      کدد     از        تددوان

   و         تنظددیم        بددرای         مشخصددی         معیددار   و       مددالک  -     هسددت      کدده         طریقددی      هددر      بدده  -         مددوردنظر        آیددات

      بددا   و        کنددیم        آردداز       آیدده        کدددام    از    را         تحقیدد          دانددیم       نمددی   و          نددداریم       دسددت    در      هددا    آن        بندددی        طبقدده

       شددده         انجددام          موضددوعی           تحقیقددات        ارلددب    در         معیددار       ایددن         فقدددان  .       دهددیم         پایددان      یددل        کدددام

  .   است       مشهود   و       محسوس       روشنی    به

         چگونده         شدده،         بنددی         طبقده    و         منتخدب         آیدات        ایدن       بدا          داندیم        نمدی     که     است     این      سوم،      مشکل

   و         لطددای     از          قواعددد،   و        اصددول        کدددام      بدده        تقیددد      بددا   و         مراحددل        کدددام      طددی      بددا   و        کنددیم          برخددورد

        آرداز     در           رالبدا    .        جدوییم         بهدره        خدود         عالقده         مدورد          موضدوع       بدا         ارتباط    در    ها    آن        اشارات   و       دقای 

   و        آیدات       بدا           مسدتقیم           ارتبداط     از         ترتیدب        ایدن       بده    و        کندیم       مدی           مراجعده           تفاسدیر    و    ها       ترجمه    به     کار

    آن      کدده        رویددم      مددی    را        راهددی        درسددت   و          مددانیم،      مددی         محددروم      هددا    آن    از         واسددطه      بددی        یددابی         مفهددوم

        عملدی          نتدایج          روشدن،        هدای         پاسده          جدیدد،          مطالدب       بده      رو،         ازایدن         اندد؛         رفتده         تفاسیر   و    ها       ترجمه

  -         داریددم          انتظددار      کدده        چنددان    آن  –            موضددوعمان      بددا          ارتبدداط    در        دقیدد              راهبردهددای   و           کدداربردی   و

    در          موضددوعی         تحقیدد    و        فعددال        تدددبر          دربدداره    را       خددود          انگیددزه         تدددریج      بدده   و         یددابیم       نمددی       دسددت

         معتقددد          فشددارکی         لسددانی   (  33  :     3191                  لسددانی فشددارکی،    .")      دهددیم      مددی       دسددت    از        کددریم        قددرآن

        قددرآن    در          موضددوعی         تحقیدد      راه      کدده       انددد       شددده        موجددب      هددا    آن         امثددال   و         مشددکالت       ایددن       اسددت

         معاصدر        نسدل          اساسدی         نیداز        ایدن    و        گدردد         بسدته           قرآندی،          معدارآ            مشدتاقان        سدیل      روی    به      کریم

   و          موضددوعی         تحقیدد      روش        کتدداب         ایشددان   .       بمانددد        پاسدده      بددی        چنددان      هددم        قددرآن       فهددم         زمیندده    در

    در        تدددبر     راه             هموارسددازی   و         مشددکالت       ایددن      حددل          راسددتای    در    را    آن        گاندده       پددنج       هددای       فصددل

   (.  31      همان:  )     اند      دیده       تدارک       اسالمی       جامعه    در      قرآن

                                                                                       که مشدهود اسدت هدر سده جریدان بدا انگیدزه رفدع مهجوریدت قدرآن و بازگردانددن                  چنان

                                               منددی از مندافع آن در سدطو  مختلد  عمدومی                                                      کالم الهدی بده عرصده زنددگی مدردم و بهدره      

                                                                          هددای علمددی خددود را آردداز کردنددد و پددس از دسددتیابی بدده گددوهری                       و تخصصددی، تددالش
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                           هددای آموزشددی آن را بددا                                                                     شددمند کدده آنددان را بدده وجددد آورده اسددت، در قالددب کددالس       ارز

     اند.                         دیگران به اشتراک گذاشته

 قرآن برای عموم مردم واسطه . اعتقاد به امکان فهم بی2-1

                                                                                             یکدی از مفدداهیم بنیدادین در حددوزه تددبر در قددرآن، توجده بدده مخاطدب قددرآن در دعددوت      

                                                            اندیشدمندان اسدالمی معتقدندد کده قدرآن اگرچده هددایتی                                            به ایدن فعالیدت اسدت. گروهدی از     

                                                                                                 بددرای همدده مددردم اسددت و دوای همدده دردهددا در آن اسددت، امددا هددر فددردی از آحدداد مددردم   

                                                                                     تنهدایی بده سدراغ ایدن داروخانده عظدیم رفتده و خدود از آن شدفا طلدب کندد؛                              اجازه ندارد بده 

                    انبده او بددر کددل   ج                                                                    منددی از شددفای قدرآن وابسددته بدده شدناخت فددرد و تسدلک همدده                   بلکده بهددره 

                                                                                            قرآن کریم است و این تسدلک جدز بدرای اهدل علدم و مفسدرین میسدر نیسدت. هرچندد آندان           

       جددایی                    السددالم، راه بدده                                                                           نیددز جددز بددا اسددتمداد از مفسددرین حقیقددی، یعنددی معصددومین علددیهم  

      بیددت                                                                                                نخواهنددد بددرد. بنددابراین الزم اسددت عمددوم مددردم فقددک بددا کمددل عالمددان پیددرو اهددل   

                                                                      جعدده کننددد و فقددک داروی مددورد نیدداز خددود را در آن بیابنددد.                           السددالم بدده قددرآن مرا          علددیهم

                                                                     ( ایددن معنددا در قددرون اخیددر، بددا تعددابیر گوندداگونی در افددواه   26-  22  :     3193                 صددفائی حددائری،  )

                                                                                                دانشدمندان اسدالمی تکدرار شددده اسدت. تدا جددایی کده برخدی علمدداء هم دون امدام خمینددی          

                    را عامددل مهجوریددت                                                                              )ره( لددب بدده اعتددرا  گشددودند و ایددن رویدده حدداکم بددر اندیشدده دینددی

                                                                جددب کدده مددانع از اسددتفاده از ایددن صددحیفه نورانیدده اسددت،  ح                یکددی دیگددر از                    قددرآن دانسددتند: "

                             ، کسدی را حد  اسدتفاده از         اندد           فهمیدده                         مفسدرین نوشدته و یدا          کده     آن                       اعتقاد به آن است که جز 

             کدده ممنددوع   -                                                                                   قدرآن شددری  نیسددت، و تفکددر و تددبر در آیددات شددریفه را بددا تفسدیر بدده ر ی    

                                                        ایدن ر ی فاسددد و عقیددده باطلدده، قددرآن شددری  را از           واسددطه      بدده        انددد و              باه نمددوده     اشددت  -      اسدت  

      کدده           درصددورتی  .      انددد         نمددوده        مهجددور        کلددی      بدده                                                 جمیددع فنددون اسددتفاده، عدداری نمددوده و آن را  

                                              مربدوط بده تفسدیر نیسدت تدا تفسدیر بده               وجده        هدی        بده                                      استفادات اخالقی و ایمدانی و عرفدانی   

   (.   399  :     3110         ")خمینی،  .  ..        ر ی باشد
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                                                         هدای تددبری معاصدر بدرخالآ رویده رالدب بدر علمدای                                        ن میان امدا اندیشده جریدان        در ای

                                                                     هدای اصدیل قرآندی و تعدالیم معصدومین، مبندای دیگدری را مطدر                                      سل  و مبتندی بدر آمدوزه   

                           دانندد و معتقدندد بدرای                                                            هدا، فهدم قدرآن را وظیفده همده آحداد مدردم مدی                            کند. ایدن جریدان      می

   ت.      ای نیس                            مندی از قرآن نیاز به واسطه      بهره

    68                 سددوره محمددد(، )    24            سددوره ص(، )    29 )                                       زاده بددا اشدداره بدده چهددار آیدده          الهددی        الدد (

                    هدا آمدده اسدت و                                      طدور مسدتقیم واژه تددبر در آن                             سدوره نسداء( کده بده        82                  سوره مامندون( و ) 

                            کندد، لدزوم تددبر بدرای                                                                              هم نین چهدار روایدت کده مدردم را تشدوی  بده تددبر در قدرآن مدی         

                                                    م نددین جمالتددی از امددام خمینددی و مقددام معظددم               گیددرد. وی ه                                عمددوم مددردم را نتیجدده مددی 

                                                                                   خصددوص جایگدداه تدددبر در قددرآن و لددزوم پددرداختن آحدداد جامعدده بدده آن عکددر               رهبددری در

   (.  13   ب:       3194                است )الهی زاده،        نموده

   ی      گروهدد      بدده    م، ی    کددر        قددرآن    در        تدددبر »         نویسددد:            زاده مددی                                    علددی صددبوحی از شدداگردان الهددی 

                 صددبوحی طسددوجی،  ) «     اسددت   م ی    کددر        قددرآن         انددزال       عددام   ت   یدد  را        بلکدده          ندددارد؛          اختصدداص       خدداص

3191     :  23  .)   

                              داندد و معتقدد اسدت عمدوم                                                                   اخوت نیز تددبر را فعدالیتی متعلد  بده عمدوم مدردم مدی           ب(

                                                                                                  مردم بدون واسطه امکان فهم قدرآن را دارندد. او معتقدد اسدت افدراد بدرای مراجعده بده قدرآن          

                 منددی آندان از          هدره                                                              ای ندارندد امدا هرچده آمدادگی بیشدتری داشدته باشدند، ب                          نیاز به هی  مقدمه

  (    3199                مصاحبه با اخوت،  )                            قرآن کریم بیشتر خواهد بود.

                                                                                     حسددین مددرادی زنجددانی، همکددار و شدداگرد لسددانی فشددارکی نیددز در توضددی              ج(

                                                               زاده، بده آیدات و روایدات مربدوط بده ایدن حدوزه اشداره                                           ضرورت تدبر در قرآن، مشابه الهدی 

                               آیددد کدده تدددبر یددل وظیفدده       مددی          روشددنی بر                            از همدده ایددن آیددات بدده »         نویسددد:                 کنددد. او مددی      مددی

      قددر                                                                   توانندد، بلکده بایدد بده تددبر در قدرآن بپردازندد و بده                     تنهدا مدی                         همگانی است و همگان نه

                                                                                                    وسددع و یسددر خددود از آن بهددره بگیرنددد و مددا حدد  نددداریم ایددن فراخددوان عددام الهددی را      
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                    )مددرادی زنجددانی،    «                                                                       تخصددیر بددزنیم و آن را منحصددر بدده شددماری افددراد خدداص بکنددیم    

3198     :  19  .)   

 قرآن در مفهوم تدبر . ساحت فهم، عنصری اساسی در1-1

                                                                                                مفهددوم و تعریدد  تدددبر از منظددر ایددن سدده جریددان بددا یکدددیگر تفدداوت دارد. امددا یددل    

           خودنمددایی   «                 تدددبر در قددرآن »                                                                عنصددر مهددم و اساسددی در تعریدد  هددر سدده جریددان از مفهددوم  

     کند.    می

                                                                                   الهددی زاده تعریدد  درسددت تدددبر را وابسددته بدده شددناخت صددحی  معنددای واژه             الدد (

   آن   «         سداختار  »  و   «       ریشده  »                                                                دانسته و معتقدد اسدت بدرای شدناخت ایدن واژه بایدد معندای          «     تدبر »

             الهدی زاده،   )          پدردازد       مدی   «       تفعدل  »                و معندای بداب     «      دبدر  »                       رو بده بررسدی مداده                       را شناخت. ازایدن 

       معنددا   «                                          روشددمند و هماهنددگ ظدداهر قددرآن کددریم         تفهددم »                         ( او تدددبر در قددرآن را   36   ب:       3194

        همدان:   )        کندد.                                      نیدز همدین معندا را تاییدد مدی       «       تددبر  »                                        نموده و معتقد اسدت کاربردهدای قرآندی    

28  )  

                                                        بده معندای توجده بده عاقبدت چیدزی اسدت؛ و کلیده           «       تددبر  »                    ازنظر احمدرضا اخوت،     ب(

         ریددزی و       مدده                                                                                   مراحددل از ارزیددابی و تعقددل در مددورد یددل پدیددده و شددناخت عاقبددت آن تددا برنا

      تدا:                اخدوت، بدی   )        شدود.                                                                     تنظیم قوای شخصی در راسدتای رسدیدن بده آن عاقبدت را شدامل مدی      

                         تدر تددبر بدرای همده                                                                     نویسد: "تدبر در قرآن دارای مراتبدی اسدت کده مراتدب پدایین              ( او می  11

        السدالم                 بیدت علدیهم                                                                     دسدتیابی اسدت ولدی مراتدب حقیقدی آن تنهدا مخدتر بده اهدل                     افراد قابل

                                 صدورت حقیقدی بدده ردر  نددزول                                                قدرآن بدده ایدن معناسدت کدده فدرد بدده                            اسدت. لدذا تدددبر در  

                                                                         هددا احاطدده یافتدده، آن را در معددر  توجدده قددرار داده و همدده افعددال                           کلمددات، آیددات و سددوره

  «          مخبتدددین »  و   «              اولدددواالعلم »                                                               خدددود را در راسدددتای آن، جهدددت دهدددد و ایدددن مخدددتر    

                   عددالیتی در سدداحت                         زاده، تددبر را تنهددا ف               شددود الهددی                    کدده مشداهده مددی            (. چنددان  83        ")همان:      اسدت 

                                                                                داند امدا اخدوت دامنده ایدن فعالیدت را از سداحت فهدم بده سداحت گدرایش                           فهم و ادراک می

     دهد.                 و عمل امتداد می
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                                                                                         لسانی فشدارکی اگرچده همدواره بده تفداوت تددبر بدا تفسدیر تصدری  کدرده و برخدی                ج(

                                         یددل از آثددار خددود، تعریفددی روشددن و                                                            وجددوه تمددایز آنددان را برشددمرده اسددت امددا در هددی  

                      گدداه درصدددد ارائدده              رسددد هددی                                          ارائدده نکددرده و حتددی بدده نظددر مددی  «                 تدددبر در قددرآن »     ی از      علمدد

                                                       حددال شدداگرد وی، مددرادی زنجددانی، در بیددان مفهددوم                                              چنددین تعریفددی برنیامددده اسددت. بددااین 

                   معنددای تدددبر در                                                                                   تدددبر در قددرآن ابتدددا بدده بررسددی واژه تدددبر در لغددت پرداختدده سددپس     

       گونده                                              دبر درواقدع پدذیرش تددبیر اسدت، همدان                  نویسدد: "تد                  کندد. او مدی                     اصطال  را بررسی می

                                                                                               که تعلم پدذیرش تعلدیم اسدت. تددبیر عبدارت اسدت از: تددارک دیددن، ترتیدب دادن، مقدمده           

              سددازی، طددر                                                                                 چیدددن، تهیدده کددردن، سددازمان دادن، طددر  کددردن، هماهنددگ سدداختن، مرتددب 

                                                                                               ریخددتن، اداره کددردن، متصدددی بددودن و... و تدددبر کدده حالددت پددذیرش تدددبیر اسددت عبددارت  

      دار و                                                                                            ت از: مهیددا و آمدداده شدددن، سددازمان و نظددام یددافتن، عاقبددت دار شدددن، ادامدده          اسدد

          دارتدر و                                                                                         دار گشدتن. بندابراین شدخر متددبر بدا عمدل تددبر، خدود را تدودارتر و دنبالده                  دنباله

       شدود.                دارتدر مدی                               هاسدت خدود نیدز دنبالده                                کده بده دنبدال دنبالده                      کندد و درحدالی            دارتر می       عاقبت

        شدود."                دارتدر مدی                     دارتدر و آیندده                         هاسدت، خدود ادامده                   هدا و آیندده        مده                     روی کده در پدی ادا         ازاین

  (  36  :     3198               )مرادی زنجانی، 

         نظددر از     26                                                                                مددرادی زنجددانی در بیددان معنددای اصددطالحی تدددبر در قددرآن بدده عکددر         

                نویسدد: "ایدن                                   پدردازد امدا در پایدان مدی                                                         اندیشمندان اسدالمی در توضدی  و تعرید  تددبر مدی     

                                                             از آن ده دانشدمندان اسدالمی در مقدام تعرید  یدا توصدی                        هدایی هسدتند                        موارد صرفا  نمونده 

       تددوان                                                                                   انددد و بددا تتبددع در آثددار ایشددان بدده مددوارد بسددیار دیگددری نیددز مددی                        تدددبر عکددر کددرده

                          هددا بدده مفهددوم تدددبر                         یددل از ایددن توصددی                                  راسددتی قضدداوت اینکدده کدددام               یافددت. بدده       دسددت

                بررسدی شدوند.                                                                             تر است دشوار اسدت و در اینجدا بندا نیسدت تمدام ایدن اقدوال نقدد و                نزدیل

                               ومدانع تددبر قدرار گیدرد و                             عندوان تعرید  جدامع                 تواندد بده                           یل از این مدوارد نمدی          شل هی     بی

       بداره                         بسدا اقددام درایدن                                                                            نگارنده نیز بنا ندارد تعرید  جدیددی از تددبر بده دسدت دهدد و چده       

                                                                                                 چندان صحی  هدم نباشدد. صداحبان ایدن اقدوال نیدز ارلدب در مقدام تعرید  نبدوده و بیشدتر            

                                                           ( بنددابراین مددرادی زنجددانی نیددز هماننددد اسددتاد خددود   39              انددد.")همان:         بددوده                 درصدددد توصددی 
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                کندد و صدرفا                                                                                      لسانی فشارکی هی  تعری  نهدایی و معندای دقیقدی از مفهدوم تددبر ارائده نمدی       

                                  نمایدد. او بده ایدن موضدوع در                                                                    اقوال گوناگون دانشمندان اسدالمی در ایدن حدوزه را نقدل مدی     

                        طدور کده یدادم هسدت                                        ندد: "مدن نده خدودم و نده آن      ک                                         مصاحبه با نگارندده چندین تصدری  مدی    

                                                                                                  آقای دکتر لسدانی هدی  موقدع در مقدام تعرید  نبدودیم و هدی  تعریفدی هدم ارائده نشدده در            

   (.    3199                                                   ها تا جایی که من یادم هست")مصاحبه با مرادی زنجانی،           این کتاب

                                شدده توسدک ایدن سده جریدان                                                                    آن مالفه مشترکی که بدا نظدر بده مجموعده تعداری  ارائده      

                                                                                     شددود آن اسددت کدده فهددم و ادراک یکددی از عناصددر اصددلی و بنیددادین در فرآینددد             ده مددی    دیدد

                               شددود. بددا ایددن تفدداوت کدده                                                                      تدددبر در قددرآن اسددت و حرکددت اصددلی از ایددن نقطدده آردداز مددی 

                                                               را متوقدد  در همددین مرحلدده دانسددته و مرحلدده بعددد از آن را   «       تدددبر »      زاده،                    محمدحسددین الهددی

                                       ؛ احمدرضددا اخددوت، مراحددل بعدددی را   (  64  :     3191                 صددبوحی طسددوجی،  )        نامددد      مددی  «       تددذکر »

           نظدر بدا                                                      کندد و محمددعلی لسدانی فشدارکی از یکسدو هدم                    معرفدی مدی    «       تددبر  »                نیز عیل عندوان  

       نماید.             تر پرهیز می                                             اخوت است و از سوی دیگر از ارائه تعریفی شفاآ

 تفسیر از تدبر دانستن . جدا4-1

                شددد، هددر سدده                      هددای قبددل مشدداهده                 شددده در بخددش             هددای نقددل                        کدده در برخددی نموندده        چنددان

                  داننددد و معتقددد                                                                                       جریددان، تدددبر در قددرآن را فعددالیتی کددامال  مسددتقل و متفدداوت بددا تفسددیر مددی 

                                                                                                   هستند که اساسا  تدبر ارتبداطی بدا تفسدیر نددارد و تمدایز جددی میدان ایدن دو مقولده وجدود           

                                                                                         وجدود مدرز میدان تددبر و تفسدیر و جایگداه تددبر و تفسدیر نسدبت بده یکددیگر از                         دارد. بااین

                                             هدا تبییندی متفداوت بدا دیگدری در ایدن                                                   سه جریان یکسدان نبدوده و هدر یدل از آن             منظر این 

                     حوزه ارائه کرده است.

                                                                  زاده دیدددگاه خددود را در تفدداوت تدددبر در قددرآن بددا چهددار                      محمدحسددین الهددی         الدد (

   ب:       3194      زاده،         الهددی )                      تشددری  کددرده اسددت  «        تاویددل »  و   «        تطبیدد  »  ،  «       تفسددیر »  ،  «       ترجمدده »        مفهددوم 

         تفسدیر          معندای         بایدد                                                  ت تددبر بدا تفسدیر معتقدد اسدت کده نخسدت                               ( او برای تشدری  تفداو    18

           شناسدان و                                                                                   شود و بدرای نیدل بده ایدن مقصدود معندای تفسدیر را از منظدر برخدی لغدت                روشن
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         تفسدیر    ٔ         محددوده         شدود،       مدی                   نویسدد: "دیدده                ( سدپس مدی    19        همدان:   )       نماید                 مفسرین بازگو می

        بیدان    و         الفدا           توضدی        حدد     در    را         تفسدیر         برخدی         اسدت،           متفداوت           تعداری         ایدن     از        هرکدام    در

               دانندد. بدا        مدی         نیسدت          ظدواهر           محددوده     در        آن ده         بیدان     را         تفسدیر       دیگر      برخی      اند؛        دانسته       معانی

          تعدداری        ایددن    از      یددل        کدددام  :      اسددت        پرسددش       ایددن       جددای      شددد        مطددر       کدده          مختلفددی          تعدداری 

       خدود          عهنیدت       بده         توجده       بدا     را         تفسدیر         کلمده           اصدطال ،        جعدل       بدا         تدوان       مدی      آیا      است       درست

        میددان      هددا       قددرن        بلکدده        نیسددت          امددروزی    ای      واژه          تفسددیر،      کدده       اسددت    آن                کددرد  حقیقددت         تعریدد 

         تعریدد          وضددع      رو،         ازایددن  .      اسددت        اسددالم       صدددر       دوران           اصددطالحات    از   و        بددوده        رایددج        مددردم

    را        قددیم            اصدطالحات         تدوان        نمدی       پدس   .      شدود       مدی         شدبهه         موجدب          بیشدتر    و      نیست      درست       تازه،

   و       شدده        نقدل          تفسدیر           دربداره            احادیدو،     در          مختلفدی        هدای          گدزاره    .      نمدود          تعرید          جدیدد      فهم    با

  .       زمددان       ایددن    در      ندده        کنددیم       وجددو       جسددت        زمددان        همددان    در    را        کلمدده       ایددن          محدددوده       اسددت     الزم

     رو،         ازایددن         کننددد؛      مددی         تغییددر         مختلدد        هددای        زمددان    در         کلمددات          مفهددومی       بددار      کدده       اسددت        روشددن

-  40   ب:      194                   شددویم")الهی زاده،       مددی        جویددا          احادیددو    در    را      واژه       ایددن          محدددوده   و         مفهددوم

43  .)   

      سدده  (  ع )       بیددت       اهددل        لسددان    در         تفسددیر      واژه         مفهددوم       شدددن        روشددن             سددپس جهددت             الهددی زاده

    آن    در      کده        اسدت         رددیر         خطبده     از        بخشدی       اول،         روایدت   :  (  43        همدان:   )       کندد       مدی        نقدل     را       روایت

  :   21     ، ج    3409              حددر عدداملی،  )       دهددد      مددی         توضددی          تفسددیر         مقابددل    در    را         تددد بر  (  ص )       خدددا          پیددامبر

        قددرآن        بددرای    آن    در      کدده       اسددت  (  ع )        بدداقر        امددام    از          مشددهوری         روایددت      دوم،            (. روایددت   391

        انمدا  »         معدروآ          روایدت         سدوم،            ( روایدت    100  :  2     ، ج    3113        برقدی،   )       کندد       مدی          معرفدی         هدایی      بطن

    از      پددس              (. نویسددنده   383  :   21   ج   ،    3409           حرعدداملی،  )       اسددت   «    بدده        خوطددب      مددن          القددرآن        یعددرآ

         تفسددیر         گذشددته    در        آن دده       شددود      مددی        روشددن          روایددات       ایددن       "بددا   :      گویددد      مددی          روایددات       ایددن       نقددل

        نگدداه    در         تفسددیر        اسددت،          متفدداوت        خددواص   و        عددوام        میددان          امددروزی          برداشددت      بددا           دانسددتند      مددی

  .      اسددت      هددا    آن         مخصددوص   و         منحصددر   و        کددریم        قددرآن       فهددم    از        خاصددی       نددوع  (  ع )           معصددومان

   ..  .      گیددرد        برمددی    در    را        کددریم        قددرآن        عمیدد           مفدداهیم           احادیددو،        نگدداه    در         تفسددیر         اصددطال 

        اسددت؛        کددریم        قددرآن          عبددارات      حددد    از         بدداالتر         تفسددیر          محدددوده        رسددد،      مددی       نظددر      بدده        سددان،        بدددین
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                  اسددت")الهی زاده،         کددریم        قددرآن         الفددا         ظدداهر        تنهددا                  دامندده تددد بر،      شددد        گفتدده           درگذشددته           بااینکدده

   (.  42   ب:      194

                را چنددین عکددر   «        تفسددیر »     بددا   «       تدددبر »      هددای                    گاندده از تفدداوت                             زاده آنگدداه فهرسددتی هشددت      الهددی

   .     اندد        خداص          گروهدی           تفسدیر،          مخاطدب        ولدی          مدردم،         عمدوم          قدرآن،          تدد بر          مخاطدب   - 3     کند:     می

    از          تفسدیر،     در       ولدی   "          بدالقرآن           القدرآن          تدد بر  "       شدود       مدی            اسدتفاده         قدرآن       آیات    از     فقک        تد بر،    در- 2

       فهدم        الیده          اولدین          قدرآن،          تدد بر   - 1   .     شدود       مدی            اسدتفاده          مندابع       دیگر   و     عقل         روایات،       قرآن،      آیات

  .      اسدت         قدرآن         عمید         هدای        الیده     در        یدابی        عمد     و          اندیشدی      ژرآ          تفسدیر،      ولی      است؛      قرآن       معنای

        قددرآن         اعمدداق    در         رواصددی          تفسددیر،       ولددی         قددرآن،       سددط     در        کددردن       شددنا          تددد بر،        دیگددر         عبددارت      بدده

        قددرآن        آیددات          پددردازش          تفسددیر،       ولددی         قددرآن،         اولیدده         معنددای          دریافددت         قددرآن،         تددد بر  - 4   .     اسددت

       هددای       فهددم      بدده         تددد بر  - 3   .     اسددت        قددرآن    از          برداشددت   و           اجتهددادی         مبددانی   و         مبددادی         وسددیله      بدده

       هددای       فهددم      بدده        کلددی،   و          مجمددوعی       هددای       فهددم      بددر        عددالوه          تفسددیر،       ولددی           پددردازد،      مددی          مجمددوعی

    در       ولددی  .      اسددت         مسددتمع         انسددان   و        معلددم       خدددا        کتدداب          تددد بر،    در  - 6   .    دارد         اشدداره       نیددز        جزئددی

    از         تددد بر  - 8   .     اسددت         تفسددیر    از       پددیش         تددد بر          جایگدداه  - 1   .    دارد          فعاالندده       ورودی        مفسددر          تفسددیر،

    از       پددیش          تددد بر،                               (. او معتقددد اسددت جایگدداه   44-  41                             ر ی متمددایز اسددت )همددان:        بدده         تفسددیر

            روخددوانی،       اسددت     الزم          تددد بر،      بدده      ورود    از       پددیش     رو،         ازایددن        اسددت؛         ترجمدده    از      پددس   و         تفسددیر

   (.  44           شود )همان:           فراگرفته       ترجمه   و        مفاهیم   و      معنا   و       تجوید        خوانی،      روان

        تددبر          تفداوت       بده          صدراحت       بده         خدود،          مکتدوب         آثدار     از      یدل        هدی      در      اخوت         احمدرضا   ب( 

    در        تددبر        بدین             روشدنی را        مدرز        هدی           حقیقدت     در   و          پدردازد        نمدی          قرآندی        هدای           فعالیدت         سدایر     با

                        تدرین تفداوتی کده او            شدفاآ    .     کندد                تبیدین نمدی           قرآندی        هدای           فعالیدت         سدایر    و      قرآن       تفسیر       قرآن،

             ای برتدر در                                   آن اسدت کده تددبر را مرتبده                                 هدای قرآندی عکدر کدرده،                      با سایر فعالیدت   «     تدبر »     میان 

                       رسدد ایشدان اساسدا                                               داندد. تدا جدایی کده بده نظدر مدی                                              طول انس، تفکر و تعقدل در قدرآن مدی   

                                                                                              ای بدرای متمدایز کدردن تددبر از تفسدیر و تحقید  و تاویدل و ... نددارد. ایدن درحدالی                  دردره
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           تدر ایدن                                                                     وگدویی بدا نگارندده پیرامدون تددبر در قدرآن، قددری روشدن                              است کده وی در گفدت  

                       تفاوت را عکر کرده است.

             کده تفسدیر                                                                                 ایشان معتقد اسدت تددبر رفتداری در سداختار وجدودی انسدان اسدت درحدالی        

                                                                          وجددود انسددان و مدرتبک بددا مدتن اسددت. بدددین ترتیدب فرآینددد تدددبر                            یدل موضددوع خدارج از  

                                                                                             تواندد نسدبت بده موضدوعات مختلفدی فعدال شدود چدرا کده ایدن فرآیندد از درون وجدود                 می

                                        توانددد از آیددات طبیعددت و موضددوعات                                     شددود و موضددوع توجدده آن مددی                        انسددان آردداز مددی 

         معدانی        بسدک       فا                                                                               گوناگون تا یل متن یا هدر چیدز دیگدری باشدد. ایشدان تفسدیر قدرآن را صدر        

                  ازایدن از تددبر                                           کده متناسدب بدا تعریفدی کده پدیش                      دانند درحدالی          قرآن می               برداری از متن        و پرده

    از                       بدده معنددی اسددتفاده  «                 تدددبر در قددرآن »                                                            ارائدده شددد، اگددر موضددوع تدددبر، قددرآن باشددد، آنگدداه  

         مصداحبه   )         هاسدت.          بده آن        عمدل                ریدزی بدرای                                                   معانی فهمیده شده از متن قدرآن و سدپس برنامده   

         مربدوط          نیسدت،          انسدان       بده          مربدوط                   گویدد: "تفسدیر                            (. احمدرضدا اخدوت مدی       3199   ت:         با اخدو 

        چیدزی        ولدی           نداریدد          تفسدیر        ندام       بده         چیدزی  ر         انسدان  [         وجدودی         ساختار    در     شما  .        متن است    به

      یددل       مثدل          تفسدیر            تقواسددت،       مثدل               تفکدر اسدت         مثددل        تددبر           ببینیدد          اصدال    .        داریددد        تددبر             بده ندام  

         وجدودی           سداختار     در  .       نیسدت          انسدان          وجدودی           سداختار     در      هدا                 بیدرون. ایدن      در               عملیاتی اسدت 

      عکددر                 ایمددان اسددت،              شددکر اسددت،         انسددان         وجددودی          سدداختار                 علددم اسددت؛ در              فکددر اسددت،

                  نفسددانی اوسددت.        توجدده        سدداحت    در          درواقددع   و         انسدان       بدده         منتسددب        ایسددت    واژه]      تدددبر            اسدت... 

     روی          نشدینند       مدی       کده                 هدایی هسدتند        واژه      هدا        ایدن          تدذکر،        مثدل         تقدوا        مثدل        تدبر،    در   « ت »        دلیل     به

         اصدال            عمدل...           طرفشدان     آن              ادراک اسدت،           طرفشدان        ایدن         یعندی                 وسدک هسدتند،      پس    خب  .     توجه

          توانیدد        نمدی        شدما            خورشدید،     در         خلقدت،     در           درآیدات،         تددبر        بگدو        شدما         ندارد،       تفسیر    به      ربطی

        یعندی   .         خورشدید     در        تفکدر        مثدل          تددبر؛           بگوییدد           توانیدد       مدی        ولدی        کده،           خورشدید        تفسیر        بگویید

       مددتن      بدده        کدداری         اصددال                انسددان اسددت       نفددس         ویژگددی                انسددان اسددت،       نفددس      بدده         منتسددب       ایددن

     تدر                 تدر، اصدولی                                            رسدد ایشدان تددبر را فعدالیتی عمید                                                ندارد")همان( با این حساب بده نظدر مدی   

                    بدرداری از الفدا     ه                را صدرفا  پدرد    «        تفسدیر  »                       داندد. چراکده وقتدی                                   و در مرحله پس از تفسدیر مدی  

               لددوب قددرآن و                                                           را اسددتفاده از معددانی الفددا  در جهددت کشدد  عاقبددت مط   «       تدددبر »               دانسددته امددا 
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  «        تفسددیر »                                                              هددای شخصددی بددرای رسددیدن بدده آن عاقبددت بدددانیم، الجددرم                          سددپس تنظددیم برنامدده

              معنا شده است.  «     تدبر »        ای برای        مقدمه

       شدود       مدی               ارلدب تصدور             نویسدد: "                                                       لسانی فشارکی در بیدان تفداوت تددبر و تفسدیر مدی         ج(

         تواندد       مدی                                                                                   کسی که خود عالم و مفسر نیسدت، تنهدا از مجدرای تفاسدیر و بدا واسدطه مفسدران        

       کندد       مدی                                                                                  با معانی قرآن مرتبک شود. بده خداطر همدین تصدور نادرسدت، کمتدر کسدی جرئدت         

                                    تدددبر نمایددد؛ حتددی فرهیختگددان و       هددا    آن                                                     خددود مسددتقیم از آیددات قددرآن برداشددت کنددد و در  

           ( وی سددپس   31  :     3191                     ")لسددانی فشددارکی،                                                      دانشددجویان مددا نیددز ارلددب بددر همددین باورند    

                                                              لصدلوه را کده بده توضدی  تفداوت تددبر بدا تفسدیر بده           ا                                      عبارات امدام خمیندی در کتداب آداب   

         نویسددد:                                     شددده اسددت، عکددر کددرده و مددی                                  تددر در همددین نوشددتار نقددل                        ر ی پرداختدده و پددیش

                                                                 ، حضدرت امدام میدان تفسدیر و تددبر تفکیدل کدرده و چنددین              شدود     می                هم نان که مالحظه  "

             ای از علددوم                                                             کدده نبایددد میددان ایددن دو خلددک کددرد. تفسددیر شدداخه          کننددد      مددی            خاطرنشددان      بددار 

                                                   خداص خدود را دارد، و تنهدا کسدی حد  دارد بدا              هدای          ویژگدی                            اسالمی اسدت کده تعرید  و    

                                                                                   بدده تفسددیر قددرآن بپددردازد کدده شددرایک و مقدددمات الزم را داشددته باشددد و بدده   «       مفسددر »        عنددوان 

                        مجهدز باشدد. پرواضد       -       اندد            برشدمرده                      را تدا بیسدت علدم          هدا     آن            کده برخدی     -            علوم خاصدی  

                                               درصددد تفسدیر قدرآن برآیدد، دچدار تفسدیر                       ن مقددمات الزم                               است که اگر کسدی بددون داشدت   

                                             قدرآن، واجدب و وظیفده همگدانی اسدت کده                 درآیدات                                          به ر ی خواهد شدد. امدا تددبر و تفکدر     

                 ، بلکده بایدد،          دارندد         حد          تنهدا       نده                                                            قرآن کدریم بده آن فراخدوان عمدومی داده اسدت و همگدان       

                       حضددرت امددام، بددر آن       کدده        گوندده        همددان     بدده       هددا    آن                                     الهددی تامددل و تدددبر نماینددد و از           درآیددات

                     ")لسددانی فشددارکی،       کنند.   «         اسددتفاده »                           . نکتدده و درس بگیرنددد و       انددد        کددرده                   تصددری  و تاکیددد  

3191     :  34  .)   

          تدر و در                 تدر و شدفاآ               هدا روشدن                                                              هرچند مرز میدان تددبر و تفسدیر در بیدان برخدی جریدان      

                                                                                             بیان برخدی دیگدر مجمدل و کمرندگ اسدت، امدا آن ده واضد  اسدت آن اسدت کده هدر سده              

       دانند.                                    تدبر را فعالیتی متفاوت از تفسیر می              جریان تدبری،
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 مشکالت حل کلید شاه و اهلل کالم با تعامل در بنیادین اصلی قرآن، در . تدبر3-1

                                                                                          قرآن کریم یکدی از عناصدر مهدم و مداثر در اندیشده و هویدت دیندی اسدت کده مسدلمین           

          مهجوریدت                                                                                   در طول قرون گذشدته نسدبت بده آن توجده الزم را نشدان ندداده بودندد و همدین         

                هددای اخیددر در                                                        هددای بازگشددت بدده قددرآن و قددرآن محددوری در صددده                          سددبب شددد کدده جریددان

                                                                                                  جهددان اسددالم شددکل گیددرد. امددا در مواجهدده بددا قددرآن نیددز رفتارهددای گوندداگونی تعریدد      

                                                                                         شددود. از قرائددت و حفدد  و روخددوانی آن تددا بررسددی معددانی و ورود بدده سدداحت فهددم و       مددی

                          هدا ایدن کتداب الهدی.                                  قدرآن و عمدل بده فرمدان                            های عملدی بدر اسداس                          ادراک تا طراحی برنامه

                                                  هددای اسدالمی گوندداگون، هرکددام برخددوردی خدداص                                             در طدول تدداریه، اندیشدمندان و جریددان  

                 نظدر از کسدانی                 اندد. صدرآ                                                     عنوان عنصدری در اندیشده و هویدت دیندی داشدته                      با قرآن کریم به

      هدای              یدز سدبل                       منددان بده قدرآن ن                            اندد، در میدان عالقده                                         که از این عنصر حیاتی رفلدت ورزیدده  

                                                  ای تمرکدز اصدلی را بدر تدالوت، حفد  و زمزمده                     شدود. عدده                                   رفتاری گونداگونی مشداهده مدی   

                                              ای در پدی نگدارش تفاسدیر گونداگون و شددر                    اندد، عدده                                           الفدا  شدری  ایدن کتداب قدرار داده     

                                                    ای دیگددر دردردده عملددی کددردن دسددتورات الهددی در                انددد و عددده                                 معددانی آن بددرای مددردم رفتدده

      هددای                                                                ایددن میددان یکددی از عناصددر مشددترک فکددری میددان جریددان                                ایددن کتدداب را داشددتند. در

                                              در تعامدل بدا کدالم الهدی اسدت. هدر سده          «       تددبر  »                                           تدبری معاصر در ایران، اولویدت قدرار دادن   

                                  تدرین وظیفده مسدلمین در قبدال                     تدرین و مهدم          اصدلی   «                 تددبر در قدرآن   »                      جریان تدبری معتقدندد  

                                 ن کتداب شدری  بایدد یدا بدر                                                                        قرآن کدریم اسدت و سدایر رفتارهدا و تعدامالت مسدلمین بدا اید        

                                                    تدر تددبر صدورت گیدرد. آندان بدر ایدن اسداس                                 قصدد تحقد  باکیفیدت                            مبنای تدبر باشد و یا به

          تدددبر در  »                                   تبددع آن شددناخت حقیقددت دیددن را                                          گیددری صددحی  از قددرآن کددریم و بدده             راه بهددره

       دانند.                              کلید حل مشکالت جوامع اسالمی می                    دانسته و آن را شاه  «     قرآن

                        زاده در مقددام بررسددی                                                            علددی صددبوحی از شدداگردان برجسددته محمدحسددین الهددی          الدد ( 

                                      تدرین وظدایفی کده قدرآن کدریم در                                                                      جایگاه تددبر در میدان وظدای  مدا نسدبت بده قدرآن، مهدم        

                                                                     تصدری  و گداه بده اشداره، بدرای مخداطبین خدود برشدمرده اسدت                                        قبال مواجهه با خود، گاه بده 
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        صددبوحی  )       کنددد             بندددی مددی        دسددته  «            قددام عمددل م »  و   «             مقددام فهددم »  ،  «            مقددام انددس »                   را در سدده عنددوان 

       هدایی                                             بدا اسدتناد بده آیدات قدرآن فعالیدت        «      اندس  »                            ( ایشدان در تبیدین مقدام      10  :     3191       طسوجی، 

      هددای                         را از جملدده فعالیددت   «       تددالوت »  و   «        ترتیددل »  ،  «       قرائددت »  ،  «                   اسددتماع و انصددات  »        هم ددون 

  .     همان( )       شده است          ها توصیه                              داند که توسک قرآن کریم به آن                      مرتبک با انس قرآن می

  و   «                            مقددام فهددم ظدداهری قددرآن »                                     قددرآن را بدده دو زیرمجموعدده اصددلی   «      فهددم »               صددبوحی مقددام 

                                                                کندد. وی آنگداه برخدی از وظدای  مدا در مقدام فهدم قدرآن                     تقسیم مدی   «                    مقام فهم باطنی قرآن »

         داندد و                                                                        عهدده خدود مدا اسدت بده فهدم ظداهر قدرآن کدریم منتهدی مدی                                   کریم را که مستقیما  بر

        هددا را                                                       تقیما  متوجدده مخاطبددان قددرآن ندانسددته بلکدده آن                                        سددایر وظددای  در ایددن حددوزه را مسدد 

            بدرداری از               هدا پدرده                        داندد کده نقدش آن                                     ای از جاندب خددای متعدال مدی         شده                   متوجه افراد تعیین

  و   «       تدددبر »            (. وی سددپس   14                                                                   ظدداهر قددرآن و کشدد  و بیددان معنددای بدداطنی اسددت )همددان:      

            وحی سددومین                        نمایددد )همددان(. صددب                       قددرآن معرفددی مددی   «              فهددم ظدداهری »              را از اقسددام   «       تفکددر »

         بررسدی         قابدل           پیوسدته       هدم       بده        ید  ط   ل   ید     در   را   «      عمدل  »                                        وظیفه ما نسبت بده قدرآن یعندی مقدام     

        قدرآن       بده        عمدل         شدروع   .      شدود    ی   مد        خدتم    «      تمسدل  »      بده    و        آرداز    «      تدذکر  »    از      کده    ی   فد  ی ط   ؛    داند    می

         رفتددار    در       مددان ی ا   ن   یدد ا   ی     تجلدد    آن         تددداوم   و  (  ی       جددوانح       عمددل )   ی      دروندد       مددان ی ا   و        قبددول    م، ی    کددر

  ،  «      تددذکر »                 را بدده مرحلدده    «      عمددل »             (. او مقددام   19         )همددان:        اسددت  (  ی       جددوارح       عمددل )   ی     روندد ی ب

                                                                   کنددد و بددا اسددتناد بدده برخددی آیددات قددرآن معنددای ایددن سدده               تقسددیم مددی  «       تمسددل »  و   «        ایمددان »

     دهد.                 مرحله را شر  می

                                     بدا هدر یدل از سده وظیفده فدوق         «                 تددبر در قدرآن   »                                   علی صبوحی آنگاه به تشدری  رابطده     

        رآن را   قدد         قرائددت  ،  « م ی    کددر        قددرآن    در        تدددبر »   و   «     انددس        مقددام »         رابطدده                              پرداختدده اسددت. او در بیددان 

       فدرع     را   «       انصدات    و          اسدتماع  »         دهدد و              نشدان مدی     م ی    کدر         قدرآن       بدا      انس      مقام    در    ما     ی   وظا      محور

         توجده،    ن   ید  ا      بدا         ایشدان    .      کندد               معرفدی مدی      آن         اقسدام     از   را    «      تدالوت  »   و   « ل   ید    ترت »   و   ، «       قرائدت  »    بر

         رابطده    ن    یدی   تع                     ( را معیداری بدرای         تددبر         فیهدا        لدیس          قدراءة       فدی        خیدر    ال     ال )          مامندان    ر ی  ام   ت ی   روا

   و   «       قرائددت »        مکمددل    را   « م ی    کددر        قددران    در        تدددبر »           دانسددته و    « م ی    کددر        قددرآن    در        تدددبر »   و       انددس        مقددام
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           او معتقدد     .     کندد                 ، معرفدی مدی       شدود    ی   مد          انجدام         قدرآن       بدا        اندس        منظور    به    که   ی  گر ی د     ی   وظا     همه

    در        تددبر  »      بدا    د   ید   با   و       اسدت     آن    در   «      تددبر  »      نده  ی  زم   و         مقدمده          قدرآن،       بدا        اندس          مراحدل      همه     است

  :     3191                  )صدبوحی طسددوجی،           ندددارد   ی ر   ید  خ         صدورت،    ن   یدد ا   ر   ید  ر    در    را   ید  ز        شددود؛         همدراه    «      قدرآن 

81  .)   

                                  ، بدا توجده بده معندای تددبر       « م ی    کدر         قدرآن     در        تددبر  »   و   «     فهدم       مقام »       رابطه               صبوحی در تبیین 

    در      مددا     ی     وظددا   ن ی      عندداو    از   ی   کدد ی   و   م ی    کددر        قددرآن        ظدداهر       فهددم          راهکددار         ، آن را م ی    کددر        قددرآن   در 

       تحدت    ی    گدر  ی د          عنداوین         کندار     در                                          آنگداه در تبیدین رابطده ایدن وظیفده        .   کند          معرفی می     فهم      مقام

         نویسدد:          ی مدی       بداطن        فهدم         مقدام     در   « ر ی     تفسد  »   و   «       تبیدین  »   و   ی      ظداهر        فهدم         مقدام     در   «    تفکر »       عنوان

        اسددت؛   «      تفکددر »       نددام      بدده   ی    نددد ی   فرا         ازمنددد ی ن   ز   یدد ن   «      قددرآن    در        تدددبر »        مقددام    در      جدده ی  نت      بدده   ی  اب ی     دسددت "

         گرفتده        نظدر     در       خدود         ظداهر           هماهندگ        فهدم    ی     بدرا    ی     لفظد          قدرائن    ی     کداف           انددازه       بده    م ی    کدر       قرآن

        قددرآن    ات   یدد آ   و         الفددا         درپددی      پددی       افددت ی  در   ی    عند  ی   ، «      قددرآن    در        تدددبر »        مقددام    در      کدده   ی    کسدد  .      اسدت 

          مقدددمات      بددر    آن       فهدم         کددردن   ی      مبتند    و         موجددود         قدرائن    ل   یدد   تحل   ی     بدرا    ی       ابددزار      بده         اسددت،   م ی    کدر 

    در         عاقلدده       قددوه           کددارگیری      بدده      بددا      کدده       اسددت   ی       ابددزار        همددان   «      تفکددر »       دارد؛    از   یدد ن   ی      منطقدد   و   ی     عقلد 

   « ر ی     تفسد  »   و   «       تبیدین  »   .      سدازد    ی   مد     ان   ید    نما    را    ات   ید  آ        مدراد    و         مطلدوب    ی        همداهنگ          مقدمات،   ی    بررس

       فهدم       بدا          هرچندد    م ی    کدر         قدرآن    ی      بداطن        فهدم           هسدتند؛    م ی    کدر         قدرآن    ی      بداطن        فهدم         مقدام     در    دو    هر

   «      تدددبر »   ،  رو         ازایددن        اسددت؛   ی      ظدداهر       فهددم      بددر   ی      مبتندد           یقینددا        امددا        اسددت؛          متفدداوت    آن   ی      ظدداهر

        شددمار      بدده   « ر ی     تفسدد »   و   «       تبیددین »         مقدمدده   و   ه   یدد  پا    م، ی    کددر        قددرآن        ظدداهر       فهددم          راهکددار         عنددوان      بدده

     (.  84  :     3191               ")صبوحی طسوجی،  .   رود   ی م

        ندا    ی     الدذ     لال          تفسدیره        لکدم         یوضد     ال    ...       فدواهلل  )        رددیر    و ی    حدد       ای از                           او با استناد بده قطعده  

           مخاطبدان         عمدوم       بده        شدده          توصدیه           راهکدار    و        قدرآن         ظداهر        فهدم          منظدور     به    را   «    تدبر »   ، (  ده ی ب     آخذ

         فدراهم         قدرآن             معصدومانه    « ر ی     تفسد  »   و   «       تبیدین  »    از   ی     مندد         بهدره    ی     بدرا     را      نده  ی  زم            داندد کده       می      قرآن

        مقددام  ،  « م ی    کددر        قددرآن    در        تدددبر »   و   «     عمددل        مقددام »         رابطدده                             ")همددان( صددبوحی در تبیددین  .    آورد   ی   مدد

        قدرآن         قبدال     در   ی       جدوارح    و   ی       جدوانح          اعمدال     از          پیوسدته       هدم       بده    ی   فد  ی ط          را دارای        قدرآن     به     عمل



 201                                   ایران معاصر تدبر در قرآن در های جریان های مشترک و روش مبانی

 

      جده  ی  نت    را  «       تدذکر  »   ی    عند  ی     ،   ید  ط   ن   ید  ا       گدام    ن ی      نخسدت     ص،        سدوره     29   ه   ید  آ      بده        اشاره    با          دانسته و

        قددرآن    در        تدددبر »        کنددار    در         البتدده          نویسددد: "                       معرفددی کددرده و مددی   « م ی    کددر        قددرآن    در        تدددبر »        تحقدد 

       عقددل   ی      معنددا      بدده       لغددت    در   «      لددب    . »     اسددت   «      لددب  »        حضددور       جدده، ی  نت   ن   یدد ا        تحقدد        شددرط   ، « م ی    کددر

        سددوره    24   ه   یدد آ       اسددت         انسددان      هددر       قلددب    آن       گدداه ی  جا      کدده       اسددت    ای         شددائبه      بددی   و        سددالم         خددالر،

        قددرآن    در        تدددبر »        کنددار    در       قلددب        سددالمت        لددزوم   ی    عندد ی       قددت، ی  حق   ن   یدد ا      بدده   ز   یدد ن  (  ص )        محمددد

      بدا    «      تمسدل  »   و   «     مدان  ی ا »         رابطده    ، «      تددبر  »   و   «      تدذکر  »   م ی      مسدتق          رابطده   .      اسدت         کدرده        اشاره   ، « م ی  کر

   و         دارنددد        قددرار   «      تددذکر »   ی       راسددتا    در    دو      هددر          عنددوان،    دو   ن   یدد ا  .      کنددد   ی   مدد        روشددن   ز   یدد ن    را   «      تدددبر »

         مقدمدده   ، «      تدددبر   . »    دارد         دنبددال      بدده    را      هددا    آن   ی     تبعدد         رابطدده   ، «      تدددبر »      بددا   «      تددذکر »   م ی      مسددتق        نسددبت

       عمددل        مقددام    در   م ی    کددر        قددرآن      بدده   «      تمسددل »   ،         درنهایددت   و   «     مددان ی ا »    آن   ی   پدد    در   و   «      تددذکر »

   (.  85  :     3191               .")صبوحی طسوجی،   است   ی     جوارح

                                                                                      از منظددر احمدرضددا اخددوت، تدددبر جایگدداهی بسددیار بنیددادین و اساسددی در زندددگی       ب(

                                                                                             انسددان دارد و اساسددا  حرکددت صددحی  انسددان در جهددان آفددرینش بدده سددمت هدددفی کدده      

           داندد. او                                                                                            خداوند برای او ترسیم کدرده اسدت را وابسدته بده اسدتفاده صدحی  از قدوه تددبر مدی         

                   شدماری را بده او             هدای بدی               هدا و تدوان                                                          معتقد اسدت خداوندد در مسدیر تکامدل انسدان، نعمدت      

               راه یابدد. از    «                     عندد ملیدل مقتددر    »                                               تواندد بدا اسدتفاده از ایدن امکاندات بده                            عنایت کرده، که مدی 

                          بددری سددایر امکانددات را                                                     هددا، امکاندداتی اسددت کدده تددوان مدددیریت و بهددره           تددرین آن              جملدده مهددم

           ت الهدی و                                                                  کندد. کنتدرل قدوا و مددیریت آن، بدر اسداس خواسدت و رضدای                            برای او فراهم مدی 

                            جانبدده بددین همدده عناصددر                                                                        عدداقبتی کدده او بددرای انسددان تشددخیر داده اسددت، در تعدداملی همدده

                           شدود. کده نتیجده قطعدی                  گفتده مدی    «       تددبر  »                         شود. به چندین مددیریتی                        وجودی انسان حاصل می

   (.  31  :     3189           است )اخوت،   «     تقوا »   آن 

    از        عمددل،   و       ادراک      بدده        توجدده      بددا        قددرآن          مطالعدده       هددای     روش         توضددی     در                  احمدرضددا اخددوت

       ایدن        رسدد       مدی        نظدر       بده       کده        بدرد       مدی        ندام         قدرآن        هدای       سوره   و      آیات       ادراک   و      توجه       مرتبه      چهار

       اندد          عبدارت          مراتدب        ایدن   .      اسدت       تدر            بااهمیدت    و      تدر         دقید        تدر         عمید         دیگری    از     یکی            چهارمرتبه،
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    در        تعقدل   .  3        قدرآن        هدای       واژه   و        آیدات        هدا،         سدوره     در        تفکدر   .  2      هدا         سدوره    و        آیدات     با     انس  .  1   :  از

   (.   68-  64  :     3189        اخددوت،  )      هدا         سدوره    و        آیددات       هدا،       واژه    در        تددبر   .  4      هددا        سدوره    و        آیدات        هدا،       واژه

      بدده                                  ضددمن یددادآوری مفهددوم تدددبر،    «    هددا        سددوره   و        آیددات       هددا،      واژه    در        تدددبر »              وی در توضددی  

       نظددر    در         عاقبددت      بدده        توجدده         معنددای      بدده           قددرآن را    در        تدددبر         چیددزی،         عاقبددت      بدده        توجدده         معنددای

              نویسددد: "در              کنددد و مددی      مددی        معرفددی         سددوره          مضددامین   و        آیددات          کلمددات،        بددرای       شددده         گرفتدده

    را       وحدی        کدالم          عاقبدت          انسدان       کده              ایدن اسدت           معندای       بده         قدرآن     در        تددبر           مختصدر،        کدالم     یل

      کده        اسدت        مهدم   .       گیدرد         قدرار          عاقبدت     آن          راسدتای     در   و       شدده          متوجده        خدود        ظدرآ       بدا         متناسب

      کده           عداقبتی        اسدت      الزم         بررسدی        ایدن     در       لدذا   .      اسدت           خواسدته       چده     او    از          خداوندد          بداندد        انسان

         عاقبددت       اسددت        ممکددن       حددال  .      شددود         متوجدده    را       اسددت         گرفتدده       نظددر    در        بنددده        بددرای          خداونددد

         منظددور       ایددن        بددرای  .       باشددد        کلمدده      یددل      یددا   و       خدداص    ای       آیدده      یددا        سددوره      کددل       رددر    و         مضددمون

      وارد        تدددبر        سدداحت    در       نیددز        اصددال    و       عمددل        بددرای        ریددزی          برنامدده   و       دیددد       افدد          جریددان

        هددایی         گددزاره      بدده       فددرد         اینکدده      بددر        عددالوه        تدددبر                        (. وی معتقددد اسددت در  61          ")همددان:  .     شددود      مددی

       هدای          گدزاره     آن        بدرای    و       شدده         فعدال     او    در       نیدز          تددبیر    و          اندیشدی         چداره          یابدد،       مدی      دست       حقیقی

      کده        خددا          خواسدت         کدردن         عملدی         بدرای    و          برآمدده          واقعدی        هدای        مصداق       یافتن       درصدد        حقیقی،

   (.  68      همان:    . )   است      ریزی        برنامه   و        برنامه       مترصد     رسد    می    آن    به      سوره     رر       قالب    در

     بددا   «                              هددای تدددبر در قددرآن کددریم               هددا و شددیوه     روش »                                  حسددین مددرادی زنجددانی در کتدداب     ج(

                                                             کدده در سدده مددورد از چهددار آیدده تدددبر، در قددرآن کددریم   «                     فددال...؛  فلددم... »                    توجدده بدده اسددلوب 

                                                                                      شده است، معتقد است کده ایدن اسدلوب بیدانگر ایدن حقیقدت اسدت کده تددبر کدردن                    استفاده

                                                و تددبر نکدردن، درواقدع مخدال  اصدل اسدت.                                                     در قرآن یل اصل در ارتبداط بدا قدرآن اسدت    

                                                                                                     یعنی روندد طبیعدی و اصدیل در ارتبداط بدا قدرآن، ایدن اسدت کده مدا بایدد همدواره در حدال              

   (.  11  :     3198                                  تدبر در قرآن باشیم )مرادی زنجانی، 

          تدددبر در  »                        کدده تعریدد  روشددنی از                                                           در آثددار لسددانی فشددارکی و مددرادی زنجددانی ازآنجددایی  

                    هددای قرآنددی نیددز                                                ه ایددن فعالیددت نسددبت بدده سددایر فعالیددت               شددود، جایگددا               ارائدده نمددی  «       قددرآن
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                                                                         گددردد. امددا آن دده روشددن و مسددلم اسددت، آن اسددت کدده ازنظددر ایددن                         روشددنی تبیددین نمددی      بدده

                ای بدرای عمدل                                                                                       اساتید، ازآنجاکه تدبر در قرآن فعدالیتی مدرتبک بدا حیطده فهدم قدرآن و مقدمده       

                       مقددم خواهدد بدود و                                                                             به آن است، نسبت به هدر ندوع مواجهده دیگدری بدا ایدن کتداب الهدی،         

   (.   236  :     3199       حبیبی،  )                ارزش بیشتری دارد

 سوره در هر آیات چینش بودن . اعتقاد به توقیفی6-1

                                                                                          یکددی از مباحددو مطددر  در حددوزه تدداریه قددرآن آن اسددت کدده آیددا چیددنش آیددات در     

                                                                         هدا در قدرآن کدریم بدر اسداس ر ی و نظدر پیدامبر و مطداب  دسدتور                              ها و چیدنش سدوره        سوره

                                                                              حیات وی صدورت گرفتده اسدت یدا اینکده پدس از وفدات ایشدان و بده دسدت                        او و در زمان 

                                                  شددده اسددت  اقددوال گوندداگونی پیرامددون ایددن                 هددا تنظددیم                                   صددحابه چیدددمان آیددات و سددوره 

             ای را شدامل                                                                                 موضوع از سدوی دانشدمندان علدوم قرآندی صادرشدده اسدت کده طید  گسدترده         

                        گاهی کده معتقدد اسدت                                                          هدا را در سده دسدته تقسدیم کدرد. دسدته اول دیدد                  تدوان آن           شده و می

             نشدده بدود                                                   صدورت یدل کتداب کامدل درنیامدده و تددوین                                          هنگام رحلت پیامبر قرآن هندوز بده  

                                                                                         و جمع و تددوین قدرآن پدس از وفدات آن حضدرت صدورت گرفتده اسدت. در زمدان پیدامبر           

                               نوشددته شددده بددود و امکددان                                                       صددورت پراکنددده بددر روی الددوا  و چددوب و سددنگ               آیددات بدده

                                                              ز وفددات ایشددان ایددن آیددات پراکنددده کدده هرکدددام نددزد                               آوری نداشددته اسددت و پددس ا       جمددع

              (. دسددته دوم   30  :     3193                          شددده اسددت )عددزه دروزه،       آوری                              ای از مسددلمین بددوده، جمددع           خددانواده

                                                                                                دیدددگاهی اسددت کدده معتقددد اسددت آیددات داخددل هددر سددوره بدده دسددتور پیغمبددر چیددده شددده 

                                                                                               اسددت امددا چیدددمان سددور در قددرآن پددس از وفددات پیددامبر و توسددک صددحابه صددورت گرفتدده 

                                                                                                اسددت. دسددته سددوم دیدددگاهی اسددت کدده جمددع و تدددوین قددرآن را بدده زمددان حیددات پیددامبر  

             هدا در کدل                           هدا و چیددمان سدوره                                                            منتسب کرده و معتقد است چیددمان آیدات در داخدل سدوره    

                                                                                             قرآن بده دسدتور خداوندد و توسدک پیدامبر بده همدین شدکل امدروزی صدورت گرفتده اسدت             

   (.  29       )همان: 
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                                                    ق بددرای دیدددگاه خددود مسددتنداتی روایددی ارائدده                                            هرکدددام از اندیشددمندان سدده دسددته فددو 

                                                                                          کننددد. هرچنددد برخددی از ایددن مسددتندات از قددوت الزم برخددوردار نبددوده و برخددی دیگددر       مددی

          توجدده آن                   (. نکتدده قابددل    3193                                                                    نیددز الزامددا  مای ددد دیدددگاه مدددعی نیسددت )رک: عددزه دروزه:    

                             هددا را تددوقیفی و از سددوی                                          هددای تدددبری چیددنش آیددات در سددوره                            اسددت کدده همدده جریددان 

                                          هدا در دسدته سدوم از سده دسدته فدوق                                               دانند و حتدی فراتدر از آن، ارلدب آن                    خداوند متعال می

     هدا                             هدا و هدم چیدنش سدوره                                                                      قرارگرفته و قائل به آن هسدتند کده هدم چیدنش آیدات در سدوره      

                                                                                        در مصح  شری  تدوقیفی بدوده و بده دسدتور رسدول اکدرم صدورت گرفتده اسدت. هرچندد           

                                     وضددو  طددر  نشددده امددا از بررسددی               جریددان بدده                                                   ایددن ادعددا در برخددی آثددار اسدداتید ایددن سدده

                                         وضدو  روشدن خواهدد شدد کده اساسدا                                                                  مجموعه آثدار و اقدوال اسداتید ایدن سده جریدان بده       

                               هدای تددبری و کشد  انسدجام                                                                توقیفی بودن چینش آیدات در هدر سدوره بنیدان اصدلی روش     

                                                                                        و ررضددی واحددد بددرای سددوره اسددت. هم نددین تددوقیفی بددودن چیددنش سددور در مصددح     

                    تدر در کدل قدرآن                                                                 مایه برخدی از ایدن اسداتید بدرای کشد  انسدجامی بدزرگ                     شری  نیز دست

         شده است.

                                                                  زاده در توضدی  یکدی از مبدانی خدود، جمدع قدرآن را در زمدان                           محمدحسدین الهدی         الد (  

                             دلیددل روایددی و یددل دلیددل     33                دلیددل قرآنددی،    6                                                 پیددامبر دانسددته و بددرای اثبددات ایددن موضددوع 

       الهددی  )                              ر ایددن خصددوص آورده اسددت.                                                        عقلددی عکددر کددرده و سددپس دیدددگاه دانشددمندان را د  

   « م ی    کددر        قددرآن    در        تدددبر »   ی      ربنددا ی ز    را       مهددم   ی      مبنددا    دو                       (. علددی صددبوحی نیددز   32   ب:      194      زاده، 

        نسدبت    ی     الهد           انسدجام    و       نظدم         وجدود       دوم،   و         واسدطه    ی   بد    و   ی       همگدان        فهدم        امکان            داند؛ اول،    می

    از   ،           مورداشداره    ی      مبندا     دو   ر                         او معتقدد اسدت کده هد       . م ی    کدر         قدرآن    ی    هدا         سدوره    و    ات ی آ        الفا ،    به

    آن         اثبددات   و   ی      بررسدد      بدده   ر ی      تفاسدد    از   ی     برخدد   ،  رو         ازایددن        هسددت؛   ز   یدد ن         مصددطل    ر ی     تفسدد   ی      مبددان

              (. ایشددان در    314  :     3191                 صددبوحی طسددوجی،  )       انددد          برآمددده    آن    از        دفدداع         درصدددد   و           پرداختدده

                     هدای خدود تدوقیفی                                                                                 اثبات مبنای انسجام سدخن در قدرآن کدریم، قدرآن کدریم را در تمدام الیده       

                                                                                                    داند، و بدا ارائده دالیدل قرآندی، روایدی، عقلدی و سدیره متشدرعه بده اثبدات تدوقیفی بدودن                 می
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         کندد، و               مطدر  مدی                                                                ها پرداختده و رابطده ایدن موضدوع بدا انسدجام قدرآن را                         قرآن در تمام الیه

   (.   383      همان:  )        نماید.                                                  از این دری ه انسجام سخن در قرآن کریم را اثبات می

              هدا اعتقداد                                                        وضدو  بده تدوقیفی بدودن چیدنش آیدات در سدوره                            احمدرضا اخوت نیز به    ب(

                                                                                               دارد. او معتقددد اسددت بددرای تدددبر در سددوره الزم اسددت بددا بررسددی کلمددات، آیددات و        

                                          . رددر  سددوره همددان هدددایتی اسددت کدده                                            موضددوعات سددوره، رددر  سددوره مشددخر شددود

                (. اساسددا  روش   93      تددا:               اخددوت، بددی )                                                              خداونددد از ناحیدده آن سددوره بددرای مددا اراده کددرده اسددت

                                                                                 شددده توسددک وی و نددوع نگدداهی کدده او بدده قددرآن کددریم و سدداختار آن دارد                     تدددبری ارائدده

                                                                   هدای تددبری مبتندی بدر ایدن فدر  اسدت کده چیدنش آیدات در                                      هم ون سایر اساتید جریدان 

     یدل                                                                                       ا به اراده خداوندد و بده دسدت پیدامبر صدورت گرفتده اسدت. هرچندد او در هدی           ه      سوره

                                                                                  صراحت بده ایدن مبندا نپرداختده اسدت. گفتندی اسدت نگارندده نشدانه روشدنی                           از آثار خود به

              تدوان اخدوت                                                هدا در قدرآن کدریم نیافدت. فلدذا نمدی                                               از اعتقاد او به توقیفی بودن چینش سدوره 

          بندی کرد.            الذکر طبقه         های فوق           از دیدگاه                              را با قاطعیت در زمره دسته سوم 

      طددور                                     یددل از آثددار تدددبری خددود بدده                                                  لسددانی فشددارکی نیددز هم ددون اخددوت در هددی      ج(

                            هدا ابدراز نکدرده اسدت.                                                                          صری  اعتقاد خود را پیرامدون تدوقیفی بدودن چیدنش آیدات و سدوره      

                     روش تحقید  موضدوعی    »      هدای                             شدده توسدک وی در کتداب                  هدای ارائده                         هرچند بدا مدرور روش  

                                                       وضدو  روشدن خواهدد شدد کده اساسدا  مبندای ایدن                 ، بده  «       شناسدی         سدوره  »  و   «          آن کدریم      در قر

                                                                                             هددا اعتقدداد بدده تددوقیفی بددودن قددرآن کددریم حددداقل در الیدده چیددنش آیددات اسددت.            روش

                                                                                             وجود مدرادی زنجدانی در پاسده بده ایدن سداال کده آیدا از منظدر شدما چیدنش آیدات و                    بااین

                                     اسدت  گفدت: "بلده؛ اساسدا  اگدر                                                                 هدا تدوقیفی بدوده و بده دسدت پیدامبر صدورت گرفتده              سوره

        اکثددر         سدیوطی          مرحدوم        قدول       بدده         کنیدد.         بداور            ندداریم؛         چیدزی          اصددال          باشدیم           نداشدته     را      هدا        ایدن 

      یدل          مدثال         آیده       یدل        ایدن     از       شدما          مدثال         آگده         یعندی           السدور؛    و        اآلیده          ترتیدب       فدی         القرآن       لطائ 

        بلده؛   .        بگیدری          تدوانی       مدی               آیده دیگدر        بدا        آیده        ایدن          ترتیدب     از    را        نکتده       تدا       صدد           گیریدد،     می      نکته

                 " )مصداحبه بدا    .          حدال او..       بده      وای        دیگدر         نکندد         مشدخر          اینجدا     را          تکلدیفش              اگدر کسدی           اساسا 
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      هددای                                             شددده در آثدار و اقدوال اسدداتید جریدان                                 (. از مجمددوع نکدات ارائده      3199                  مدرادی زنجدانی،   

        هدا را                                                                                    تدوان بدا قاطعیدت اعدالم کدرد کده هدر سده جریدان چیدنش آیدات در سدوره                      تدبری می

                      هدا در مصدح  شدری                                               دانندد. عدالوه بدر ایدن چیدنش سدوره                 خداوند می                  توقیفی و به دستور 

                                                                           زاده و لسددانی تددوقیفی اسددت امددا دیدددگاه اخددوت در ایددن حددوزه هنددوز                             نیددز بدده اعتقدداد الهددی

                            برای نگارنده شفاآ نشده است.

 هر برای واحد ررضی وجود به اعتقاد و ها سوره و منسجم به ساختاری . نگاه1-1

 سوره

                                                                          دن چیدنش آیدات در هدر سدوره منجدر بده ایجداد نگداه سداختاری بده                                اعتقاد به توقیفی بدو 

        سددوره      هددر        آیددات         تناسددب                          کدده عکددر شددد، نظریدده                گددردد. چنددان                          هددای قددرآن کددریم مددی        سددوره

   و       شددده         روبددرو          بسددیاری       هددای          موافقددت   و      هددا          مخالفددت      بددا         قرآنددی         مباحددو        سددایر         هم ددون

    را        قددرآن         اعجدداز          مقتضددای        برخددی      کدده        چنددان    آن        اسددت؛             برانگیختدده    را           فراوانددی       هددای         جنجددال

         ادبددی    و         منطقددی            یکپددارچگی   و        وحدددت         برخددی    و          دانسددته    آن        آیددات           گسددیختگی        ازهددم

        مجدال        ایدن     در        آن ده   .      اندد                 دیگدر شدمرده         هدای          معجدزه        همده          معجدزه     را        کدریم       قرآن     های      سوره

  .      اسدت        ردر          وحددت     آن   و       اسدت         آیدات           ارتبداط    و         تناسدب     از         فراتدر         چیدزی        اسدت          موردنظر

         مجمدوع        آیدا   :     کده        اسدت        مهدم         پرسدش        ایدن         بدرای         پاسده        یافتن       دنبال    به   «    سوره     هدآ      وحدت »

        سدوره       هدر       یدا    و       کندد       مدی          دنبدال     را         معیندی    و       خداص        هددآ          سدوره،       یدل     در       یافته       سامان      آیات

       امددا       دارد؛        وجددود         تناسددب      هددا    آن    از        برخددی       بددین    در         هرچنددد      کدده       اسددت         آیدداتی      بددر         مشددتمل

         تددوجهی         شددایان         تناسددب       بسددا      چدده      کده         دهنددد      مددی         تشددکیل    را    ای           پراکنددده       هددای     درس           درمجمدوع 

          مضدامین       کده          آیداتی           ارتبداط         اسدت،          واحددی        ردر         دارای        سدوره       هدر        اگدر         نباشد     ها    آن      میان

      بدده        آیددات         تناسددب         دری دده    از      کدده         محققددی      هددر          دیربدداز           اسددت  از         چگوندده      دارد            گوندداگونی

   و       شدور       بدا        اسدت         کدرده      درک        سدوره            درمجمدوع     را      هدا     آن          ارتبداط    و           نگریسدته         قدرآن      های      سوره

        عالمدده       نیددز           متدداخرین    از  .      اسددت        گفتدده       سددخن       علددم       ایددن      واالی         اهمیددت    از          بسددیاری       شددع 

   و           پراکنددده        آیددات    از    ای          مجموعدده        تنهددا        سددوره      هددر      کدده      دارد         اصددرار        نکتدده       ایددن      بددر            طباطبددایی
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    را        آیدات            پیوسدتگی       کده        اسدت         حداکم         سدوره       هدر       بدر           فراگیدر          وحددتی         بلکده        نیست،        ارتباط    بی

   و       آورده    را    آن          گسددترده         مطالددب    از    ای         فشددرده         سددوره،      هددر         مقدمدده    در         ایشددان  .        رسدداند      مددی

          تفسددیری       هددای          برداشددت    از          بسددیاری   و       اسددت           برشددمرده    را        سددوره        اصددلی       رددر    و         اهددداآ

   (.    209-   208  :     3183      گددر،         خامدده )       اسددت           بندداکرده        سددوره        اصددلی       رددر         پایدده      بددر    را       خددود

                                                                                            هددای تدددبری ایددران معاصددر نیددز بددر اسدداس همددان اعتقدداد بدده تددوقیفی بددودن چیددنش          جریددان

                   بدده وجددود ررضددی                                                                            آیددات در هددر سددوره و پیددرو دیدددگاه عالمدده طباطبددایی، همگددی معتقددد  

                                                                                              واحدد بددرای هددر سددوره هسددتند. ررضددی کدده اجددزاء مختلدد  سددوره در قالددب یددل سدداختار  

     کند.                 سوی آن هدایت می                        منسجم، مخاطب خود را به

                                                                                    زاده تددبر در قدرآن را از جدنس تفهدم مدتن دانسدته و در ایدن فرآیندد تفهدم،                  الهدی       ال (

                             فهدم معنددایی اسددت کدده از                 فهددم سددباقی:   - 3       کندد:        مددی                                        ندوع فهددم مددتن را کداربردی معرفددی     3

                              فهدم سدیاقی: فهدم معندایی       - 2                                آیدد و ندر یدا ظداهر اسدت.                                   لف  و عبارت و آیه به دست می

               فهدم قیاسدی:     - 1       آیدد.                                                                        است که از ارتبداط میدان جمدالت دارای سدیاق واحدد بده دسدت مدی        

                                                                                              فهمی است که از تناسدبات، تقدابالت، اشدتراکات، تناسدبات آوایدی و نیدز توجده بده صددر و          

                      فهددم مجمددوعی: فهددم   - 4       آیددد.                       هددا بدده دسددت مددی               هددا و سددیاق                   مددا بددین دسددته              عیددل مددتن و 

                                                                                            مجمدوعی پیوسدتگی ادبدی، لفظدی و موضدوعی درون و میددان آیدات سدوره اسدت. ایدن نددوع          

                یدداب از سددیر                                  فهددم هدددایتی: نگدداه نتیجدده    - 3                                              فهددم در تفهددم مددتن نقددش بسددزایی دارد.    

           تن اسددت و                                                                                      مشددترکات و نکددات کددانونی کددل مددتن اسددت. قلمددرو ایددن فهددم نیددز همدده مدد    

         (. علددی   88   ب:       3194                                                                        تاثیرگددذاری هدددایتی بددر بیددنش و انگیددزش و روش دارد )الهددی زاده،   

    را    آن      کدده       کنددد   ی   مدد       جدداب ی ا   «      تدددبر »   ی     لفظدد          سدداختار   و   ی     لغددو      شدده ی ر          نویسددد: "              صددبوحی مددی

      هددم      سددر       پشددت   ی      معنددا      بدده       کددالم   « ر ی     تدددب »   . م ی      بدددان   («  ر ی     تدددب )        ماندده ی  حک    نش   یدد چ    از   ی ر ی       اثرپددذ »

        اسدت؛        خداص    ی     هددف       بده       هدا     آن       بدین           انسدجام        جداد  ی ا   و        جمدالت    و         الفدا        مانه ی  حک      دادن      قرار

      بده    ی  اب ی     دسدت    ی     بدرا         جمدالت    و         الفدا          درپدی       پدی        افدت  ی  در   ، «      تددبر  »   ی    عند  ی     آن،    از   ی ر ی     اثرپذ    پس

   (.  41  :     3191               ")صبوحی طسوجی،  .   است         موردنظر        انسجام    از     هدآ
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        تدددبر    در        سددوره       هددای        پیددام        تددرین       مهددم    از           سددوره را                               احمدرضددا اخددوت نیددز رددر      ب(

      بده         نسدبت         نگدری       کدل         ندوعی         تددبر                   معتقدد اسدت در         لدذا        شدود         توجده     آن      بده         بایدد     که      داند    می

                                                         (. او معتقدد اسدت تددبر در قدرآن بده ایدن معناسدت          68      تدا:              اخوت، بدی  )      دارد      وجود     نیز      سوره

                            هدا احاطده یافتده، آن را                                                               صدورت حقیقدی بده ردر  ندزول کلمدات، آیدات و سدوره                   که فرد به

        همددان:  )                             در راسددتای آن، جهددت دهددد                                                        در معددر  توجدده قددرار داده و همدده افعددال خددود را 

               هسدتیم، ردر        آن      بده         توجده          دنبدال       بده         قدرآن           سداختار     در      کده                               (. از منظدر اخدوت عداقبتی     83

  .     همان( )     شود           نامیده می

               هددای مهددم در                                                                         لسددانی فشددارکی نیددز رسددیدن بدده رددر  سددوره را یکددی از بخددش        ج(

  و              ، پژوهشددگر            مددوردنظر او                                      در فضددای مطالعددات سددوره شددناختی          دانددد؛              شناسددی مددی        سددوره

                       قدالبی نده محتدوایی           هدای          تقسدیم      بدا      ای          صدصدفحه        چندد             یدل کتداب            عندوان     به              محق ، با قرآن 

                                   ، بلکدده قددرآن کددریم بددرای او        شددود       نمددی                                                 اجددزاء و احددزاب و اعشددار و اخمدداس، مواجدده   

            یددا واحددد         سددوره       زیددر     555                         سددوره کوچددل و بددزرگ و      114                 اسددت متشددکل از     ای          مجموعدده

                                     واحددد بررسددی و مطالعدده و تدددبر و             واحددد بدده                                                  موضددوعی یددا رکددوع، کدده سددوره بدده سددوره و

               قددرآن کددریم         هددای        سددوره                                           ؛ جایگدداه و اهددداآ و مقاصددد هریددل از         شددوند      مددی          اسددتفاده 

                                                                      ؛ محددور یددا محورهددای موضددوعی هددر سددوره کشدد  و بررسددی و فعددال      شددود      مددی            بازشدناخته  

  :     3198                          کننددد )مددرادی زنجددانی،       مددی           خودنمددایی       هددا        سددوره        یکایددل        هددای         ویژگددی  و        شددود      مددی

                                            تددر از سددوره نیددز اعتقدداد دارد. ایشددان                                                 لسددانی فشددارکی بدده جزءهددای مفهددومی کوچددل   . (   331

                                     توانددد یددل جددزء معنددایی مسددتقل                    نامددد کدده مددی             هددایی مددی        گوندده                          رکوعددات قرآنددی را سددوره

                            یابی از آن وجود داشته باشد.                                              حساب آید و در حد و اندازه یل سوره قابلیت مفهوم    به

 قرآن الفا  ظاهر بر . تکیه8-1

                                                                                                 حجیددت ظددواهر الفددا  قددرآن و اعتبددار آنددان در مقددام فهددم معنددا از مبدداحثی اسددت کدده از 

                                                                                          هددای دور مددورد مناقشدده اصددولیون و اخبدداریون بددوده اسددت. برخددی اعتقدداد بدده عدددم          گذشددته

                        اهلل معرفدت ایدن نسدبت                          اندد. هرچندد آیدت                                                       حجیت ظدواهر قدرآن را بده اخباریدان نسدبت داده     
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                                  (. درهرحدددال یکدددی از اقسدددام     89: 3     ، ج  11  31                    داندددد )معرفدددت،                               را نسدددبتی نددداروا مدددی 

   ای                                                                                             هددایی کدده عمددوم مددردم را از ارتبدداط مسددتقیم بددا قددرآن منددع کددرده اسددت، اندیشدده          اندیشدده

                                                                                                 اسددت کدده ظددواهر الفددا  قددرآن را دارای حجیددت ندانسددته و بددر ایددن ادعددای خددود دالیلددی   

  ه                          اختصداص فهدم قدرآن بد              اندد از:                  اسداس عبدارت                                                 اقامه کرده اسدت. برخدی از ایدن دالیدل بدی     

                                           اشدتمال قدرآن بدر مطدالبی دشدوار کده                  السدالم(؛                بیدت علدیهم                          )یعنی پیدامبر و اهدل              مخاطبان آن

       آیددات                از تمسددل بدده      نهددی                                              از رسددیدن بدده ژرفددای آن ندداتوان اسددت؛          نظددران        صدداحب        افکددار 

      نهدی                                                         شدود؛ زیدرا احتمدال خدالآ ظداهر هدم وجدود دارد؛                                    که شدامل ظدواهر هدم مدی           متشابه

      علددم        وجددود        شددود؛                                 فدد  بدده ظدداهرش نیددز مددی                          کدده شددامل اسددناد ل      ر ی              تفسددیر بدده     از

         هرچندد                تحرید  قدرآن          امکدان                 ظدواهر قدرآن؛                     مجداز، در اکثدر       یدا        تقیدد          تخصدیر،    به       اجمالی

                        (. در پاسده بده ایدن      96  :  3     ، ج    3111          )معرفدت،                                                به تغییدر یدل حدرآ از جدای خدودش باشدد      

                                                                شدده اسدت کده از حوصدله ایدن نوشدتار خدارج اسدت. آن ده                           تدوجهی ارائده                     ادله مطالب قابدل 

                         تنهدا ظدواهر قدرآن را                        هدای تددبری نده                                                      اینجا حائز اهمیت است، آن اسدت کده همده جریدان       در 

                                                                      دانندد بلکده تقیدد زیدادی بده حرکدت در چدارچوب ظدواهر الفدا                                   دارای حجیت و اعتبار می

                                                                                                 داشددته و در مقددام فهددم و تدددبر از انتسدداب امددور عقلددی، فلسددفی و کالمددی صددرآ بدده قددرآن 

      کنند.            د پرهیز می                                 کریم که مستند به ظواهر قرآنی نباش

            اسددتنادات        پایدده      بددر   و        لفظددی        کدداری        تدددبر "          نویسددد:           زاده مددی                   محمدحسددین الهددی       الدد ( 

       هددای          اسددتدالل   و       عقددل        منبددع    از        تدددبر    در       اگددر         عقلدی،        هددای          اسددتدالل      ندده        اسددت،          اسددتوار        لفظدی 

        گفتده        ایدن    .     ایدم              دورافتداده         تددبر     از   و        آمدده         عقلدی          تفسدیر         عرصده       بده        ناچار    به        ببریم،      بهره      عقلی

      بدر         عقلدی         دلیدل    و         نبدوده          مسدتدل           آوریدم،       مدی        دسدت       بده         تددبر     در      آن ه    که        معناست     این    به    نه

       اسدت          مسدتند         قدرآن          الفدا          ظداهر       بده        آیدد       مدی        دسدت       بده       تدبر    در      آن ه      بلکه       نیست،    آن       درستی

        ظدداهر       چددون         نیسددت،        عقلددی          اسددتدالل      بدده         نیددازی     رو،         ازایددن         نیسددت؛         بیددرون        ظدداهر        حیطدده    از   و

        ظدداهر         تدددبر،    در        اصددلی          رویکددرد        سددان،        بدددین  .      اسددت           فهمیدددنی       همدده        بددرای   و       حجددت         الفددا 

   و        بدوده          مسدتدل         همگدی         آیدد،       مدی        دسدت       بده          ظدواهر     از        آن ده          البتده    و       اسدت       کریم      قرآن       الفا 

   (.  81   ب:       3194            )الهی زاده،   ."    دارد      حجیت       عقلی،      دلیل      پایه    بر
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          کنددد. او                                                                              اخدوت در کتدداب مقددمات تدددبر در قددرآن هفدت روش تدددبر را معرفدی مددی        ب(

      هدای                            کلمدات، آیدات و سدوره                                      هدا بدر اسداس قالدب و ظدواهر                           دهدد کده ایدن روش             توضی  می

                                        هددای تفکددر و تعقددل هسددتند )اخددوت،                  هددا و مهددارت                            گرفتدده و مبتنددی بددر روش              قددرآن شددکل

                                      عبدور در چدارچوب ظداهر آن دانسدته                                                        (. او الزمده تفکدر و تددبر در قدرآن را نظدر و       89     تدا:     بی

                                                                     هددای عمیدد  نیددز بایددد از دقددت در ظدداهر حاصددل شددود و مایددد                             و معتقددد اسددت برداشددت

                                             نویسددد: "برداشددت از قددرآن بددرای تدددبر و                 (. اخددوت مددی  88                                   بیشددتری بددرای آن باشددد )همددان: 

                                                   شددرط اینکدده: الدد ( بددا ظدداهر قددرآن همخددوانی                                         تنهددا آزاد، بلکدده ضددروری اسددت بدده             تفکددر ندده

                                                                                     شدد؛ یعندی: از معندای ظداهری کلمدات در عدرآ عدرب صددر اسدالم و قالدب ادبدی                    داشته با

                          هدای ظداهری کدالم اسدت                                                                     ادبیات عرب دور نباشد. ب( مواردی کده مربدوط بده فهدم داللدت     

                                                                                                 در نظر گرفته شود؛ از قبیدل: قواعدد منطقدی در فهدم معدانی و ارتبداط بدین کلمدات و آیدات،          

                                      و مقیددد آیددات و شددناخت فضددای                                                         علددم و دانددش کددافی شددناخت محکددم و متشددابه، مطلدد 

                                                                                              نددزول و در صددورت امکددان شددان نددزول. ج( از هددر عهنیددت خددارج از مددتن پرهیددز نمددوده و 

   د(    .                     الدذهن بررسدی کندد                   تواندد خدالی                                    شدده را تدا آنجدایی کده مدی                              جریانات و قضایای مطدر  

     هدا                                                  تنهدا تعدار  نداشدته باشدد، بلکده بدا آن                         هدای دیگدر نده                                    مفاهیم و نکاتی از قرآن با بخدش 

                  ایید شود.")همان(. ت

                                                                                     حسددین مددرادی زنجددانی در پاسدده بدده ایددن سدداال کدده دیدددگاه شددما در خصددوص        ج(

                                                                                             حجیددت ظددواهر قددرآن چیسددت  ضددمن ابددراز تاسدد  از اینکدده چنددین مطددالبی پیرامددون      

        سداال       یدل        ایدن     د؛    دهد         ن مدی  ا    نشد    ا ر   ن  نا ا               بددبختی مسدلم         "ایدن                   شده است، گفدت:         اهلل طر      کالم

        تشدددید    د     و دار   د           ادامدده دار         هم نددان         شددده،    وع    شددر                   . از صدددر اسددالم       اسددت        رایددج          کددامال 

    ود   شد       مدی    ا                                                                                  . ببینید چقدر انسان باید ناشکر باشدد. تدازه بده اینجدا رسدیدیم آیدا قدرآن ر         ود ش    می

   (.    3199                          ")مصاحبه با مرادی زنجانی،             فهمید یا نه 
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 . اشتراکات در روش4

       تددبر                                  گفتده، دسدتورالعملی را بدرای                                                            روش تدبر فرآیندی اسدت کده مبتندی بدر مبدانی پدیش      

                                                             کده نشدان داده شدد، هدر سده جریدان تددبری، اشدتراکات                        دهدد. چندان                           در قرآن کریم ارائه مدی 

                                                                   ای خددود دارنددد. بنددابراین عجیددب نیسددت کدده مراحددل اصددلی و                                  فراوانددی در مبددانی اندیشدده

                                                                                                هدای اساسدی در فرآیندد تددبر هدر سده جریدان بدا یکددیگر مشدابه باشدد. بددین منظدور                   گام

                                                          هدای عملدی تددبر در هدر یدل از سده جریدان مدذکور،                  نمونده            یافتده و                          بامطالعه آثدار نگدارش  

                                    گدام اصدلی مشدترک در روش تددبری                 هدا، سده                                           رردم وجدود برخدی اختالفدات و تفداوت          علی

     شود.              ها مشاهده می    آن

 ای پراکنده جای مطالعات آیه ای با نگاهی منسجم به . مطالعه سوره3-4

                           فی بدودن چیدنش آیدات در                                                                که در بخش مبانی عکدر شدد، بدر اسداس اعتقداد بده تدوقی             چنان

                                                        هددای قددرآن را واحدددهایی منسددجم و آیددات داخددل هددر                                         هددر سددوره، هددر سدده جریددان، سددوره

      هددای                                     بیننددد. بددا ایددن حسدداب در روش                                                          سددوره را در ارتبدداطی سدداختارمند بددا یکدددیگر مددی  

                                              گیدرد یدل سدوره کامدل قدرآن اسدت. ایدن                                                            تدبری آنان آن ه محدور اصدلی مطالعده قدرار مدی     

                                                        تددر از یددل سددوره )مثددل دسددته آیددات مددرتبک بددا             ی کوچددل                              بدددان معناسددت کدده واحدددها 

                                      تددر از یددل سددوره، موضددوع اولیدده                                           هددا یددا رکوعددات( و واحدددهای بددزرگ                   یکدددیگر، سددیاق

                                           شدوند؛ بلکده آن واحدد معندایی معتبدری                          هدا محسدوب نمدی                                     مطالعات تددبری در ایدن جریدان   

       اصدل،                             گیدرد سدوره اسدت. ایدن                                    هدا در بسدتر آن صدورت مدی            یدابی                           که همه تناسبات و مفهدوم 

            تدر، فهدم                                        هدا بده واحددهای موضدوعی کوچدل                                                         البته مدانع از آن نیسدت کده بدا تقسدیم سدوره      

                                                   گددام بدده هدددآ اصددلی از مطالعدده سددوره نزدیددل       بدده                                           مجمددوع سددوره را تسددهیل نمددوده و گددام

  ؛    331   ب:       3194                         تددری دارد )الهددی زاده،                تددر و ویددژه                                               شددوند؛ امددا همددواره سددوره جایگدداه اصددیل

   (.  89    تا:        ت، بی     ؛ اخو   331  :     3198              مرادی زنجانی، 
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 کش  ارتباط آیات و نسبت آنان با یکدیگر .2-4

                      تدرین مراحدل تددبر                                                                               با توجه بده وجدود انسدجام در میدان آیدات هدر سدوره، یکدی از مهدم         

     هدا                                                                                              پس از مطالعه واژگدان و مفدردات آیدات، کشد  ارتبداط آیدات بدا یکددیگر و جایگداه آن         

                       گدام روش تددبر خدود                 دوم از سده                                زاده ایدن مرحلده را در گدام                                    در ساختار سدوره اسدت. الهدی   

   (؛   88   ب:       3194                     کنددد )الهددی زاده،                                                                    عکددر کددرده و بددا ابددزار فهددم سددیاقی آن را عملددی مددی     

                                                                                          احمدرضددا اخددوت ایددن مرحلدده را بددا بررسددی اعددراب سددوره و هم نددین تصویرسددازی      

                     ( و لسدانی فشدارکی     93      تدا:                       دهدد )اخدوت، بدی                                                  کلمات سوره در ارتباط با یکددیگر انجدام مدی   

                                                  شناسددی خددود بددا تفسددیر رایددج را توجدده بدده                              ارهددای تفدداوت روش سددوره                  نیددز یکددی از معی

  :     3198                          دانددد )مددرادی زنجددانی،                                                                  همددین تناسددبات و ارتباطددات میددان آیددات در یددل سددوره مددی

381   .)   

 کش  رر  یا محور موضوعی .1-4

        کددامال    «                محددور موضددوعی »  و   «               جهددت هدددایتی »  ،  «            رددر  سددوره »      هددای                  اگرچدده عبددارت

                هدای هدر یدل                                                 ه معندایی مشدترکی دارندد. در بررسدی روش                                    مترادآ یکدیگر نیستند امدا حدوز  

                                                               سدوی یدل نقطده پایدانی و متعدالی در فهدم سدوره مشداهده                               های تدبری، حرکت بده           از جریان

      جهددت  »     یددا   «             رددر  سددوره »                   زاده و اخددوت بدده                                                 شددود. ایددن نقطدده پایددانی در بیددان الهددی       مددی

         نامیدده    «   عی             محدور موضدو   »                                                 شدود امدا در لسدان محمددعلی لسدانی فشدارکی                 تعبیر می  «       هدایتی

     هدا                                                                                        شده است. محور موضوعی تفداوت مداهوی بدا ردر  سدوره دارد؛ امدا وجده اشدتراک آن        

                                                     کنندد تدا هددایتی کده مقصدود خداوندد از ندزول                                                    این است که هر دو بده خوانندده کمدل مدی    

                هدا، هدر سده                                                 تبدع همدان نگداه سداختارمند بده سدوره                                             آن سوره بوده است را دریافت نمایند. به

           کننددده در                                                             و تدددبر و یددا الاقددل یکددی از مراحددل اساسددی و تعیددین                               جریددان قلدده مراحددل فهددم 

   ب:       3194                      داننددد )الهددی زاده،                                                             روش خددود را کشدد  رددر  یددا محددور موضددوعی سددوره مددی 

   (.   319  :     3198                ؛ مرادی زنجانی،   93    تا:             ؛ اخوت، بی  88
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 بندی . جمع3

                                                                                       که مشداهده شدد، سده جریدان موردمطالعده در ایدن پدژوهش، کده هرکددام اسداتید و                 چنان

                                                       آمددوزان زیددادی را بدده شددیوه خدداص خددود تربیددت                                          وهشددگران متعددددی دارنددد و قددرآن   پژ

                                                               هددا و اختالفددات گوندداگون مبنددایی و روشددی )ن.ک. حبیبددی،                                  کننددد، بددا همدده تفدداوت        مددی

                                                           عنصددر مهددم در روش تدددبر بددا یکدددیگر مشددترک هسددتند.     1                  مبنددای اساسددی و    8      (، در     3199

                                          هدای فکدری بگدذاریم، شداید بتدوان در                                                                 اگر قرار باشدد بندا را بدر یدافتن اختالفدات و تفداوت      

            هددا پیدددا             نظددران آن                                  تددوجهی میددان اسدداتید و صدداحب                                           درون هددر جریددان نیددز، اختالفددات قابددل

                                                  شدود کدده بدا وجددود ایدن حجددم از اشددتراکات،                      تددر روشدن مددی                                    کدرد؛ امددا در یدل نگدداه کدالن   

      هدا                                                         مثابده یدل جریدان قرآندی در مقابدل سدایر جریدان                              هدای تددبری را بده                   توان همه جریان    می

            هددایی بددر                                          هددای تدددبری معاصددر بددا طراحددی روش                           پژوهددی دانسددت. جریددان                  در حددوزه قددرآن

                       آمددوزانی از اقشددار و                   هددا بدده قددرآن                                     گفتدده و آمددوزش گسددترده ایددن روش                      اسدداس مبددانی پددیش

                 شددده، در عمددل                  هددای ارائدده                               توجدده ایددن اقشددار از روش                                        سددنین گوندداگون و اسددتقبال قابددل  

     اند.                                     کاربردی بودن مبانی خود را نشان داده

                                تقدددیر و ارزشددمند اسددت امددا                                                             اگرچدده زحمددات تمددامی پژوهشددگران علددوم قرآنددی قابددل 

                        هدا محصدور نمایندد و                      هدا و دانشدکده                                       آنکده خدود را در کدنج کتابخانده                      های تددبری بدی         جریان

                                                                                                   به تولید یا رد نظریات گوناگون علدوم قدرآن بپردازندد، بدا مبدانی اصدیل خدود عمدال  راه رفدع          

                                                         ت کددرده و بدددون نیدداز بدده مجددادالت بیهددوده، سسددتی                                         مهجوریددت قددرآن را بدده همگددان ثابدد 

            هدایی کده                                                                   مبنا را به پژوهشدگران ایدن عرصده نشدان دادندد. چده سدال               های بی                برخی از اندیشه

             شدد و خطدر                                                                                   در فضای جامعه اسالمی، فهمیددن قدرآن بدرای عمدوم مدردم جدرم انگاشدته مدی        

                 قدرآن یدادآوری                  منددان فهدم                                    نشدینی بدا خدوارج بده عالقده                                          سرازیر شدن بده قعدر جهدنم و هدم    

                                                                                هددایی کدده هددر نددوع مراجعدده بدده قددرآن را از تددرس تفسددیر بدده ر ی نهددی                    شدددپ چدده سددال      مددی

       توجده                                پداره کدرده بودندد و بدی                    تکده و پداره                                  های درازی کده قدرآن را تکده                   کردند و چه سال    می

                 ای را مسددتقل از                      انگیددز، هددر آیدده                                                               بدده سدداختارهای بدددیع، بلیددغ و هنددری ایددن کتدداب شددگفت 

                                                                                    عنا کرده و به جامعده القدا نمودنددپ چده جواندانی کده بده امیدد هددایت بده                            ساختار قرآنی آن م



 معاصر رانیآن در ا یاجتماع یتهایم و ظرفیتدبر قرآن کر یشناس انیجر یمل شیهما              220

 

         اسدداس و             هددای بددی       فددر               امددان پددیش                                                            ایددن کتدداب عظددیم مراجعدده کردنددد امددا در حجمدده بددی 

                 حاصدل، دوای درد                                                                              های بدی مبندا، طرفدی از ایدن کتداب هددایت نبسدتند و ناامیدد و بدی              روش

                       ی، سسددتی و نادرسددتی               هددای تدددبر                                                          خددود را درجددایی دیگددر کاویدندددپ وجددود جریددان     

                                                                                  مبندای گذشدته را کده عامدل مهجوریدت قدرآن بودندد، در عمدل اثبدات کدرد و                   های بی        اندیشه

              هدای تددبری                     العداده جریدان                                                             رسدد ایدن معجدزه بدزرگ تددبر در قدرآن و هندر فدوق                   به نظر می

                           سادگی از کنار آن عبور کرد.                 است که نباید به

       نددوعی            کدده بدده  «                   ن تدددبر در قددرآن      جریددا »                                               هددای تدددبری یددا شدداید بدده عبددارت بهتددر،          جریددان

                                          سدنگ المیدزان اسدت، همدان راه اصدیلی                                                هدای عالمده طباطبدایی و تفسدیر گدران                  مولود تدالش 

                       اندد تدا بدا حضدور                                          السدالم( پدیش پدای مدردم گشدوده                     بیدت )علدیهم                          است که قرآن کریم و اهل

                                  راهددده تشدددخیر داده و گرفتدددار                                                               قدددرآن در مدددتن زنددددگی خدددود همدددواره راه را از بدددی 

           دهدد کده                              هدای تددبری نشدان مدی                                                 ساختگی از اسالم نگردندد. اشدتراکات جریدان       های         برداشت

                                                  وجددود دارد. حقیقتددی کدده پژوهشددگران مختلدد  از   «                 تدددبر در قددرآن »                           حقیقتددی زنددده بدده نددام 

                                                                                              مبادی مختل  را به نقاط مشدترکی رسدانده اسدت. بندابراین توجده بده ایدن نقداط مشدترک و          

        تواندد                                           بدر اسداس ایدن مبدانی مشدترک، مدی                                                       تقویت این مبدانی و بدازنگری در نقداط اختالفدی     

                              گوندده کدده مقصددود خداونددد         را آن  «                 تدددبر در قددرآن »                                         پددرده از آن حقیقددت اصددیل برداشددته و  

                        است به جامعه معرفی کند.

 های تدبری های ترویجی قرآن کریم بر اساس اشتراکات جریان بررسی ظرفیت

                    پدرچم و بدا هددآ                       هدا را عیدل یدل                      تواندد همده آن                      هدای تددبری مدی                     نقاط مشترک جریان

                                                                                                  بازگرداندددن قددرآن بدده مددتن زندددگی عمددوم مددردم کنددار یکدددیگر گددردآورد. بدددین منظددور    

                    هدای برجسدته هدر                                             ای تاسدیس کدرد کده اسداتید و چهدره                                         توان شورا، مجمدع و یدا اتحادیده       می

            هددای زیددر                                    هددای مشددترکی را هم ددون نموندده                                                 جریددان در آن حضددور داشددته باشددند و فعالیددت

                                                                          تدا  تاسدیس چندین اتحادیده یدا مجمعدی بده معندای نادیدده گدرفتن                                    طراحی و اجرا کنندد. طبیع 

                                                             ها نیست. بلکه شروعی بر یل اقدام هماهنگ بر اساس اشتراکات است:       تفاوت
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                     های علمی نقد و بررسی       نشستن - 3

       هددا و                                                            هددا ضددمن تاکیددد بددر عناصددر مشددترک در مبددانی و روش                  در ایددن نشسددت

                       شددده و مددورد نقددد و                                                                 تثبیددت ایددن اشددتراکات، مددوارد اختالفددی بدده بحددو گذاشددته  

            کدده نقطدده                     گیددرد. ازآنجددایی                                   نظددران هددر جریددان قددرار مددی                          بررسددی مسددتقیم صدداحب

       خدوبی                                             هدا خواهدد بدود، مباحدو اختالفدی بده                                        شروع حرکت، مبانی مشدترک جریدان  

                                 بندی و رسیدن به اشتراک را دارند.           امکان جمع

                                   تقسیم وظای  برای ترویج مبانی مشترک - 2

                                هدای مهمدی در مبدانی مشدترک            حدرآ                    بنددی عکدر شدد،                     که در بخش جمدع       چنان

                                  هدا نقدل محافدل علدوم قرآندی                         هدایی کده سدال                               های تدبری وجود دارد. حدرآ        جریان

         ریدزی و                    تواندد برنامده                      هدای تددبری مدی                                               بوده است. یکی از اقدامات اتحادیده جریدان  

                                                                                  کار برای تدرویج ایدن مبدانی مشدترک در میدان اقشدار گونداگون مدردم باشدد.                 تقسیم

                    صددورت پراکنددده در                                          ون همدداهنگی میددان سدده جریددان و بدده                        اکنددون ایددن کددار بددد      هددم

       تدوان              شدده مدی                                                                       حال انجام است؛ اما بددیهی اسدت کده یدل برنامده مدنظم و حسداب       

                                                                                     از ظرفیت هدر سده جریدان بدرای گسدترش ایدن مبدانی در سدط  کشدور و فراتدر از           

                                                                                        آن در سددط  جهددان مدداثر باشددد. ایددن برنامدده مشددترک بدده دلیددل برخددورداری از     

                                         ای بدزرگ بدرای تثبیدت مبدانی تددبری                       تواندد رسدانه                جریدان مدی               های هر سده        ظرفیت

                              خددود اسددتقبال مسددلمانان از         خددودی                                                       در میددان جوامددع مسددلمان باشددد. اتفدداقی کدده بدده

                                     های تدبر را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.     روش

                                    ایجاد تحول در دروس حوزوی و دانشگاهی - 1

   آن                                   هددای تدددبری در کنددار یکدددیگر                                               یکددی دیگددر از ثمددرات گردآمدددن جریددان  

                                                                                 اسددت کدده اراده واحدددی بددرای تحددول در دروس حددوزوی و دانشددگاهی مددرتبک بددا 

                هدای گونداگون                            هدای تددبری در محدیک                             گیدرد. اسداتید جریدان                          قرآن کریم، شدکل مدی  

                                                   کننددد. هددم اسدداتید مطددر  علددوم قرآنددی و هددم                                     حددوزوی و دانشددگاهی فعالیددت مددی

        مشدترک                        خدورد. از طرفدی درد                                                           اساتید مطدر  حدوزوی در میدان آندان بده چشدم مدی       
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                                                                 هددای تکددراری و قدددیمی در حددوزه مطالعددات قرآنددی اسددت کدده                       همدده آنددان کتدداب

       کندد.                                                      پایده را در اعهدان دانشدجویان و طدالب حدل مدی                   هدایی بدی                    هنوز هم اندیشده 

   ای                                                                                      روشدن اسدت کده ایجداد تحدول در نظدام آموزشدی حدوزه و دانشدگاه کدار سداده           

                  د آمدد؛ ایدن در                                    تنهدایی از پدس آن بدر نخواهند                                             نیست و هدر یدل از ایدن اسداتید بده     

                             هددای تدددبری بددا حضددور                                                              حددالی اسددت کدده تشددکیل یددل اتحادیدده از جریددان     

                                                تواندد پشدتوانه خدوبی بدرای ایجداد تحدولی                                      های علمدی وزیدن خدود، مدی           شخصیت

                                              بنیادین در نظام آموزشی علوم قرآن و حدیو باشد.

 منابع
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 خدا اثبات وجود تدبر در سوره الرحمن و

 3وحیده حمامی

      چکیده

           تکددوینی و                                     برشددماری آال و نعمددات هدددایتی و                                   سددوره مبارکدده الددرحمن، بددا  

                                                                       هددا بدده پروردگددار رحمددان درصدددد از بددین بددردن رفلددت مخاطبددان               اسددتناد آن

              بقددای وجدده                                                     بدده همددین منظددور از فنددای مددا سددوی اهلل و                       خددود برآمددده و 

              اندس، دچددار                                            داده اسدت. برخددی از مکدذبان از جدن و                             پروردگدار سدبحان خبدر   

        ظهددور                                                           انددد و همددین رفلددت موجددب تکددذیب عملددی قیامددت و                رفلددت شددده

                مبداالتی وعددم                                                                خطدا میدان آندان شدده اسدت. تکدذیب راهدی بدرای بدی                جرم و

        الطدداآ                    اصددل عنایددات و                                                           التددزام عملددی بدده خداونددد شددده اسددت. اینددان از   

                                                                     انددد یددا اگددر متوجدده آن هسددتند، از منشددا آن یعنددی عات پدداک                    خداونددد رافددل

                                                                            رحمان رفلدت دارندد. خداوندد بدا اشداره بده همداهنگی درکدل عدالم و              خدای 

         علددم و                                                          تکامددل نظددام آفددرینش مخاطبددان را متوجدده قدددرت و                هدفمندددی و

                                            ای خداص برهدان نظدم در مدوارد جزئددی و            گوندده              کندد و بده                     حکمدت خدود مدی   

                                                              کندد. از طدرآ دیگدر بابیدان معلدول بدودن جهدان، فاعدل                                کلی عالم را بیان مدی 

                                                        کندد و از طرید  برهدان علیدت وجدود خددا را ثابدت              مدی                       بودن خدود را ثابدت  

                 کندد خداشناسدی                                      تدذکر فطدری انسدان، سدعی مدی                                  کند. از راه دلیدل عقلدی و      می

              کمددل برهددان                                                             بدده انسددان متددذکر شددود. بدددین ترتیددب خداونددد بددا             فطددری را

                                                           
 . مدرس دانشگاه پزشکی کاشان3
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                       کندد . بدا تددبر در                                                                فطری، برهان نظم، برهان علیدت، وجدود خددا را ثابدت مدی     

                          خدددا را در مددوارد عیددل                       هددای اثبددات وجددود     یوه          تددوان شدد                      سددوره الددرحمن مددی

         تربیددت،                                     هددای بددزرگ خلقددت ، تعلددیم و                                      برشددمارد:توجه دادن بدده نعمددت  

                   هددای خداونددد در                                                        میددزان، مسددائل رفدداهی انسددان، توجدده بدده نشددانه           حسدداب و

                             اخددروی، سرنوشددت مجرمددان و                                                 آسددمان و زمددین، توجدده بدده نعمددت دنیددوی و

      هددا،        بدداغ            ی اعددم از             هددای بهشددت                                                  مجددازات دردندداک آنددان، توجدده بدده نعمددت   

                جایگدداه خدداص          هددا و                 انددواع لبدداس                           هددا، همسددران زیبددا و                هددا، میددوه         چشددمه

                                                                                 بهشددتیان. خداونددد نسددبت بدده هدددایت انسددان عنایددات خاصددی دارنددد و از     

                              شدوند، جمیدع مخلوقدات بده                                     هدا بده انسدان متدذکر مدی                          طری  برشماری نعمدت 

       دیگددر                                            چیددز جدز وجددود او فناپذیرنددد. از طددرآ                                    عات پداک او نیازمندنددد و همدده 

                                                        کندد بسداط دنیدا جمدع خواهدد شدد و در روز قیامدت                                   به انسدان یدادآوری مدی   

           رفلدت از                     افدرادی کده بدا                شدد. امدا                          اندس رسدیدگی خواهدد                  حسداب جدن و      به

                     آورندددد، در جهدددنم                                            آمددددن معددداد بددده تکدددذیب خددددا روی                  وجدددود خددددا و

                 بهشت برخوردارند.             نعم الهی در                  اند اما متقین از        جاودان

       الرحمن  -     انسان  -     برهان  -    اوند  خد  -    نعمت  -      : تدبر        کلیدواژه

 های الهی جهت هدایت مخاطبان قرآن با تدبر در سوره الرحمن . شیوه برهان3

        برهدان    - 3               هدای فلسدفی:                   طرید  برهدان                      سدوره الدرحمن از                        خددا بدا تددبر در               اثبات وجود

        باشد:                برهان نظم می  - 1           برهان علیت - 2    فطرت

 الرحمن :برهان فطرت و اثبات وجود خدا در سوره  . تقریر3-3

      هددای                  حکمددا بدده روش          علمددا و                                                          اثبددات وجددود خدددا امددری اسددت کدده توسددک فالسددفه و 

                                          منطقددی صددورت گرفتدده اسددت. در ابتدددا             فلسددفی و           شددهودی و           روایددی و                  مختلدد  عقلددی و
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                 سدوره الرحمدان                            سدپس برهدان فطدرت در             گدردد و                             ایدن زمینده ارائده مدی                        نظر برخی علمدا در 

      گردد.         بیان می

                                                        ب تعددالی امددری فطددری اسددت، زیددرا انسددان هنگددام                                     ( تقریددر مالصدددرا : وجددود واجدد  3

                                                                                             مواجهه در شرایک هولنداک بده طبیعدت فطدری خدود بده خددا توکدل کدرده و از روی رریدزه           

                     آورد؛ هرچنددد ممکددن                  کنددد، روی مددی                     هددا را آسددان مددی                            االسددباب و آنکدده دشددواری             بدده مسددبب

                                              توجدده باشددد و ایددن بددر وجددود حکایددت                                                      اسددت بدده ایددن گددرایش فطددری خددود بددی     

   (.  21  :     3163  ا،          دارد)مالصدر

                                کدده از امددور مددادی ناامیددد                                       گفتدده اسددت انسددان بدده هنگددامی                               ( تقریددر عالمدده طباطبددایی: 2

               دهدد، البتده                            اعتقداد نیدز روی مدی                                               بدرد؛ ایدن پدیدده حتدی در افدراد بدی                           شود، به خدا پناه می    می

                                                                                            اگر فطرتشان سدرکوب نشدده باشدد. امیددواری و مفداهیمی مانندد آن)نظیدر محبدت، دشدمنی          

        افتدد؛                                                                                 طرآ دومدی نداشدته باشدد؛ طلدب امیدد و مفداهیمی مانندد آن اتفداق نمدی                        و اراده(، اگر

                                      بینددد کدده رویدددادهای مددادی در آن                     هددای مددادی مددی                                             بنددابراین  انسددان علتددی برتددر از علددت 

   (.   212  :  1  .ج    3193                 خداست )طباطبایی ،                                    تاثیری ندارد و آن همان کمال مطل  و

                               مدال مطلد  در انسدان وجدود                                                                  ( تقریر امدام خمیندی ره: ایشدان معتقدد اسدت عشد  بده ک        1

                              بایسددت معشددوق فطددرت وجددود                                      تردیددد مبددد  هسددتی اسددت و مددی                            دارد و کمددال مطلدد  بددی

                                                                                                داشدته باشددد تددا فطددرت انسدان بدده آن متوجدده شددود. از طرفدی ریددرممکن اسددت کدده فطددرت    

                                                                                                   انسانی در ایدن زمینده خیدال کدرده باشدد و خطدا کدرده باشدد؛ چراکده اوال  خیدال، محددود و            

                                                                      اسددت و ثانیددا   الزمدده وجددود اسددت و در آن خطددا راه ندددارد)امام                            وجددود عاشدد ، نامحدددود

  (   384       خمینی: 

                                                                          اهلل جددوادی آملددی: دو مفهددوم عاشدد  و معشددوق م ت ضددای  هسددتند؛ یعنددی                  ( تقریددر آیددت 4

                                                       پددذیر نیسددت و چددون انسان)عاشدد ( وجددود دارد، پددس                                        تصددور یکددی بدددون دیگددری امکددان 

   ای                                      ی انسدان را در ایدن دنیدا تشدنه                                                            ضرورتا  خداوند)معشوق( نیدز موجدود اسدت. جدوادی آملد     

                اندددازه هسددتی                     یابددد، سددپس بدده                                        بینددد و حقیقددت را در درون خددود مددی                           بدده دنبددال حقیقددت مددی
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      منددد                                                                    یابددد و بدده حقیقددت مطلدد  کدده همددان خداونددد اسددت، عالقدده                           خددود حقیقددت را درمددی

  (   299-   294  :     3190                شود.)جوادی آملی،    می

 سوره الرحمن : . تقریر برهان فطرت در3-3-3

                      گویندد؛ چدون قدریش                                                                قدرآن کدریم در علدت و سدبب ندزول سدوره الدرحمن مدی               مفسران 

                                     و  ل عا ق یدل  ل ه دم  اس دج د وا     »               سدوره فرقدان:      60      آیده        کده    ی       هنگدام                                  نام رحمان را کم شدنیده بودندد،   

                                                                                        ، بر پیامبر نازل گردیدد، قدریش گفتندد )مدا الدر حمن( یعندی ایدن رحمدان کیسدت و           «            ل لر  ح من 

                   را ندددازل کدددرد)   «           الدددر حمن »                                                                 چیسدددت  خداوندددد در مقابدددل ایدددن گفتدددار آندددان سدددوره   

                   شددده اسددت سددوره        نقددل                  امددام صددادق )ع(                          و در روایتددی دیگددر از  .  (   280  :  1    ق، ج    3436         بحرانددی،

     ( و   210  :  3                      شددده اسددت )همددان، ج               بیددت، نددازل       اهددل                        آخددر آن دربدداره مددا          اول تددا             الددرحمن از

                                                                                              خداوند خود را با رحمدت عامده خدود معرفدی کردندد. بندابراین خداوندد خدود را بدا صدفت           

                                                            سدوره الدرحمن معرفدی نمدوده اسدت و ایدن رحمدت عامده                        انددازه ( در                    الرحمن )رحمت بدی 

     شود.         آخرت می        دنیا و         کافر در             شامل مامن و

                    کدافر در دنیدا و                                       عکدر رحمدت عامده بدرای مدامن و                                            ازنظر عالمه طباطبایی ایدن سدوره بدا   

                          ت بدار ک اس دم  ر ب دل                                                                    شدده )الدرحمن( و بدا ثندای خداوندد اختتدام یافتده اسدت )                     آخرت شدروع 

           از اسدما                اهلل بده اسدمی             از بسدم               قدرآن بعدد                    ای اسدت کده در                   ( و تنها سدوره                           ع ی ال ج الل  و ال إ کرام 

             پدددرانش از                                       البیددان از موسددی بددن جعفددر) ع( از                                           اهلل عزوجاللدده آرازشددده اسددت. و در مجمددع

                               عددروس قددرآن سددوره الددرحمن                          چیددزی عروسددی اسددت و                                    پیددامبر)ص( فرمودنددد بددرای هددر 

                 توانددد اشدداره                      صددورت صددحت مددی                         (. و ایددن روایددت در   94  :   39                          اسددت)المیزان ،همددان، ج  

                          مخاطدب را متوجده خددا                         سدوره الدرحمن تدا         ت در             برهدان فطدر                                 داشته باشد به زیبایی بیدان و 

                                                          اسداس مصدح  موجدود ایدن سدوره مبارکده الدرحمن  در                                            کند تابه خداوندایمان بیداورد. بدر  

          باشددد و              مدیندده مددی                 محددل نددزول در              آیدده دارد و    18                      اسدداس شددمارش کددوفی           ، و بددر  21    جددز

               مخاطددب قددرار                                                           باشددد. خداونددد در ابتدددای سددوره الددرحمن انسددان را       مددی    91               ترتیددب نددزول 

                                                             کندد کده الدرحمن )خددای بخشدنده( قدرآن را بده انسدان                                 را متوجده خدویش مدی             دهد و او   ی م
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                           کده مخاطبدان نسدبت بده                                 بیدان آموخدت. ازآنجدایی            بده او                         انسان را خلد  کدرد و               آموزش داد و

                                                                        توجده هسدتند خداوندد بدا عکدر ندام اعظدم خدویش و خلقدت انسدان                                 وجود واجب تعالی بدی 

      کند.                      ،او را متوجه خویش می

                                                      هددای اولیدده هم ددون نعمددت هسددتی واصددل خلقددت و                        ن مخاطددب بدده نعمددت          توجدده داد

      ایددن                                         ایددن امددور مهددم رافددل اسددت. خددود                        روسددت کدده انسددان از                                 آمددوزش قددرآن وبیددان، ازایددن

                                        کنددد و نهایتددا  باعددو عدددم التددزام                  را فددراهم مددی            نعمددات او                                 رفلددت موجبددات تکددذیب خدددا و

               خلقدت انسدان             هسدتی و                              ابتددا بده موهبدت بدزرگ                                  شده اسدت .لدذا خداوندد در                 وعدم باور او

             ( تددا او را                                             خ ل    ال إ ن سددان  ع ل م دده  ال ب یددان       کنددد)                     قددرآن اشدداره مددی                              سددپس نعمددت علددم وبیددان و   و

                         انسدان ضدرورتا  وجدود                   کندد. وجدود                                           این بده خداشناسدی فطدری تاکیدد مدی                      متوجه خدا کند و

      کندد                                                                            کند. فقدک کدافی اسدت انسدان بده خلقدت خدود از خداک و نطفده فکدر                            خدا را اثبات می

                                                 سددپس بدده وجددود خددال  خددویش اععددان کنددد ،                                              تددا متددذکر نعمددت وجددود خددویش شددود و 

                                     پدذیر نیسدت و اصدل حقیقدت فطدری                                                             چراکه تصور وجدود انسدان بددون تصدور خددا امکدان      

                                اندددازه هسددتی خددود، حقیقددت        بدده               شددده اسددت و                                               وجددود انسددان، درون خددود انسددان نهادیندده 

                         رین صددورت ممکددن بددوده      بهتدد                            یابددد . خلقددت انسددان در                                    مطلدد  کدده همددان خداسددت درمددی 

              سددیاق آیددات    (.  6      تددین،  «)              ارزش آفریدددیم            اعتدددال و                                  انسددان را در نیکددوترین نظددم و      مددا »     اسددت

                                                                                                این کالم، اخبار از اسدتناد آالء هددایتی و تکدوینی ایدن عدالم بده پروردگدار رحمدان اسدت و          

                   اندد و یدا اگدر                                                                                   این در فضایی است که مخاطبان آن، یدا از اصدل ایدن عنایدات و الطداآ رافدل      

                                                                                             جدده آن هسددتند، از منشددا آن یعنددی عات پدداک خدددای رحمددان رفلددت دارنددد؛ تکددرار آیدده     متو

                                       کده رفلدت مزبدور، بده سدبب فضدای              دهدد    ی                       در این کدالم نشدان مد     «                                     ف ب ا ی آل اء ر ب  کم ا ت کذ  ب ان  »

                                                                                             تکددذیب اسددتناد آالء بدده پروردگددار رحمددان شددده اسددت؛ گفتنددی اسددت کدده همددین تکددذیب  

                هدا شدده کده                                                         دم التدزام عملدی بده خددایی بدودن ایدن نعمدت            و عد    ی     مباالت   ی               خود راهی برای ب

    .                   مدنظر کالم دوم است
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                 هدا بده خددای                                                     بسدیار مهدم هددایتی و تکدوینی و اسدتناد آن        ی    هدا         نعمدت     ان   ید              این کدالم باب 

        اسدداس   ی                                                                ایددن رفلددت را هدددآ گرفتدده و بددا گوشددزد کددردن مکددرر بدد     ی    هددا      شدده ی          رحمددان، ر

                         ایددن مطلددب بددا واژه      .     کنددد   ی                                      عکددر آالء رحمددان آن را تضددعی  مدد      ی ال                   تکددذیب در البدده 

                                                                                   آرازشدده اسدت کده بدر رحمدت عامده پروردگدار نسدبت بده جمیدع مخلوقدات در              «       الرحمن »

                                                         بعدد از عکدر خددای متعدالی بدا ایدن صدفت در صددر           «  3 »                                     دنیا و آخرت داللدت دارد الدر ح م ن   

         ع ل دم          شدود    ی              او اشداره مد     ی    هدا                                                                سوره، در آیات بعد با محوریدت همدین آیده، بده آالء و نعمدت     

               شدده، افدزون                                         نعمداتی کده در ایدن آیدات مطدر        «  4 »                       ع ل م ده  ال ب یدان     «  1 »                        خ ل د   ال إ ن س دان     «  2 »        ق ر آن     ال 

                                                             موهبدت بدزرگ الهدی اسدت، ضدرورت مهمدی بدرای هددایت و             یی      تنهدا                           بر اینکده هرکددام بده   

                                                      بدر سدایر مواهدب و آالء خددای رحمدان مقددم شدده           ،  رو   ن   ید                               دریافت حقای  عدالم اسدت؛ ازا  

                                   کده تعلدیم قدرآن بدر دو نعمدت             دهدد    ی                                   میان آیدات ایدن مطلدب نشدان مد                    است؛ نسبت سنجی 

                                                                                  انسددان و تعلددیم بیددان( اصددالت دارد؛ توضددی : نظددم طبیعددی، مقتضددی تقدددیم          خلدد         دیگددر )

                                                                                                       نعمددت خلدد  انسددان و تعلددیم بیددان، بددر تعلددیم قددرآن اسددت، امددا ایددن نظددم در بیددان نعمددات  

                     نظدم کندونی حداوی                                                                              رعایت نشدده و تعلدیم قدرآن بدر دو نعمدت دیگدر مقددم شدده اسدت و         

   ت.                                                     این پیام است که تعلیم قرآن کریم، زیربنای خل  انسان اس

 الرحمن در سورهوجود خدا  با تدبر  و اثباتعلیت  برهان ریتقر. 2-3-3

           بیان کرد:       گونه   ن ی ا     توان                               محتوای کلی برهان  علیت را می

 .جهان معلول است                

 .هر معلولی نیازمند علتی است                            

 نهایددت(                 هددا تددا بددی                                   )ادامدده سلسددله علددت و معلددول      هددا                   تسلسددل در علددت         

          محال است.
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        مکدارم                       یدا علدت اولدی()            العلدل        علدت                                                  پس جهان نیازمند علتی اسدت کده معلدول نیسدت. )    

                                      برهدددان علیددت از دیددددگاه امدددام   »                ؛ محمدرضدددایی،   68  :  1   ، ج    1386                            شددیرازی، پیدددام قددرآن،   

  .  85 «      علی)ع(

              زیددر تقریددر         صددورت      بدده  ت                                                                    . تقریددر عالمدده طباطبددایی: ایشددان برهددانی  ارائدده کددرده اسدد  3

     اند:      کرده

            وجود هدر معلدولی نسدبت بده علدت خدود، عدین وابسدتگی و ربدک اسدت                                                                          

                                           و علت، امر مستقلی است که موجب قوام آن است.

  اگددر علددت نیددز معلددول دیگددری باشددد و آن نیددز معلددول علتددی دیگددر، هددر                                                                                

                                               نسبت به علت خود، عین ربک و وابستگی خواهند بود.    ها    آن      یل از 

  آید.                                        وابستگی است، جز با وجود مستقل پدید نمی            چیزی که عین     

   نهایدت ادامده یابدد و بده علدت مسدتقل منتهدی                                    پس اگر سلسله علل تدا بدی                                                    

                                      از اجزای آن مجموعه تحق  نخواهد یافت.    ل ی     ی ه      نشود، 

   ( .بنددابراین بایددد علتددی مسددتقل در ر س ایددن سلسددله قددرار داشددته باشددد                                                                                  

  ،  «                             لیددت و شددبهات فلسددفه رددرب         برهددان ع »                                       فاطمدده شدداکرین و حمیدرضددا شدداکرین، 

    .    11 و  11 ص

       است:        قرار     ن ی ا    از                                 . تقریر آکوئیناس: تقریر آکوئیناس  2

  .هر معلولی علتی دارد                      

 . این علت نیز علتی دارد                        

  علدل داریدم کده یدا بایدد نامتنداهی باشدند یدا بده                   سلسدله    یل      طور   ن ی  هم  و                                                            

                                                                                    علت اولدی )علتدی کده خدود دارای علدت نیسدت( منتهدی شدود.  آکوئینداس وجدود           

                           بدده علددت اولددی معتقددد      رو   ن   یدد   ازا          شددمارد و                                           سلسددله نامتندداهی علددل را محددال مددی 

   (.  54  :     1381                         نامیم)هیل، فلسفه دین،                        شود که ما او را خدا می    می
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                                                    الدرحمن : توجده دادن خداوندد بده وجدود انسدان                  در سدوره              بدا تددبر                     تقریر برهان علیدت  

      کندد             و اععدان                    خدود توجده کندد          بده    د   ید   با                                امری واض  اسدت. یعندی انسدان            الرحمن         در سوره

                                ی علتدی دارد پدس انسدان هدم                 هدر معلدول        کده         آنجدا     از              معلدول اسدت            عندوان         و بده           وجود دارد 

     بدده              بددا توجدده   ان                           و او خداسددت. یعنددی انسدد       شددود   ی   مدد        منتهددی          العلددل       علددت                      علتددی دارد کدده بدده 

            الددرحمن             در سددوره                              یعنددی خدددا برسددد. البتدده           العلددل       علددت                                 وجددود خددود بایددد بدده وجددود  

    نش ی       و آفدر                   آسدمانی، زمدین               و اجدرام                  : خلقدت آسدمان             ازجملده                    ی  دنیدوی زیدادی       هدا       نعمت

         ، حرکدت             و مرجدان           مرواریدد            و خلقدت                                                       گیاهان متعددد، خلقدت انسدان وجدن، آفدرینش دریدا       

        توصددی          و بدده       کنددد   ی   مدد                        وکتدداب اخددروی اشدداره         حسدداب  و        نعمددت          و سددپس   ا   یدد     در در       کشددتی 

  ی         و اخدرو                                         و از طرید  ندام بدردن نعمدت دنیدوی                پدردازد    ی   مد                               بهشت و جهدنم و نعدم اخدروی    

                          بقدا خداوندد را متدذکر               تدا هدم                کده خداسدت.            العلدل        علدت      بده         کندد    ی   مد                     توجه انسان را جلدب  

                       انسان از دنیا به آخرت.          و انتقال   ن ی    و زم        ی آسمان        و نابود             شود و هم فنا 

     کدده        کندد    ی   مد                                     ی نعمددت دنیدوی انسدان را متوجدده                بدا برشدمار            الددرحمن،            در سدوره          خداوندد  

                            ( علتدی دارد و ایدن علدت                 خدود انسدان          ، حتدی   ن ی      و زمد                               ی )کدوه، دریا،گیاهان،آسدمان           هر معلول

                             نامتنداهی باشدند یدا بده        د   ید   با   ا                      علدل داریدم کده ید             سلسدله              ترتیدب یدل                          هم علتی دارد و بددین 

       وجدود        کده    ن   ید  ا                                                                             علت اولی )علتی که خدود دارای علدت نیسدت( منتهدی شدود و بدا توجده بده         

                 شدویم کده مدا                                    بده علدت اولدی معتقدد مدی         رو   ن   ید    ازا                                         سلسله نامتناهی علل را محدال میددانیم و   

       مدداه   و          خورشددید      شددده         حسدداب   و        دقیدد           جایگدداه      بدده        مطلددب       ایددن                 نددامیم. آیددات                  او را خدددا مددی

        زمدین       بده          آسدمان     از    را         مخاطدب        عهدن         سدپس،   «  3 »              ب ح س دب ان                   و  ال ق م در               الش دم س        ندد  ک   ی   مد        اشاره

               و الش دج ر                 و الدن ج م          سدازد    ی         هدا( مد      آن          انقیداد    و         اطاعدت   )         زمدین           گیاهدان         سدجده        متوجه   و       آورده

                و الس ددم اء        کنددد   ی   مدد       عکددر    را         میددزان         نهددادن   و         آسددمان      دادن        قددرار        رفیددع         ادامدده    در   و  «  6 »             یس ددج د ان 

    در         میدزان        وضدع     از        مدراد    ،   اهلل(         )رحمده             طباطبدایی         عالمده           فرمدوده       بده   «  1 »              ال م یدز ان             و و ض ع    ها      رفع

       عددل    و       کدذب     از       صددق    و        باطدل     از      حد           تمییدز        سدبب       کده        اسدت         چیدزی     آن    هر         ظاهرا         اینجا،

    از       اعدم    ،     شدود    ی   مد    ی        قدرسدنج       آن      بدا       کده         چیدزی     آن      هدر    و       اسدت          رعیلدت     از       فضیلت   و     ظلم    از

    آن          مصدادی      از         اثقدال           تدرازوی    و         میدزان       جده  ی    درنت      کده         فعدل،       یدا    و       قدول       یدا         باشدد          عقیدده        اینکه
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           ل دا    د   ید  آ   ی          حسداب مد        بده         کل دی        حکدم     از       بعدد    ی     جزئد        حکدم      عکر       بعدی،     آیه    در    آن     عکر    که     است

    در    را    آن          متعددالی        خدددای      کدده         بزرگددی       هددای        نعمددت    از       یکددی            بنددابراین  «  8 »              ال م یددز ان        ف ددی             ت ط غ ددو ا

   و         تکدوین         نظدام     در         معیدار    و         میدزان       دادن        قدرار          کدرده،        عکدر         زمدین          نهدادن    و         آسدمان      رفع      سیاق

        نظددام       ایددن    در        بشددری          معددامالت   و         روابددک    در         میددزان       ایددن         رعایددت      کدده       اسددت        عددالم         تشددریع

         ادامدده    در  «  9 »              ال م یددز ان                     و  ل ات خ س ددر وا                ب ال ق س ددک               ال ددو ز ن                و   ق یم ددوا       اسددت         ضددروری   و     الزم           هماهنددگ،

         زندددگی        بددرای        زمددین         نهددادن         پددایین    از         آسددمان      دادن        قددرار        رفیددع   و        بلنددد        بیددان    از       بعددد         آیددات،

         مطلددب،       ایددن    در         مددذکور       نعددم   و     آالء  «   30 »              ل ل ا ن ددام      هددا        وضددع                و ال ددا ر           رانددد   ی   مدد       سددخن        مددردم

    در       خدددا        رحمددت   و        حکمددت       اثددر    در         اینکدده    آن   و       اسددت        اصددلی         مشددترک       جهددت   ل   یدد       دارای

         بیددان،        دیگددر      بدده  .     دارد        قددرار          تشددریعی   و          تکددوینی        احسددن        نظددام         تشددکیل        بددرای        مهمددی          جایگدداه

        جهدان        خلد           مبندای       هدم          میدزان        وضدع         اسدت،          انسدان        خلد           مبندای          قدرآن،        تعلیم    که    طور       همان

  .   است

 « احسددن        نظددام         مبنددای      بددر          تکددوینی        احسددن        نظددام             برپاکننددده         رحمددان        خدددای        

  «      تشریعی

 در         رحمددان        خدددای   ی    هددا        نعمددت    از          زیبددایی   ی    هددا        جلددوه         آیددات،       ایددن    در    

               ال ع ص ددد       ع و               و ال ح دددب   «   33 »               ال ا کم دددام         ع ات                 و الن خ دددل               ف اکه ددد             ف یه دددا          عکرشدددده           زمدددین،

      گددل    از         انسددان          آفددرینش      بدده       سددپس  «   31 »             ت کددذ ب ان             ر ب کم ددا           آل دداء            ف ب ددا ی  «   32 »               و الر یح ددان 

         م ددن                  ال إ ن س ددان            خ ل دد         شددود   ی   مدد         اشدداره       آتددش    از   ی ا        شددعله    از      جددن          آفددرینش   و          خشددکیده

            ر ب کم ددا           آل دداء            ف ب ددا ی  «   33 »        ن ددار          م ددن             م ددار ج          م ددن              ال ج ددان              و خ ل دد    «   34 »              کال ف خ ددار               ص ل ص ددال 

       عکددر    را        مغددرب    دو   و        مشددرق    دو       امددر    در        الهددی          ربوبیددت    آن    از       بعددد   و  «   36 »             ت کددذ ب ان 

    در   و  «   38 »             ت کددذ ب ان             ر ب کم ددا           آل دداء            ف ب ددا ی  «   31 »                 ال م غ ددر ب ین          و ر ب                    ال م ش ددر ق ین        ر ب        شددود   ی   مدد

         رفتده،         بکدار           متفداوت        طبدع     دو      بدا         دریدا     دو          آفدرینش     در      کده     را         قددرتی    و      حکمت        ادامه،

       اثدر    و         نگشدته         رالدب           یکددیگر       بدر           مسدتمر،         تالقدی         وجدود       بدا     دو     این      زیرا   ،    دارد   ی م      بیان

            ر ب کم دا            آل داء             ف ب دا ی   «   20 »            یب غ یدان         ل دا              ب در ز خ                ب ین ه م دا   «   39 »              یل ت ق یدان                   ال ب ح در ین           م ر ج        گذارد   ی  نم

   د   یدد آ   ی   مدد         بیددرون     هددا     آن    دل    از      کدده       اسددت          مرجددانی   و        لالددا            فوائدشددان    از   و  «   23 »             ت کددذ ب ان 



 معاصر رانیآن در ا یاجتماع یتهایم و ظرفیتدبر قرآن کر یشناس انیجر یمل شیهما              214

 

   ت   یدد     درنها   و  «   21 »             ت کددذ ب ان             ر ب کم ددا           آل دداء            ف ب ددا ی  «   22 »                 و ال م ر ج ددان                الل ا ل ددا              م ن ه م ددا            یخ ددر ج 

   ،     شددود   ی   مدد         اشدداره    آن      بدده        مطلددب       ایددن    در      کدده            پروردگددار     آالء         مظدداهر    از        مددورد         آخددرین

           و ل ده           هسدتند     او         مملدوک    و      اندد        روان          دریاهدا      روی      بدر       کده        اسدت         مانندی     کوه   ی  ها   ی   کشت

    از       آن دده   «   23 »             ت کددذ ب ان             ر ب کم ددا           آل دداء            ف ب ددا ی  «   24 »                کال ا ع ل ددام               ال ب ح ددر        ف ددی                 ال م ن ش ددِت                ال ج ددو ار 

    در          متعدالی         خددای            رحمانیدت       کده        اسدت        ایدن    د   ید  آ   ی   مد        دسدت       بده          نعمدات      این    در      تدبر

    در  .      اسدت        شدده      هدا           منفعدت         منشدا    و        کدرده         جلدوه      هدا        نعمت     این      حکمت   و     نظم   و     دقت

      بدا          اینکده     آن   و       رسدد    ی   مد        نظدر       بده          مدذکور        نعدم        بدین         اصدلی        جهدت    ل ی      نیز،      مطلب     این

    یی    هدا          منفعدت    و          کاررفتده             هدا بده      آن    در      کده         نظمدی    و       دقدت    و          آفدرینش          کیفیدت     به      توجه

  .    کنند   ی م      داللت          پروردگار      رحمت   و      قدرت    بر        دارند،    که

 « حکیماندده        نظددام    در         مشددهود     آالء        مدددبر   و        مالددل   و        خددال           رحمددان،        خدددای           

  «    هستی      جهان       منسجم   و

  تمدام         معندی        ایدن       بدا             گونداگون،    و         متندوع    ی    هدا         نعمدت    و     آالء        بیدان     از     رر        

     آالء       همدده      کدده        پدداکی     عات  .      اسددت         رحمددان        خدددای     هددا     آن         تمددامی          سرمنشددا      کدده       اسددت

            ع ل یه دا          م دن          کدل         شدد؛           نخواهدد         فدانی      هدا      آن        قطعدی         فندای       بدا    و        اوسدت       بده       بسته       مذکور

  «   28 »             ت کدذ ب ان              ر ب کم دا            آل داء             ف ب دا ی   «   21 »                و ال دإ کر ام                 ال ج ل دال       ع و         ر ب دل            و ج ده              و یب ق دی   «   26 »      ف ان 

         افاضده    و         عنایدت     از        شدانی     در        هدرروز     و        اوسدت    ی    سدو       بده        همده         نیداز      دست    که       خدایی

           آل دداء            ف ب ددا ی  «   29 »         ش ددا ن        ف ددی         ه ددو           یددو م         کددل                 و ال ددا ر                    الس ددم او ات        ف ددی         م ددن               یس ددا ل ه        اسددت

  «  10 »           ت کذ ب ان           ر ب کم ا

 با تدبر در سوره الرحمنا وجود خد و اثباتنظم  برهان ریتقر. 1-3-3

                ال ( تعری  نظم 

                            د، بددده بددداور  آیددده اهلل   رو                                                                    نظدددم در برابدددر آشدددفتگی و هدددرج و مدددرج  بددده کدددار مدددی

          خاصددی در    ت   یدد ف ی   و ک                                                         ، مقصددود از آن گردآمدددن اجددزای متفدداوت بددا کمیددت               جعفرسددبحانی
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                            وصدول بده هددآ معدین را           هدا     آن  ی           و همداهنگ                 ی کده همکداری    ا        گونده       بده               یل مجموعه است 

  (    16-  11  :     3181                        در پی داشته باشد)سبحانی،

                    ب( تقریر برهان نظم 

      هددای                                    اسددت. ایددن برهددان بدده صددورت        طددر         قابددل                                      پددس از تعریدد  نظددم، برهددان نظددم  

                               ها ساختار مشترک زیر را دارند:     آن     همه       شود که                   گوناگونی بیان می

                     های منظم وجود دارد.                                      ال : جهان منظم است یا در جهان پدیده

  .   شود   ی م     ناشی           و باشعور                         ب: هر نظمی از ناظمی حکیم 

                                                        نتیجه : جهان براثر طر  پدید آمده است)جعفر سبحانی،همان(.

       دلیدل   »                                                                                       ( تقریر ابن رشد : ابدن رشدد بده طدر  تقریدری ویدژه از برهدان نظدم بدا عندوان            3  

                                                        وی مضدمون آن برگرفتده از تعدالیم قدرآن اسدت. ایدن           ده   ید   عق     بده        کده                  پرداختده اسدت    «      عنایت

                                                  موجدودات جهدان بدا هسدتی انسدان سدازگارند و              همده   .  1                                     برهان مبتندی بدر دو مقدمده اسدت:     

  .  2                                                                                          اجددزاء گوندداگون طبیعددت از آسددمان و زمددین و اعضددای بدددن در خدددمت نددوع بشددرند.    

                           ب فداعلی اسدت کده آن را                                                     تواندد ناشدی از اتفداق باشدد، بلکده از جاند                          گونه سازگاری نمدی      این

    دار             یدا هددآ     ت   ید   را                                                    . ویژگدی برهدان ابدن رشدد تاکیدد او بدر اصدل                  کرده اسدت               اراده و تقدیر 

                                                                                                 بدودن اسدت کده در کلیددت آن بدا مفهدوم نظدم پیوندددی نزدیدل دارد)دایدره المعدارآ بددزرگ          

        اسالمی(.

                                                                                              ( تقریددر آیدده اهلل جددوادی آملددی: عبددداهلل جددوادی آملددی نظددم را بدده سدده دسددته تقسددیم    2

                                           . نظدم ارتبداط دهندده علدت ردایی بدا                   بدا معلدول                                         : نظدم ارتبداط دهندده علدت فداعلی          ندد  ک   ی م

   (.  23  :     3188                                                      معلول نظم ارتباط دهنده معلول واجزای داخلی)جوادی آملی، 
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 . تقریر برهان نظم با تدبر در سوره الرحمن 2

                                                                                           علددت فدداعلی جهددان، خداونددد کددریم درسددوره الددرحمن بددا عنددوان)الرحمن( درآیدده اول   

                                                                                       رفی کرده است. تدا انسدان را بده هددایت و ایمدان بده خدودش دعدوت کندد. او بدا                    خود را مع

       کندد    ی   مد                                                                                  به چالش کشیدن افکار مکدذبان و منکدران او را متوجده نظدم بدین خدودش وجهدان        

                                                                                               در بیان ارتباط علت رایی بدامعلول بایدد گفدت بقدای وجده اهلل امدری اسدت کده بده مکدذبان           

                                                                                         چدرا کده انسدان خداکی از ایدن جهدان بده جهدان دیگدر انتقدال مدی بابدد وهمده                   کند   ی م      تاکید 

    .     کند   ی م                 وخلقتی دیگر پیدا      رود   ی م           هستی ازبین 

                             ی انسدان بایدد دقدت کندد         کشد                                                         برای توضی  نظم ارتباط دهندده معلدول واجدزای داخلدی ی    

                                                                                         درنحددوه خلقددت خددویش .خلقددت آسددمان وزمددین .ونعمددت هددایی کدده درجهددان وجددود دارد 

                                                                          حکمدت وقددرت وجدود دارد. بندابراین  درسدوره الدرحمن خداوندد خدودش               هدا     آن       ودرهمه 

   ،                                         جده دادن اووارتبداط بدین خددا ودنیدا                . و بدا تو       کنندد    ی   مد                                    را با صفت ثبوتیه الرحمدان تعرید    

                                   . ودرپایددان سددوره جددالل واکددرام      شددود   ی   مدد                                                 خدددا وجهددان آخددرت ،رب بددودن خددود را متددذکر 

                                       ، برشدماری آالء و اسدتناد آنهدا بده                                      جهدت مشدترک مطالدب ایدن کدالم       .      شدود    ی م            خودرا متذکر 

   در                                                                                            خدای رحمدان اسدت. در مطلدب نخسدت، تعلدیم قدرآن بده عندوان زیربندای خلد  انسدان           

                                                                                                مطلدب دوم، برپدایی نظددام احسدن و دقیدد  تکدوینی، بدده عندوان نظددام احسدن تشددریعی؛ و در       

                                                                                            مطلددب سددوم، حکمددت و نظددم مشددهود در نعمددات، بدده خدددای رحمددان اسددتناد داده شددده    

                       ، تکدذیب اسدتناد آالء    «                                           ف ب دا ی آل داء  ر ب کم دا ت کدذ ب ان      »                              دیگدر، تکدرار آیده شدریفه                   است. از سدوی  

                                                                                              بدده خدددای رحمددان را زیددر سدداال بددرده و در نهایددت مطلددب چهددارم، مخاطددب را متوجدده    

                                                                                               حیثیددت فددانی بددودن آالء و نعمددات و فناناپددذیری پروردگددار کددرده اسددت. گفتنددی اسددت کدده 

                                                             فدزون بدر اینکده هدر کددام بده تنهدایی نعمدت مهدم و                                                  آالء و نعم عکدر شدده در ایدن سدیاق، ا    

                                                                                                ارزشددمندی اسددت، بددر یددل عددالم گسددترده نظددام منددد داللددت دارد؛ بدددین ترتیددب عنددوان    

                                                                                               مناسب با جهت هددایتی ایدن کدالم عبدارت اسدت از مقابلده بدا تکدذیب اسدتناد آالء هددایتی           

         وره یددل                                           . بنددابر ایددن، از یددل نظددر مجمددوع سدد                                                و تکددوینی نظددام عددالم بدده پروردگددار رحمددان
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        تدوان    ی   مد                                                    هدای خداوندد مندان اسدت، امدا از نظدر دیگدر                                             بخش به هم پیوسدته پیرامدون نعمدت   

                         را به چند بخش تقسیم کرد:           محتوای آن

                               هددای بددزرگ خلقددت، تعلددیم و                                                           بخددش اول کدده مقدمدده و آردداز سددوره اسددت، از نعمددت   

                                                                                          تربیددت، حسدداب و میددزان، وسددائل رفدداهی انسددان، و رددذاهای روحددی و جسددمی او سددخن   

  . د ی  گو   ی م

                                                 بخش دوم، توضیحی است بر چگونگی آفرینش انسان و جن.  

                                   و آیات خداوند در زمین و آسمان است.    ها       نشانه                بخش سوم، بیانگر   

                    هددای جهددان دیگددر                                                هددای دنیددوی فراتددر رفتدده، سددخن از نعمددت                          بخددش چهددارم، از نعمددت  

      هدا،                  اعدم از بداغ  -             هدای بهشدتی            ی نعمدت     هدا    ی     کدار     زه   ید  ر                                   است که بدا دقدت و ظرافدت خاصدی     

                    توضی  داده شده است.  -  ها                                      ، همسران زیبا و با وفا، و انواع لباس  ها    وه ی م  ،   ها      چشمه

                                                                                         بخددش پددنجم، ایددن سددوره، اشدداره کوتدداهی بدده سرنوشددت مجرمددان و قسددمتی از         

                                    جدا کدده اسداس سدوره بدر بیددان                                                            هدای دردنداک آندان آمددده اسدت.گفتنی اسدت؛ از آن               مجدازات 

                                   ی  زیدادی داده نشدده، امدا بدر                                                              رحمت الهدی اسدت. در ایدن قسدمت)مجازات مجرمدان( توضد      

                                                                         هدددای بهشدددتی بددده صدددورت مشدددرو  و گسدددترده آمدددده اسدددت)مکارم                  عکدددس نعمدددت

           ی مختلددد       هدددا     روش                                          (. بندددابراین خداوندددد متعدددال بددده     92  -  93  :   21 ج  ،     3114          شدددیرازی،

                                                                                          عقلی،حسددی وبیددانی سددعی کددرده اسددت مخاطبددان را متوجدده خددویش و خلقددت انسددان و     

                           . تددا آنهددا از تکددذیب و         پددردازد   ی   مدد      خدددا                                                       جهددان نمایددد و از طددرق مختلدد  بدده اثبددات وجددود 

                                                       رفلت خویش دست برداشته و با تدبر و تعقل، ایمان بیاورند.

 . نتیجه گیری 1

                         ی فلسدفی نظیدر برهدان        هدا          برهدان                                                         تدبر در سدوره الدرحمن واثبدات وجدود خددا از طرید        

                                                                                          فطددرت، برهددان علیددت، برهددان نظددم راهددی اسددت در جهددت توجدده و شددناخت خداونددد و   

              بددا عکددر                                                              هم ددون قدددرت، علددم، رازقیددت، خلقددت. خداونددد سددوره را                      آگدداهی از صددفاتی 
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          و کدافر         مدامن        شدامل              خددا کده                 ،رحمدت عامده             الدرحمن                                   الرحمن  آراز کدرده اسدت . صدفت    

      خددود      بدده            و مختلدد                 نمودهدای خدداص            و آخددرت   ا   یدد     در دن     کدده    د   ید    نما   ی   مدد            را اشدداره        گددردد   ی   مد 

                                                                               ی سدوره بدا ثندای خداوندد اختتدام یافتده اسدت. توجده دادن مخاطدب بده                 از طرف     است         گرفته

               و همدداهنگی در             و اعتدددال                         قددرآن وبیددان و...نظددم            و آمددوزش                             نعمددت هسددتی واصددل خلقددت، 

                                                               . از طرفدی اخبدار ازآال هدددایتی و تکدوینی ایدن عدالم بدده           کندد    ی   مدد                           جهدان آفدرینش را گوشدزد    

         کدده عات         منشددا         ریشدده و                                                                     پروردگددار رحمددان اسددت تددا مخاطددب از رفلددت خددارج شددده و بدده 

                         پاک خدای رحمان است برسد.

                                                                           ی متعدددد مثددل خلقددت انسددان ،خلقددت آسددمان ،زمددین ،گیاهددان متعدددد       هددا              عکددر نعمددت

             انسددان بدده         توجدده       جلددب                              ی اخددروی راهددی اسددت بددرای     هددا        نعمددت                           ،آفددرینش دریددا و توصددی  

               و انسدان پدس          شدود    ی   مد                                                            کده خداوندد اسدت و از طرفدی بقدای خداوندد را متدذکر               العلل     علت

  .      کندد    ی   مد                                             و وجهدی دیگدر از نعدم الهدی را مشداهده             شدود    ی   مد                             تقال از دنیا به آخدرت وارد       از ان

  ی     هددا        نعمدت                                                                                        پدس خداوندد ابتددا خددود را بدا صدفت الددرحمن معرفدی نمدوده و بدا اشدداره بده          

   ا   ید     و دن                            بدین خددا انسدان ، خددا                 و ارتبداط    د   ید    نما   ی   مد                         متوجه نظم جهدان خلقدت          او را      مختل  

  ی     هدا      روش     بده                    خداوندد متعدال               . بندابراین       شدود    ی   مد                                       وجهان آخرت رب بدودن خدود را متدذکر    

          و خلقددت                                                                                مختلدد  عقلددی ،حسددی وبیددانی سددعی کددرده اسددت مخاطبددان را متوجدده خددویش   

                 . تددا آنهددا از         پددردازد   ی   مدد                                                                       انسددان وجهددان نمایددد و از طددرق مختلدد  بدده اثبددات وجددود خدددا   

                                                               تکذیب و رفلت خویش دست برداشته و با تدبر و تعقل، ایمان بیاورند.
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 تدبّر و فهم قرآن کریم با تاکید بر آرای عالمّه طباطبایی

 2جانمحمد دهقان پور-3شیرین رجب زاده

 چکیده

گددر انسددان بدده صددراط  قددرآن کددریم نددور، جداکننددده حدد  از باطددل و هدددایت 

                                    منددی از هددایت قدرآن تددب ر در      مستقیم است؛ ولدی الزمده فهدم دقید  و بهدره     

گوندده  کنددد کدده هددی  آن اسددت. قددرآن خددود را کددالم یکنددواختی معرفددی مددی  

                واسدطه تددب ر    اختالفی در آن نیست و هرگونده اختالفدی کده بده نظدر رسدد بده       

شدود. از همدین رو فهدم واقعدی قدرآن فهمدی اسدت کده          قرآن حل می در خود

آیددد.  بدده مدددد تفسددیر آیدده بددا اسددتمداد از دیگددر آیددات مددرتبک بدده دسددت مددی 

یافدت   تدوان بده فهدم قدرآن دسدت                                                 که تدب ر چیسدت و چگونده بدا تددب ر مدی      این

مستلزم تحقی  اسدت کده ایدن پدژوهش بدر اسداس همدین ضدرورت بدا روش          

پددی پاسدده بدده ایددن سدداال اصددلی اسددت کدده: مفهددوم  تحلیلددی در  -توصددیفی 

تدوان                                                                              تدب ر از دیدگاه قرآن و عالمده طباطبدایی چیسدت و چگونده بدا تددب ر مدی       

                                                              یافدت  تددب ر بده معندای اندیشدیدن در ورای ظدواهر اسدت         به فهم قرآن دسدت 

گدر شدده و عداقبتش بدرمال گدردد. نتیجده تحقید          تا چهدره بداطن امدور جلدوه    

کاررفتدده اسددت.                                               تدددب ر، چهددار مرتبدده در قددرآن کددریم بدده                          نشددان داد کدده اوال  واژه

آیه قرآن مخاطبدان خدود را بدا آهندگ و سدیاقی تدو م بدا ندوعی تدوبیه و           3در 

                                                                                 اعتددرا  بدده تدددب ر در اعمدداق و مقاصدددد پیددام خددویش دعددوت نمدددوده        

                                                           
 sh.rajabzade@yahoo.com. دکترای الهیات و معارآ اسالمی، علوم قرآن و حدیو)نویسنده مسئول(  3

 jm.dehghanpour@gmail.com. دکترای الهیات و معارآ اسالمی، علوم قرآن و حدیو،  2
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(  و در یددل آیدده محتددوای پرخیددر و  24؛ محمددد،68؛ مامنددون، 82است)نسدداء،

مندد                                              واسدطه تددب ر از برکدات عظدیم آن بهدره      ا بده کندد تد   برکت قرآن را بیان مدی 

طددورکلی                                                                (. ثانیددا  ازنظددر عالمدده طباطبددایی بددرای فهددم قددرآن بدده29گردنددد )ص،

تنهدایی بدا مقددمات علمدی و      ( فهدم و تفسدیر آیده بده    1راه در پدیش اسدت:    سه

( تفسددیر آیدده بدده معوندده روایتددی کدده در  2ریرعلمددی کدده در نددزد خددودداریم.  

                                             ( تفسددیر آیدده بدده اسددتمداد از تدددب ر و  3یده اسددت. عیددل آیدده از معصددوم رسدد 

استنطاق معندی آیده از مجمدوع آیدات مربدوط و اسدتفاده از روایدات معتبدر در         

داندد چدون    مورد امکدان. عالمده طباطبدایی طرید  سدوم را طرید  درسدت مدی        

بیددت )ع( در تعلیمددات  همددان روشددی اسددت کدده پیددامبر اکددرم )ص( و اهددل   

از رسددول خدددا )ص( نقددل اسددت کدده فرمددود: انددد.  خددود بدددان اشدداره فرمددوده

و از امیدر    «                                                                                                       ل ن  م ا ن ز ل  ک ت داب  اهلل  ی ص دد  ق  ب ع ض ده  ب ع ض دا و ل دا ی ک دذ  ب  ب ع ض ده  ب ع ض دا        »

                                                          ی ن ط د   ب ع ض ده  ب دب ع ض  و  ی ش ده د  ب ع ض ده           ... »المومنین )ع( نقدل اسدت کده فرمدود:     

 .  «           ع ل ی ب ع ض

                          ب ر؛ فهم؛ عالمه طباطبایی. : قرآن؛ تدکلمات کلیدی

 . مقدمه1

سدازی اسدت. ندور،     کندد کتداب هددایت و انسدان     گونه که خدود را وصد  مدی    قرآن همان

خواندد، بده                 د                                   هدا را بده تفک ر و تددب ر در آیداتش فرامدی        برهان، فرقان و هادی اسدت کده انسدان   

  ت               سددتوده صددفا             خداونددد همددین جهددت بددرای فهددم آن نبایددد نیازمنددد دیگددران باشددد.       

                  بدر بندده خدود       (  36      )حدج/                     بدا آیدات روشدن      ( 3         )اعدراآ/                         رآن را بر اسداس علدم     ( ق  42      )فصلت/

      تدر           مسدتقیم       هدا      راه                            و بده راهدی کده از همده        ( 3         )فرقدان/                                          نازل کرد تا ح  را از باطدل جددا کندد   

   (  82                کنیددد  )نسدداء/       نمددی                             چددرا در ایددن کتدداب تفکددر           (، حددال 9         )اسددراء/                        اسددت هدددایت فرمایددد

مقصددد ایددن کتدداب هدددایت اسددت     (.   36         )انعددام/         ماییددد                                پیددرو آن شددوید و پرهیزکدداری ن     پددس 

سددوی نددور اسددت   ( و وسددیله خددروج از ظلمددات بدده 17(، بددرای پندپددذیری )قمددر، 2)بقددره/
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سدداز کدده مددردم را از طبیعددت بدده ریددب و از مادیددات  (.  کتددابی اسددت انسددان16- 15)مائددده/ 

 (.  214: 7و ج 164: 2، ج1389به معنویات حرکت داده )خمینی، 

گونده اختالفدی در آن نیسدت و     کندد کده هدی     کدالم یکندواختی معرفدی مدی     قرآن خود را

(؛  82شدود )نسداء/                                            واسدطه تددب ر در خدود قدرآن حدل مدی       هرگونه اختالفی که به نظر رسدد بده  

درنتیجه  فهم واقعی قرآن فهمدی اسدت کده بده مددد تفسدیر آیده بدا اسدتمداد از دیگدر آیدات            

همدداهنگی و عدددم وجددود اخددتالآ  آیددد، چددرا کدده کشدد  انسددجام و مددرتبک بدده دسددت مددی

   از   نیازمند پیگیری و بررسی آیدات در یدل سدوره و آیدات یدل سدوره بدا کدل قدرآن اسدت.          

                                        هدای اندیشدمندان و متفک دران اسدالمی                                                            همین رو تدالش بدرای فهدم قدرآن همدواره از دردرده      

بدردن   چدرا کده پدی          اندد،                                                                     مفس ران از دیرباز به تدب ر، فهم و تفسدیر آیدات قدرآن پرداختده     و     بوده 

                د                                   اندیشدی دارد ولل ا در نظدر سدطحی آیدات مرکدب                                        د            به الهی بودن قرآن، نیداز بده تعم   و ژرآ    

نمایدد و تفداوتی در نظدر سدطحی و      هدا تکلدم مدی    از حروآ و کلماتی است که عدرب بده آن  

منددی از هددایت قدرآن ضدرورت دارد کده در       بدرای فهدم و بهدره     ابتدایی با کالم بشر نددارد. 

پیشدینه تحقید  نشدانگر آن اسدت کده در ایدن حدوزه تحقیقدات قابدل                                  آن تدب ر شدود. بررسدی  

کده موضدوع فهدم و تددبیر از دیددگاه خدود        یافته، ولدی بدا عطد  نظدر بده ایدن                   توج هی انجام

کاررفتده بدرده اسدت     بده  المیدزان                                                           قرآن بررسی شدود و روش تددب ری کده عالمده طباطبدایی در      

رود کده تداکنون    شدمار مدی   تحقید  بده   هدای ایدن   هدایی تبیدین گدردد، از ویژگدی     با عکر نمونه

تحلیلددی  -کمتددر موردتوجدده و پددژوهش قرارگرفتدده اسددت. ایددن پددژوهش بددا روش توصددیفی 

                                                                                                    در پددی پاسدده بدده ایددن سدداال اصددلی اسددت کدده: مفهددوم تدددب ر از دیدددگاه قددرآن و عالمدده     

 یافت  توان به فهم قرآن دست                                  طباطبایی چیست و چگونه با تدب ر می

 شناسی . واژه2

                                                                                            پیش از ورود بده مقولده تددب ر الزم اسدت ابتددا اصدطالحات اصدلی مدرتبک را کده فهدم و           

                       تدب ر است بررسی نمود. 
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 . فهم1-2

 (. برخدی 61: 4ق، ج1411اسدت )فراهیددی،        د  تعق ل   یدا  شدناختن  معندای  بده  لغدت  در فهم

 در «فهددم» مدداده (.461: 12ق، ج1414)ابددن منظددور،  انددد کددرده معنددا قلددب بددا شددناختن را آن

 فهدم  مداده  لغدت  اهدل  (79)انبیداء/   ...«  د        س ل یمان                  ف ف ه م ناهدا »: اسدت  کاررفتده  بده  بار یل تنها قرآن

          ف ه مدت  » مثدل:  دانندد،  نمدی  صدحی   عوات بدرای  را آن بدردن  کدار  بده  و دانسدته  معانی برای را

؛ قرشددی، 646ق:1412نیسددت )رارددب اصددفهانی،   صددحی  «         الر جددل           ف ه مددت » ، ولددی«        الکددالم 

 .  (215: 5جق، 1412

شدنونده و   بدر  گویندده  کلمدات  و الفدا   القدای  راه از معدانی  در اصدطال  دریافدت  « فهدم »

(. فهدم ندوعی   564: 1375اسدت )سدجادی،    مخاطدب  بدر  کدالم  واسدطه  بده  معندا  ایصال «افهام»

کندد و آن تصدور عمید  از معندایی      گرفتن با شدیء اسدت کده شدناخت قلبدی ایجداد مدی        خو

م: 1997کنددیم )زائددر،  شددنویم و یددا از اشددارات دریافددت مددی یاسددت کدده از الفددا  مخاطددب مدد

 و ادراک خفدی  را فهدم  برخدی  و دانسدته  مخاطدب  کلمدات  از معندا     د   تص ور   را فهم ای (. عده24

 بدرای  خواندده و               جلدی ، علدم   یدا  باشدد  خفدی  کده  آن از اعدم  را ادراک       نفدس   و شدناخته  دقید  

کننددد  مددی ( اسددتناد79)انبیدداء/«   دد          س ل یمان ...                 ف ف ه م ناهددا»شددریفه  آیدده بدده خددویش بدداور اثبددات

 فهدم  و اسدت  کدالم  تنهدا  فهدم  موضدوع  یادشدده  گدروه  نگداه  (. در414ق : 1412)عسدکری،  

ازنظدر طباطبدایی فهدم بده معندای آن اسدت کده عهدن آدمدی           .رود نمدی  به کار کالم ریر درباره

خدود نقدش   العمدل نشدان داده و صدورت خدارج را در      ندوعی عکدس   در برخورد با خارج بده 

 اندواع  از یکدی  دیگدر فهدم   بیدان  (. بده 84: 3و ج 318و  248: 2ق. : ج1391کندد )طباطبدایی،   

: 2ق، ج1391)طباطبددایی، 3شددود مددی خوانددده خددارج، فهددم از انفعددال اسددت و مطلدد  ادراک

( ازنظر وی فهم یا ناظر به تصدورات اسدت یدا نداظر بده تصددیقات. فهدم تصددیقی هدم          248

پددذیر نیسددت. وی فهددم را نددوعی  ی اسددت و بدددون آن تحقدد                                 منددوط بدده تحقدد  فهددم تصددو ر

                                                           
 «.                                                               الفهم  نوع  انفعال  للذهن  عن الخارج  عنه بإنت قاش  الصوره  فیه. » 3
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داندد کده بدا درک معندای مدتن و مقصدود مالد  همدراه          ادراک و علم، از سنه حصدولی مدی  

 (.  168و 167: 1، ج1364است )طباطبایی، 

 تدب ر  .2-2

بده معندای اندیشدیدن در پشدت و مداورای امدور و       «     د  د ب ر  »و «     د  د ب ر  »                       تدب ر در لغت از ریشده  

گددر  اصددطال  بدده معنددای اندیشددیدن در ورای ظددواهر اسددت تددا چهددره بدداطن امددور جلددوه در 

: 4ق، ج1414؛ ابددن منظددور،  33: 8ق، ج1411شددده و عدداقبتش بددرمال گددردد )فراهیدددی،     

اندیشددی، اندیشددیدن در پشددت و مدداوراء امددور کدده  اندیشددی و عاقبددت                      (. تدددب ر یعنددی ژرآ273

               آیدد. تددب ر    ر و نظدر سدطحی بده چشدم نمدی     اش کش  حقایقی است کده در ابتددای امد    نتیجه

: 2ق، ج1412؛ قرشددی، 317ق: 1412اندیشددیدن در پشددت امددور اسددت )رارددب اصددفهانی،    

                                                                                          (. کدداوش در بدداطن و توجدده بدده نتددایج و عواقددب امددر دو خصوصددیت اساسددی تدددب ر     327

             دد                                                                                  اسددت، ولددی تفک ر اعددم از بررسددی ظددواهر و بددواطن امددور اسددت و اعددم از بررسددی علددل و    

طدور   هدا بده   هدا و کشد  مجهدول                                   د                 و نتایج و عاقبت آن، چرا که تفک ر بده راهیدابی    اسباب امور 

 مطل  نظر دارد.

 . ارکان تدب ر و فهم  قرآن3

       د                                                   طدور کل ی فهدم هدر متندی، عوامدل و عناصدر متعدددی                                                در فرایند تدب ر و فهدم قدرآن و بده   

اننددد: انددد، عناصددری م کددردهبحددو و گفتگددو  هددا آندربدداره  شناسددان زبددان دخالددت دارنددد کدده

هددا و  هددا، عالقدده دانسددته هددای مددتن، پددیش الفددا  مددتن، مخاطبددان نخسددتین، سددیاق عبددارت 

کالمدی خوانندده مدتن، شدان صددور مدتن،       -هدای فلسدفی                                       انتظارهای مفس ر، باورهدا و دیددگاه  

                                                     د                                      شرایک تاریخی حداکم بدر زمدان تددوین مدتن، شخصدی ت فکدری مال  ، تعل قدات اجتمداعی            

( 1982 -1892)« رومدددن یاکوبسدددن »  و... .         ددد    هدددای مال                ددد                سیاسدددی مال  ، دردرددده      -

 ،شدنونده  ،گویندده : داندد  شناس روسی شدش عنصدر را در هدر ارتبداط زبدانی دخیدل مدی        زبان

گوینددده در عهددن و ضددمیر خددود دارد و  آن ددهیددا  پیددام یددا زمیندده و  بافددت، رمزگددان ،رسددانه
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طددور خالصدده   و بدده .(65: 1371)احمدددی،  قصددد دارد آن را بدده مخاطددب منتقددل سددازد   

                      تدرین عناصدر مداثر                                                                     چهار عامدل مال د ، مفس در، مدتن و زمینده تداریخی از مهدم       توان گفت  می

   . آید شمار می به                      در فرایند تدب ر و فهم 

 آیات تدب ر در قرآن .4

در چهدار آیده قدرآن    «                  د     ل یدد ب ر وا آیات ه    »  و   «                             یت دد ب  ر ون  ال ق در آن    »          عبدارت:   دو                     از ریشه واژه تددب ر  

  ؛   82 ،       )نسدداء   ه   یدد آ   1  در  3.(24،)محمددد  (؛79)ص،  ؛(68)مامنددون،   (؛     82 ،      نسدداء )  ه اسددتآمددد

   ه ی     تدوب    ی                 تدو م بدا ندوع      ی  اق ی                                             ( قدرآن مخاطبدان خدود را بدا آهندگ و سد        24 ،      ؛ محمد  68         مامنون،

   ه   یدد آ   ل   یدد                    دعددوت نمددوده و در    ش ی    خددو    ام   یدد                                    بدده تدددب ر در اعمدداق و مقاصددد پ    ،          و اعتددرا 

                   تدددب ر از برکددات          واسددطه      بدده     تددا        کنددد      مددی    ان   یدد                    و برکددت قددرآن را ب   ر   یدد   پرخ   ی       محتددوا  (79)ص،

                       فهمیدد کده قدرآن در            تدوان         ( مدی     82 ،      نسداء    و    24 ،      محمدد از دو آیده )   .       گردندد      مند      بهره   آن    م ی  عظ

                     ی مدراد خدود کشد      ا                 معمدولی از معند         هدای        کدالم                                           داللت خدود مسدتقل اسدت و مانندد سدایر      

        را کده    ر               قدرآن تددب         کده        ایدن      بدر        هدا        آیده                                           و هرگز در داللت خدود گندگ نیسدت. داللدت          کند    می

                                            ر، اختالفدات آیدات را کده در نظدر سدطحی             تددب       بدا             و هم ندین           پدذیرد     می       م دارد            خاصیت تفه 

                                                      . اگددر آیددات در معددانی خودشددان ظهددوری نداشددتند،      کنددد      مددی       ، حددل      آیددد      مددی                  و ابتدددائی پددیش 

  ر          و تدددب         تامددل         واسددطه      بدده      هددا    آن                                 و هم نددین حددل اختالفددات صددوری       هددا    آن     ر در          و تدددب          تام ددل

              دسترسدی بده           گونده        هدی       کده      ای       آیده                        فهمیدد کده در قدرآن         وان   تد       مدی                        معنی نداشدت. هم ندین   

                         ، مانندد خدود محکمدات         اندد         محکدم                                                            مراد واقعیش نباشد ندداریم و آیدات قرآندی یدا بالواسدطه      

                                                                          ، مانندد متشدابهات. و امدا حدروآ مقطعده فدوات  سدور اصدال  مددلول               اندد       محکم             و یا باواسطه 

                   انددد )طباطبددایی،          بیددرون                                                                        لفظددی لغددوی ندارنددد و بدده ایددن سددبب از مقسددم محکددم و متشددابه   

                        زندده و قضداوت فطدری              باشدعور         ر کندد                                       . هم نین کسدی کده در قدرآن تددب      (  33  : )ال (1388

                             نی نیسدت کده مدرور ایدام                                     ایدن سدخنان را گفتده از کسدا          کده      کسی                      خود، حکم خواهد کرد که 

                                                           
                                                                     ف ل م  ل ید ب ر وا آیات ه    م  جاء ه م  ما ل م  یا ت  آباء ه م  »؛«     َ کث یر ا            اخ ت ل اف ا      ف یه            ل و ج د وا        الل  ه       ر یر        ع ن د      م ن      کان         و  ل و                                    ف ل ا یت د ب  ر ون  ال ق ر آن  . » 3

 «.                                                                  ف ل ا یت د ب  ر ون  ال ق ر آن    م  ع ل ی ق ل وب    ق ف ال ه ا»؛ «                              ل یت ذ کر    ول وا ال ا ل باب                                                          کتاب    ن ز ل ناه  ل ل یل م بار ک ل ید ب ر وا آیات ه  و  »؛ «            ال ا و ل ین 
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                            باشددد، بلکدده گوینددده آن          مدداثر             اسددت، در او         مدداثر                                       و تحددول و تکدداملی کدده در موجددودات  

             را اسدتنباط                             سدوره نسداء چندد مطلدب         82         از آیده                     عالمده طباطبدایی                           خدای واحد قهدار اسدت.  

                      آن را بفهمندد و بده             توانندد       مدی        عدادی         هدای        فهدم                           قدرآن کتدابی اسدت کده          کده                  کند: اول ایدن     می

               قدرآن کتدابی        کده                 و سدوم ایدن                                  آیدات قدرآن مفسدر یکدیگرندد          کده               ، دوم ایدن       رسدند           مطالب آن ب

       وجدده       هدی        بده                                                                                  اسدت کده قابدل نسدده و ابطدال، یدا تکمیددل و تهدذیب نیسدت و هدی  حدداکمی         

                   چیزهدا را داشدته           گونده        ایدن                                                             بدر آن حکومدت کندد؛ بدرای اینکده اگدر قدرآن قابلیدت                تواند     نمی

                        ولددی قددرآن کدده دارای    ،              تغییددر باشددد   و        تحددول        قابددل               ضددرورت بایددد        حکددم      بدده                  باشددد، ناچددار و 

                  و تغییدر نیسدت،           تحدول         قابدل                                                              اختالآ نیسدت پدس تحدول و تغییدر در آن راه نددارد و چدون       

                                 . الزمده مطلدب ایدن اسدت کده             نبدوده                                                 ست که قابدل نسده و ابطدال و امثدال آن نیدز       ا          نتیجه آن

    .   (  23  و     20  :  3    ق، ج    3190           )طباطبایی،                                      شریعت اسالمی تا روز قیامت ادامه دارد

گیدرد، چدون در    سدوره ص ندزول دفعدی قدرآن را نتیجده مدی       79ه طباطبدایی از آیده   عالم

دفعده اشدعار دارد، نده     شده اسدت کده بده ندازل شددن بده یدل        توصی « انزال»این آیه قرآن به 

                                                                                    کدده بدده نددازل شدددن تدددریجی داللددت دارد، و تدددب ر و تددذکر مناسددبت دارد کدده  « تنزیددل»بدده 

ایشدان از مقابلده بدین عبدارت       تکده و جداجددا.   کده طدور مجمدوع اعتبدار شدود، نده ت      قرآن بده 

کندد کده مدراد از ضدمیر جمدع،       اسدتنباط مدی   «        د           د                  و  ل یت ذ کر    ول وا ال ا ل بداب      » بدا عبدارت  «             ل یدد ب ر و »

سدوی   و معنای آیه این است کده: ایدن قدرآن کتدابی اسدت کده مدا آن را بده          عموم مردم است.

برکددات بسددیار بددرای عددوام و خددواص مددردم تددو نددازل کددردیم، کتددابی اسددت کدده خیددرات و 

                                                                                                     دارد، تددا مددردم در آن تدددب ر نمددوده بدده همددین وسددیله هدددایت شددوند، و یددا آنکدده حجددت بددر 

هددای آن و تلقددی                                       دد                                        آنددان تمددام، و نیددز بددرای اینکدده صدداحبان خ رد از راه استحضددار حجددت     

 (.197: 17ق،ج1391)طباطبایی،   سوی ح  هدایت شوند بیاناتش متذکر گشته و به

( اسددتفهام ابتدددای آیدده را اسددتفهام انکدداری 68مدده طباطبددایی در تفسددیر آیدده )مامنددون،عال

را قدرآن تدالوت شدده بدر     « قدول » را الد  و الم عهدد و مدراد از   « القدول »دانسته و ال  و الم 

کدده  کنددد: آیدا حدد  را نفهمیدنددد و درحددالی  دانددد و معنددای کدالم را چنددین بیددان مددی  آندان مددی 

                                                                        ب تدددب ر نکردنددد تددا بفهمنددد کدده حدد  اسددت و درنتیجدده ایمددان    بازدارنددده داشددتند در کتددا 



 معاصر رانیآن در ا یاجتماع یتهایم و ظرفیتدبر قرآن کر یشناس انیجر یمل شیهما              248

 

در ایدن آیده و   «     ا م »کلمده  «                    د                      د                   ا م  جداء ه م  مدا ل م  یدا ت  آبداء ه م  ال ا و ل ین         »و اینکده فرمدود:   بیاورند 

طدور   آیه بعدی منقطعه و در معندای اضدراب اسدت، معندایش ایدن اسدت کده: نده، بلکده ایدن          

ندازل شدود کده در زمدان پددران ایشدان ندازل نشدده بدود           نیست. آیا اگر چیزی بدرای ایشدان  

صرآ ایدن جهدت بایدد آن را انکدار کنندد و از آن احتدراز جویندد  نوظهدور بدودن چیدزی            به

هرچند مسدتلزم باطدل بدودن آن چیدز نیسدت، و چندین قاعدده کلدی در بدین ندداریم کده هدر             

کدده ررضددش  ای باطددل و ریددر حدد  باشددد، لددیکن رسددالت الهددی ازآنجددایی   سددابقه چیددز بددی

سدوی   هدایت است، اگر ح  و صحی  باشد بایدد در حد  همده صدحی  باشدد، پدس اگدر بده        

بشددرهای اولیدده رسددالتی نیامددده باشددد، خددود دلیددل قدداطعی اسددت بددر اینکدده در بشددر حاضددر 

 (.45، 15ق: ج1391چنین رسالتی باطل است )طباطبایی،  هم

 . مراتب تدب ر 5

 64، 3ق، ج1391                           ی معنددا اسددت )طباطبددایی،                      کثددرت طددولی و بدداطنازآنجاکدده قددرآن دارای 

شددده اسددت:. بددرای قددرآن ظدداهری و بدداطنی    (. و در روایددات نیددز بدددان اشدداره 217: 6و ج

: 4ق، ج1415)ابددن  بددی جمهددور،  3«اسددت، و بددرای بدداطن آن بدداطن دیگددری تددا هفددت بطددن

بدده اسددتناد حدددیثی از امددام حسددین )ع( بددرای                                             ( پددس تدددب ر در قددرآن عومراتددب اسددت.  117

تدوان عکدر کدرد: کتداب خددا بدر چهدار گونده اسدت:                                                و تدب ر در قدرآن چهدار مرتبده مدی    فهم 

قدرآن بدرای عمدوم مدردم اسدت. مرتبدده      « عبددارات»عبدارت، اشدارت، لطدائ ، حقدای . مرتبده      

بددرای اولیددای الهددی اسددت. مرتبدده  « لطددائ »قددرآن بددرای خددواص اسددت. مرتبدده  « اشددارت»

« عبدددارت»مقصدددود از  2(. 21، 89ق، ج1413مخدددتر انبیددداء اسددت )مجلسدددی،  « حقددای  »

بدا قیدد خدواص    « اشدارت »همان حد ترجمه است کده سدهم تدوده مدردم اسدت و مقصدود از       

« لطددای »حددد تفسددیر را در نظددر دارد کدده در حددوزه تخصددر مفسددران اسددت. مقصددود از   

                                                           
 «.                                                                     ا ن  ل لق رآن  ظ هرا  و  ب طنا  و  ل ب طن ه  ب طنا  ا لی سب ع   ا بطن.»3

                                                        د            د                د            د             و  ال إ ش ار ة  و  الل ط ائ    و  ال ح ق ائ    ف ال ع ب ار ة  ل ل ع و ام  و  ال إ ش ار ة  ل ل خ و اص  و                                                                                  کت اب  الل ه  ع ز  و  ج ل  ع ل ی   ر ب ع      ش یاء  ع ل ی ال ع ب ار ة  . »2

 «.                                                         الل ط ائ    ل ل ا و ل یاء  و  ال ح ق ائ    ل ل ا ن ب یاء 
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. مقصددود از طلبددد یمددنکدداتی اسددت فراتددر از فهددم نددوع علمددای تفسددیر و شددرط والیددت را  

کدده  گوندده همددانمکنونددات قددرآن اسددت کدده انبیدداء امکددان اتصددال بدده آن را دارنددد، « حقددای »

تددالوت (. از امددام صددادق )ع( نقددل اسددت کدده فرمددود: 79قددرآن بدددان اشددارت دارد )واقعدده، 

در تدالوت   3قرآن محتاج به سده امدر اسدت: قلدب خاشدع، بددن فدارق و محدل خدالی.          کننده

 هدا  آناز آن بهدره بگیرندد تدا آثداری بدر       توانندد  یمد نیست و همگدان   الفا  قرآن قید و شرطی

مترتددب شددود، ولددی اسددتفاده از معددانی ظدداهری و مطالددب عمددومی و محکمددات آن بددرای    

                                                                                                   کسانی میس ر است که بده زبدان و ادبیدات عدرب آشدنا باشدند، امدا اسدتفاده کدردن از حقدای ،           

کسددانی اسددت کدده دارای لطددای ، اشددارت، معددارآ، متشددابهات و بطددون قددرآن مخصددوص  

ی تعدال  حد  در حددیو بدوده و قلدوب خدود را بدرای تدابش اندوار کلمدات          ادشدده سه شرط ی

 (.58و  57: 1361تزکیه کنند )مصطفوی، 

 . شرایک تدب ر6

                                                                                           تدب ر در قرآن دارای دودسته شدرایک اسدت: یکدی شدرایک عدام کده همده اقشدار مدردم در          

                                    توانندد در قدرآن تددب ر نمایندد      دریافدت کنندد، مدی   حدی که ترجمه و مفهوم آیدات را بتوانندد   

 اش داشتن صفات حسنه و فضایلی ویژه است. و دیگر شرایک خاص که الزمه

 . شرایک عام تدب ر1-6

                                           تدوان دریافدت تددب ر در قدرآن اختصداص                                                         با دقت درآیات مربدوط بده تددب ر در قدرآن، مدی     

حددی کده ترجمده و مفهدوم     به یل قشر خاصی از مردم نددارد، بلکده همده اقشدار مدردم در      

                                                                 توانندد در قدرآن تددب ر نمایندد؛ کمدا اینکده برخدی آیدات          آیات را بتوانندد دریافدت کنندد، مدی    

                                                                                                   قددرآن منافقددان و مشددرکان را هددم مددورد خطدداب قددرار داده اسددت. تدددب ر در قددرآن در هددر     

هدای عدام                                                                 هدایی دارد کده توجده متددب ر بده ایدن شدرایک و ویژگدی         ای که باشدد ویژگدی   مرتبه

فکدر و هدم دل                                                                                   واند ماثر و مفید باشدد. اوال  بایدد توجده داشدت کده در جریدان تددب ر هدم        ت می

                                                           
 «.                                                                              القرآن  محتاج  )ی حتاج ( الی ثالثه  اشیاء : قلب  خاشع  و بدن  فارق  و موضع  خال. »3
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                شددود. ثانیددا   هددر دو شددرکت دارنددد و ژرفددای آیددات و نتددایج و عواقددب آیددات بررسددی مددی  

بینددد و درصدددد یددافتن درمددان دردهددای فکددری و                                              متدددب ر خددود را مخاطددب آیددات قددرآن مددی

سدازی الزم را بدرای فکدر     ع بده آیدات زمینده   روحی خویش است، به همدین جهدت بدا اسدتما    

هددا و تفکددر و   و رو  فددراهم آورده و بددا دریافددت مفهددوم آیددات و کدداوش در عمدد  آن     

کنددد کدده درواقددع اسددتخراج داروی دردهددای   پددردازش پیرامددون آیددات اسددتنتاج نتددایجی مددی 

                شدود. ثالثدا     خویش است. آنگاه با عمدل کدردن بده ایدن نسدخه شدفابخش نتیجده حاصدل مدی         

هددا را کنددار زد آنگدداه  ای فهددم درسددت قددرآن بایددد نقدداب از چهددره دل برکشددید و حجدداببددر

سدوره اسدراء بیدانگر ایدن اسدت کده قدرآن شدفا و          82یابد. آیده   ای می آیات معنا و مفهوم تازه

 رحمت برای مامنین است، ولی برای ستمگران جز خسران نیست.  

 . شرایک خاص تدب ر2-6

                                            شرایک خاصی هم برای تدب ر در قرآن وجود دارد:                         عالوه بر شرایک عام تدب ر، 

سددوره واقعدده شددرط   79تددا  77( طهددارت رو  و تهددذیب نفددس: بددر اسدداس آیددات   1 

بیدت )ع( واجدد آن بدوده     تماس با حقیقت ملکوتی قدرآن، کمدال تطهیدر رو  اسدت کده اهدل      

یابندد. امدام خمیندی                                                                             و دیگران بده نسدبت طهدارت روحدی کده دارندد صدالحیت تددب ر را مدی         

هددا و  )ره( در کتدداب شددر  دعددای سددحر درک حقددای  قددرآن را در گددرو طهددارت از پلیدددی 

تدرین   هدایی اسدت کده پدایین     برای قدرآن مندازل، مراحدل، ظدواهر و بداطن     »داند:  ها می آلودگی

مرحلدده آن در پوسددته الفددا  قددرار دارد و مراتددب دیگددر آن بددرای کسددانی اسددت کدده از       

اندد و بده دسدتاویز     بیدت )ع( چندگ زده   و بده دامدن اهدل   اندد   ها پاک گشدته  ها و آلودگی پلیدی

اندد تدا تاویدل و تفسدیر آندان بدر پایده ر ی و از         شدود متمسدل گشدته    محکمی که بریده نمدی 

دانندد. جدز    پیش خودساخته نباشدد، زیدرا تاویدل قدرآن را جدز خددا و پایددار در داندش نمدی         

: 1374)خمیندی،  « یابندد.  توانندد بده بدواطن قدرآن دسدت      هدای معندوی نمدی    پاکان از آلدودگی 

59  .) 
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                                                                                           عالمه جعفری ضدمن تاکیدد بدر طهدارت دروندی بدرای تددب ر و فهدم عدالی آیدات قدرآن،            

هددای ندداب و تدددبیرهای  اندیشدده»کنددد:  اصددولی را بددرای تحصددیل معرفددت از قددرآن عکددر مددی

هددای  هددا بددا مفدداهیم و دریافددت حددذر بددودن از اخددتالط آن اندیشدده متکددی بددر واقعیددات، بددر

هددای قددوی اسددت، مطالعدده   هددا نیازمنددد اراده رسددوبی کدده تجریددد عهددن از آن هددای  فرهنددگ

« انددد. پیرامددون موضددوع مددوردنظر، اطددالع از سددخنان ائمدده دربدداره آیدداتی کدده موردتوجدده    

اهلل جددوادی آملددی بهتددرین راه فهددم قددرآن، تهددذیب  (. از دیدددگاه آیددت4-2: 1378)جعفددری، 

بهکدداری و انجددام هددر دسددتوری کدده  خدددایی و پرهیددز از هرگوندده ت نفددس از تعلقددات ریددر

وحددی الهددی صددادر نمددوده هسددت، زیددرا مشدداهده جمددال نددورانی بددا دیددده ضددعی  و بسددته  

 (.21: 1، ج1378میسور نخواهد بود )جوادی آملی، 

سددوره حدیددد، راه دریافددت حقددای  قرآنددی و   28( اخددالص و تقددوا: بددر اسدداس آیدده  2

تهددذیب اسددت. امددام خمینددی گشددوده شدددن درهددای هدددایت، متوقدد  بددر اخددالص، تقددوا و 

گویندد: اگدر تدو را قلبدی ندورانی بده اندوار الهدی و روحدی پرتدو یافتده از             باره مدی  )ره( دراین

منددد  هددای روحددانی باشددد و از نددور بدداطنی کدده پیشدداروی تددو درحرکددت اسددت بهددره  شددعاع

 (.56: 1374گردد )خمینی،                                            باشی، سر  و حقیقت کتاب الهی برای تو کش  می

هددای تاویددل بددرای  سددوره انعددام، راه گشددایش درب 125اسدداس آیدده  ( شددر  صدددر: بددر3

انسان و ورود به شدهر راسدخان در علدم، شدر  صددر و گشدایش سدینه بدرای عمد  معدانی،           

 (.37: 1374                                         بطن آیه، سر  حقای  و مکنونات است )خمینی، 

سددوره بقددره انسددان در تحصددیل معددارآ و   256( ایمددان و اخددالص: بددر اسدداس آیدده  4

جدایی رسدد کده اخدالص در قلدب جدایگزین        نیت را خالر کند و بدا تکدرار بده    حقای  باید

شددود، چراکدده اگددر اخددالص نباشددد ناچددار دسددت تصددرآ ابلددیس بدده کددار خواهددد بددود. بددا  

تصددرآ ابلددیس و نفددس هددی  معرفتددی حاصددل نشددود و از سدداحت قددرب الهددی انسددان دور  

ص، ممکددن سددوره صددافات پددس از تحصددیل اخددال  161و  159شددود. بددر اسدداس آیدده   مددی

اسددت راه بدده حقیقددت پیدددا کددرد و تنهددا بندددگان مخلددر کدده خلددوص از مراتددب شددرک و  

 خودبینی دارند و قلب را از کثافات پاک کردند، مهیای عکر خدا و قرائت قرآن شدند.  
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 . روش تدب ر و فهم قرآن از دیدگاه عالمه طباطبایی7

                اسدت کده بدا      «              ن بده قدرآن       قدرآ  »                                       در حوزه تفسدیر، احیداگر روش تفسدیری      طباطبایی     عالمه

                             هددا و عنایددت بدده دیددالوگ                                                                       اهمیددت دادن بدده تفسددیر و احیددای سددن ت تفسددیر قددرآن در حددوزه 

                                                                                                 قددرآن بددا مسددائل جدیددد فددردی و اجتمدداعی و یددافتن پاسدده قددرآن در بدداب ایددن مسددائل و   

  :  3      )ب(: ج      3188                         هدایی دارد )طباطبدایی،                                                           عنایت بده سدازگاری دیدن بدا عقدل و علدم ندوآوری       

( فهددم و 1راه در پددیش اسددت:  طددورکلی سدده بددرای فهددم قددرآن بددهت کدده وی قائددل اسدد   (.  10

( تفسدیر آیده   2تنهدایی بدا مقددمات علمدی و ریرعلمدی کده در ندزد خدودداریم.          تفسیر آیه بده 

( تفسدیر آیده بده اسدتمداد از     3به معونده روایتدی کده در عیدل آیده از معصدوم رسدیده اسدت.         

و اسددتفاده از روایددات معتبددر در                                                                 تدددب ر و اسددتنطاق معنددی آیدده از مجمددوع آیددات مربددوط    

بیدت )ع( در   صورت امکان. طرید  سدوم همدان روشدی اسدت کده پیدامبر اکدرم )ص( و اهدل         

 (.  11       )ال (:       3188  ،         طباطباییاند ) تعلیمات خود بدان اشاره فرموده

رسدداند کدده  بددا دالیددل کددافی بدده اثبددات مددی  تفسددیر المیددزاندر مقدمدده  عالمدده طباطبددایی

                                                                                                   روش فهدم و تفسددیر قددرآن منحصددرا  تفسددیر قددرآن بده قددرآن از طریدد  تدددب ر در قددرآن اسددت.   

       قدرآن    از     مدا           اسدتفاده              کندد، اگدر                 اسدتدالل مدی  پدذیر دانسدته و    همه آیدات قدرآن را فهدم   ایشان 

       صدورت       ایدن    در        قدرآن،    از     مدا           اسدتفاده      بده        مندوط    او       بیدان   و       باشدد )ص(          پیدامبر        بیدان      بده      منوط

       آیددات        تفسددیر   در    روش       عرضدده  عالمدده  (.85: 1ق، ج1391    ایی،              آیددد )طباطبدد      مددی    الزم    دور

       وحدی،        آیدات       فهدم    در           مسدلمانان           صدحابه و                داندد. سدیره               قدرآن مدی          پدذیری      فهم               قرآن را بیانگر

       بالردت   و        فصداحت   و         خداوندد                 زبدانی، حکمدت            اشدتراک         قدرآن،       فهدم    در        ایشدان       هدای        تدنش 

          وی قائدل  (. 76: 1ق، ج1391                   داندد )طباطبدایی،        مدی        قدرآن         پدذیری        فهدم        دالیدل        دیگدر    از        قرآن را

                                نظدر از روایدات، حج دت اسدت                                                                    است که آیات در داللت بدر معدانی خدود، مسدتقال  و بدا قطدع      

                                                             و اسدددتقالل قدددرآن در داللدددت بدددر معدددانی خدددود، بددده    (78)الددد (:  1388              )طباطبدددایی، 

                                     ازنظددر ایشددان پیددامبر اکددرم )ص(  (. 87: 1ق، ج1391                    انجامددد )طباطبددایی       نمددی  «    ر ی           تفسددیربه »

      انددد                                                                      دار بیددان جزئیددات قددوانین و تفاصددیل احکددام شددریعت بددوده                 ع(، عهددده            و امامددان )

   (.  12       )ال (:       3188           )طباطبایی، 
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بده   ادبدی، توجده   قواعدد  اعمدال  بدر  افدزون  قدرآن  آیدات  مدراد  کشد   عالمه طباطبایی برای

 . (  16  :  1    ق، ج      3190             )طباطبدایی،    داندد  درآیدات را ضدروری مدی           تددب ر  و موضدوع  هدم         آیدات  

                                                                                     تددوان گفددت عالمدده از ایددن طریدد  بددا تدددب ر درآیددات در پددی یددافتن داللددت      درواقددع مددی

کدداربرده اسددت.                     دد                                                               اسددتعمالی جددد ی مال   اسددت کدده الفددا  را بدده کدددامین معنددا و داللددت بدده   

            طباطبدایی،  )3کندد:   عالمه در تبیین روش فهم قرآن از طرید  تفسدیر قدرآن بده قدرآن بیدان مدی       

ای را از آیددات قریندده و نظیددره آن بددا  ی  معنددای هددر آیدده(. یعنددی بایددد توضدد  33  :  3    ق، ج    3190

اندد کده نظیدره یدا نظدایر یدل آیده را چگونده                                                           تدب ر به دست آوریم. امدا ایشدان توضدی  ندداده    

گدر ایدن روش اسدت                       کده عمدال  بیدان    تفسدیر المیدزان                       د                    توان پیدا کدرد  بدا دق ت و تت بدع در       می

یابیم که ضابطه پیدا کدردن نظیدره بدرای هدر آیده ایدن اسدت کده ببیندیم عدین کلمدات و             درمی

اندد در کددام آیده یدا آیدات دیگدر        خدانواده کلمداتی کده آن آیده را تشدکیل داده      یا کلمات هدم 

کاررفتده   هدا بده   آن                                                                      اندد. آیداتی کده کلمدات متشدکل ه آیده مدوردنظر مدا عیندا  در          کاررفته  رفته به

هددا  خددانواده کلمددات آیدده مددوردنظر در آن                                                       باشددند )در گددام او ل( و آیدداتی کدده کلمددات هددم  

هددای آیدده مددوردنظر هسددتند. بددا توجدده بدده                                                      کاررفتدده باشددند )در گددام دو م( نظددایر و قریندده بدده

هددای قددرآن در مصددح  بدده ترتیددب نددزول نیسددت و واحدددهای     کدده آیددات و سددوره  ایددن

صدورت کامدل    هدایی کده در یدل مرحلده بده      جدز سدوره   ه است )بده موضوعی آن تفکیل نشد

         )لسددانی «رکوعددات»شددده اسددت( از تقسددیم واحدددهای موضددوعی کدده از گذشددته بدده    نددازل

مشددهور بددوده اسددت بددرای تشددخیر سددیاق و تعیددین محدددوده واحددد     (.  9  :     3189          فشددارکی، 

 شود. موضوعی استفاده می

د مفهددومی قددرآن بدده شددمار تددرین واحدد طباطبددایی روش فهددم و تفسددیر آیدده کدده کوچددل

تدوان بدرای    کندد. بده همدین ترتیدب مدی                                                            آید را استفاده از نظیره آن آیه با تدد بر معرفدی مدی    می

فهم و تفسدیر یدل سدوره یدا یدل رکدوع، از نظیدره آن سدوره و رکدوع بهدره جسدت؛ یعندی             

کددل. نظدر بده پیونددد معندایی مدتن قدرآن معیددار و کنتدرل صدحت فهددم و         حرکدت از جدزء بده   

                                                           
            المصادی   و                                                                                                                             ن ن ف س ر  القرآن  بالقرآن  و ن ست وض   معنی اآلیه  م ن ن ظیر ت ها ب الت د ب ر  الم ند وب  ل لیه ف ی نفس  القرآن  و ن شخ ر ».3

 «                                      ن عت رفها بالخواص  آلتی ت عطیها اآلیات 
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                                د                                                          ستلزم مغایرت نداشتن بدا مفهدوم کل ی قدرآن اسدت؛ بده ایدن معندا کده درسدتی فهدم             تفسیر م

اجزاء در گرو فهم کل قرآن اسدت کده مغدایرتی بدا آن نداشدته باشدد. هم ندین بدرای فهدم و          

تفسیر کدل قدرآن بایدد بدا مسدیر معکدوس بده واحددهای جزئدی قدرآن معطدوآ شدد؛ یعندی              

پدس از       د  مفس ر  تدوان گفدت:    ازنظدر عالمده مدی                                                  حرکت از کل به جزء. در فرایندد تددب ر و فهدم    

با آیه یا متن نامفهوم با توجده بده ظدواهر کدالم بده معنایدابی الفدا  مدتن و داللتشدان          مواجهه 

                                                                                   پددردازد و بددرای یددافتن داللددت تصددور ی، تصدددیقی، اسددتعمالی یددا جدددی الفددا   بددر معنددا مددی

یدابی   ام بده نظیدره  کوشدد و معدانی بداطنی را هدم بده یدل رابطده طدولی برگرداندده و اقدد           می

پدردازد. سدپس بدا ضدرب آیده       یدابی آیدات مدی    کلمات آیه در کل قدرآن و در ادامده بده قرینده    

                                             د                                                 به نظیره و قرینه درصدد یافتن داللدت و مدراد مال   اسدت. هم ندین بدا توجده بده سدیاق و           

کشد    شان نزول آیدات، موضدوع اصدلی و مرکدز معندای مدتن را یافتده و موفد  بده فهدم و          

بدا ارائده شدواهد روایدی معتبدر در       شدود. سدپس    قدرآن مدی   آیدات  مدتن و مدراد   مفهدوم          او لیده 

شدده و مدراد آیده، تاکیدد ورزیدده و بدا اسدتناد بده دالیدل عقلدی و نقلدی             تایید مفهدوم کشد   

 کند.   شده را اثبات و تفسیر می تفسیرهای مغایر را نقد و فهم کش 

 . فواید تدب ر در قرآن 8

                                               دریافت که تدب ر در قرآن فوایدی را در پی دارد: توان  با بررسی آیات قرآن می

(: اگددر رسددول خدددا  89( و هدددایت )نحددل، 57(، رحمددت )یددونس، 82( شددفا )اسددراء، 1

)ص( در مقام طبابدت رو  و فکدر بشدر و اصدال  اندیشده فاسدد و درمدان فسداد اخالقدی و          

 واسددطه تجلددی طبابددت خداونددد و کددالم الهددی در وجددود آن   آلددودگی رو  مدداهر بددود، بدده 

 حضرت بود. 

بده معندی محدل یدا     « مبدارک »بده معندی خیدر الهدی اسدت و      « برکت(: »29( برکت )ص،2

( و قددرآن مبددد  و منشددا 44ق: 1412خیددز اسددت )رارددب اصددفهانی،  چیددزی اسددت کدده برکددت

تقسدیم اسدت:    های قرآن بدرای افدراد جامعده بده سده ندوع قابدل        خیروبرکت الهی است. برکت

هددای اجتمدداعی  ی معنددوی و اخالقددی قددرآن، برکددتهددا هددای عقیدددتی قددرآن، برکددت برکددت
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(، بصدیرت )اسدراء،   1(، حکمدت )یدونس،  2-1تدرین برکدات قدرآن رشدد )جدن،      قرآن. از مهدم 

بده معندای عقیدده صدائب و هماهندگ      « رشدد »( اسدت.  21(، تثبیت ایمدان و عکدر )جاثیده،   39

پدس در  کده بده معندای اعتقداد ناسدازگار بدا واقدع اسدت.         «      ردی  »با واقعیدت اسدت در مقابدل    

و عقایدد تدو م بدا خرافده و جهدل فاصدله گرفدت        «      ردی  »تدوان از                               پرتو قرآن و تدب ر در آن مدی 

 یافت.   های روشن و صحی  از واقعیت هستی دست و به معرفت

در لغددت بدده معنددای شددناخت صددحی  و منطبدد  بددا واقددع اسددت )رارددب      « حکمددت»

بده شدناخت صدحی  نائدل      تواندد                                         (. پس انسان بدا تددب ر در قدرآن مدی    126ق : 1412اصفهانی، 

بدده معنددای درک و بینددایی قلددب اسددت. خداونددد تعددالی قددرآن را اسدداس و  « بصددیرت»شددود. 

مایه بصیرت برای همه مردم دانسته، نده بدرای گروهدی خداص. پدس هدر انسدان محققدی کده          

                                       تواندد بدا تددب ر در قدرآن بده آن       بخواهد آرایی هماهندگ بدا حقدای  هسدتی کسدب کندد، مدی       

( اسددت. یکددی از مقاصددد نددزول قددرآن  112ایدده تثبیددت ایمددان )نحددل، دسددت آورد. قددرآن م

                                                                                                        تثبیت اعتقاد و باور مامنان است. مامندانی کده بده مبدد ، معداد و نبدوت بداور دارندد بدا تددب ر           

گدردد. قدرآن عکدر اهلل     تدر مدی                                                                 و تعم   درآیات باور ثابتشان تقویدت گشدته و ایمانشدان راسده    

ه معنددای حضدور یددل شدیء در نفددس و ضددد   ( اسددت. عکدر بدد 51هددا )انبیداء،  و جالبخدش دل 

فراموشی و رفلت اسدت. عکدر مربدوط بده قلدب اسدت، یعندی انسدانی کده همدواره بدا قلدب             

ورزد و عکدر عامدل ثبدات     خود در حدال توجده بده یدل موضدوع اسدت و از آن رفلدت نمدی        

هدا و نجدات    ایمان و عقیده است. قرآن کتاب عکدر اسدت و بدرای توجده بخشدیدن بده انسدان       

زده را  هددای رفلددت حالددت رفلددت آمددده اسددت. قددرآن عکددر اهلل هسددت، یعنددی قلددب هددا از آن

                                                                                            متوجدده خدددا سدداخته و تددالوت و تدددب ر درآیددات آن زنگددار خودخددواهی را از قلددب زدوده و 

 (.175، 8ق. : ج1391بخشد )طباطبایی،  آن را با یاد خدا جال می

 57طبدایی در آیده   (: ازنظدر عالمده طبا  57( سیر از موعظده تدا نیدل بده رحمدت )یدونس،      3

سددوره یددونس چهددار مشخصدده بددرای قددرآن عکرشددده اسددت کدده چهددار مرحلدده بددرای تکامددل 

و درنهایددت « هدددایت»، آنگدداه «شددفا»، سددپس «وعدد »هددا اسددت. نخسددت   معنددوی انسددان 

سدازد تدا بده     به معنای چیدزی اسدت کده قلدب را ندرم سداخته و آمداده مدی        « وع «. »رحمت»
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هددا روی گردانددد. بنددابراین هرگوندده نصددیحت و   تگیهددا روی آورده و از ناشایسدد شایسددتگی

خیرخواهی موعظه نیست، موعظده عدالوه بدر دعدوت بده خیدر و صدال  بایدد دارای کیفیتدی          

بددرای « وعدد »هددا را جددذب خددود نمددوده و آمدداده پددذیرش دعددوت نمایددد.    باشددد کدده دل

ای  ( و هددی  موعظدده91زده الزم اسددت )نحددل، هددای رفلددت سددازی انسددان هشددیاری و آمدداده

سدازی قلدب،    رسدد. پدس از آمداده    پدای مدواع  خداوندد نمدی     در صداقت و تداثیر و نفدوع بده   

هدای پسدت    ترتیدب کده قلدب را از احساسدات و گدرایش      ایدن  پردازد. بده  قرآن به درمان آن می

تردیدد تدا    و شیطانی پاالیش نموده تدا پدس از آن آمداده پدذیرش علدم و اخدالص گدردد. بدی        

توانددد گددامی بددرای آراسددتن خددود بدده  یراسددته نگددردد، نمددیهددا پ جددان آدمددی از ایددن آلددودگی

طدور دقید     عندوان نسدخه معالجده و درمدان بده      ها بردارد و اگدر قدرآن بده    ها و شایستگی پاکی

طورقطددع و یقددین ریشدده همدده رعایددل از  و صددحی  بدده کددار گرفتدده شددود، در آن صددورت بدده

ور کامددل تددامین طدد شددده و سددالمت شخصددیت اعتقدادی و اخالقددی او بدده  وجدود انسددان قطددع 

ازآن کده   ای کده دیگدر بیمدی بده بازگشدت بیمداری نخواهدد بدود. پدس          گونده  خواهد شدد، بده  

یدابی خواهدد شدد     نفس انسان از رعایل فکدری و روحدی تخلیده گشدت، آمداده هددایت و راه      

و قرآن انسدان را پدس از شدفا بده عقیدده درسدت و اخدالق شایسدته و عمدل صدال  هددایت            

هدا مشدمول رحمدت قدرآن خواهندد گرفدت        ایدن مراحدل انسدان   خواهد کرد. و پدس از طدی   

کدده خددود تجلددی رحمددت خدداص الهددی در حدد  مامنددان اسددت و ایددن رحمددت جددز همددان  

 سعادت حقیقی و پایدار برای پیروان قرآن نیست. 

(: انسدان درآیدات قدرآن، قصدر     57                           د                         ( شفا امرا  قلبدی نتیجده تفک ر در قدرآن )یدونس،      4

و حکایددات آن بایددد مقصددود و نتیجدده انسددانیت را کدده سددعادت اسددت بدده دسددت آورد و     

سدالمت مطلقده و عدالم ندور و طرید  مسدتقیم اسدت، انسدان بایدد از           چون سعادت رسیدن به

  مسدتقیم را طلدب کندد و وقتدی مقصدد      هدای سدالمت و معددن ندور مطلد  و طرید       قرآن راه

را یافدت و در راه آن گدام برداشددت ابدواب رحمددت الهدی بددر او گشدوده شددده و عمدر خددود       

را درصدددد تحصددیل سددعادت سددپری کنددد. عمددده مقصددد، شددفای امددرا  روحددانی اسددت.   
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قددرآن بددرای شددفای امددرا  جسددمانی نددازل نشددده و طبیعددت نفددوس و قلددوب و اروا       

 (.215: 1378هست )خمینی، 

 های تدب ر در قرآن  . نمونه9

هددای آن توضددی   الدد ( عالمدده طباطبددایی دربدداره آیدده و نشددانه دانسددتن جهددان و پدیددده 

کده   کندد و ایدن                                                                                 دهد که خداوند در چنددین جدا از کدالم خدود امدر بده تددب ر در قدرآن مدی          می

مجددرد درک سددطحی قناعددت نکننددد. قددرآن در بسددیاری مددوارد هددر آن دده در عددالم   مددردم بدده

                        د              کندد. بدا کمدی تددب ر و تعم   در        وندد معرفدی مدی   هستی است را آیده، عالمدت و نشدانه خدا   

جهدت آیده و نشدانه اسدت کده دیگدری را        شود که آیده و نشدانه ازایدن    روشن می« آیه»معنای 

هدای جهدان همده و از هدر روی آیدات       نشان دهد نده خدود را. بندابراین اگدر جهدان و پدیدده      

و از هددر روی هددای خدددا باشدند، هددی  اسددتقالل وجددودی از خدود نخواهنددد داشددت    و نشدانه 

که دیده شدوند، جدز خددا را نشدان نخواهندد داد و کسدی کده بده تعلدیم و هددایت قدرآن بدا             

کنددد چیددزی جددز خدددا درک نخواهددد  چنددین چشددمی بدده چهددره جهددان و جهانیددان نگدداه مددی

وسدیله خیدال یدا عقدل نیسدت،       وسیله چشم، گدوش و حدواس دیگدر یدا بده      کرد. این درک به

هددا هسددتند و در ایددن داللددت و  ردشددان از آیددات و نشددانههددا و کارک زیددرا خددود ایددن وسددیله

راهدی کده هددایت     سدوره مائدده یگانده شداه     115                                            هدایت مغفول  عنه هسدتند. بدر اسداس آیده     

دارد کدده خددود را  واقعددی و کامددل را دربددردارد، راه نفددس اسددت و خداونددد او را موظدد  مددی

سددیر و سددلوک، آیددات  بشناسددد تددا از ایددن طریدد  بدده شددناخت خدددا راه یابددد. و برنامدده ایددن

سدوره بقدره. و اعمدال     152کندد مانندد: آیده     قرآنی بسدیاری اسدت کده بده یداد خددا امدر مدی        

از پیدامبر خدود پیدروی    »اندد و گفتده اسدت:                                               ای اسدت کده کتداب و سدن ت تفضدیل داده      صالحه

(. و چگوندده ممکددن اسددت اسددالم راهددی را راه خدددا تشددخیر دهددد و   21)احددزاب،« کنیددد

آن توصدیه نکندد یدا آن را بشناسداند، ولدی از بیدان برنامده آن رفلدت کندد           مردم را به پیمودن

داندد نسدبت بده هدر چیدزی کده بده دیدن و          آنکده خداوندد قدرآن را بیدان روشدنی مدی       و حال

 (.  113و  112: 1378( )طباطبایی، 89دنیای مردم ارتباط دارد )نحل،
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بدا توجده بده مطدالبی      گویدد:  سدوره مائدده عالمده طباطبدایی مدی      3تدا   1ب( درباره آیات 

که در بیان آیه آمده و احدادیثی کده از طدرآ فدریقین در زمینده ایدن دو آیده رسدیده اسدت و          

شددود کدده امددر  تدداریه و وضددعیت اجتمدداعی  در اواخددر عهددد رسددول خدددا )ص( روشددن مددی

شددده بددود، ولددی پیددامبر )ص( در اظهددار آن از  والیددت ایددامی چنددد قبددل از روز ردددیر نددازل 

ترسدید ایدن امدر را تلقدی بده قبدول نکنندد و یدا نسدبت بده ایشدان             کدرد و مدی   مردم پرهیز می

  ( 67 ،       مائدده  )  «تبلیدغ »کده آیده    قصد سدوئی کنندد و درنتیجده امدر دعدوت مختدل شدود تدا ایدن         

وقددت دیگددر پیددامبر )ص( مهلددت نددداد و بنددابراین ممکددن اسددت خداونددد      نددازل شددد. آن

ن آن بدوده و هم ندین امدر والیدت     ( در بدی 3)مائدده، « اکمدال »قسمت معظم سوره را کده آیده   

هدا را روز عرفده ندازل کدرده باشدد، ولدی پیدامبر )ص( بیدان والیدت           را با این آیه و همه ایدن 

را تددا روز ردددیر خددم بدده تدداخیر انداختدده، ولددی آیدده والیددت را روز عرفدده خوانددده باشددد و  

ه، بعیدد  شدد  ای از روایات مشدتمل بدر ایدن مطلدب اسدت کده آیده روز رددیر ندازل          که پاره این

شدده   جهت باشد که پیدامبر )ص( ایدن آیده را ازنظدر اینکده درشدان والیدت ندازل         نیست ازاین

 (.  197 -195، 5ق: ج1391مقارن با تبلیغ امر والیت قرائت کرد )طباطبایی، 

سدوره نازعدات کده در خصدوص داسدتان حضدرت        24ج( شهید مطهدری در تفسدیر آیده    

نکداتی را اسدتنباط   «                                  ن دا ر ب  کدم  ال دا ع ل ی   »ن فرعدون  موسی )ع( اسدت، در ایدن فدراز آیده از زبدا     

نده ایدن اسدت کده موسدی )ع( سدخن از رب خدویش و        «                 تدرین رب  شدما   منم بزرگ»کند:  می

کده بایدد همده بندده خددا باشدیم و بندده ریدر خددا نباشدیم گفتده اسدت.              رب فرعون و از این

خواهدد   ر موسدی )ع( مدی  تدرین فکد   تدرین و جدوهری   فرعون در مقام مبدارزه بدا ایدن اساسدی    

خواسددت ضدددش را تثبیددت کنددد. اینجددا یددل نکتدده اجتمدداعی بسددیار  مبددارزه کنددد، یعنددی مددی

کده آیدا مدردم     اندد. و آن ایدن   اساسی وجود دارد که مفسدران هدم چنددان بده آن توجده نکدرده      

کردندد و فرعدون پرسدت بودندد  کده ایدن آیده بده نقدل از                                          مصر اجبارا  فرعون را پرستش مدی 

شدده بده    کده در بعضدی آیدات دیگدر تصدری       درحدالی «                                  ن دا ر ب  کدم  ال دا ع ل ی   »فرمایدد:   فرعون می

گویدد کده موسدی )ع( آمدده اسدت تدا الده مدن و الده           که فرعون در گفتگوی بدا مدردم مدی    این

شما را باطل کند. فرعون خودش بده آن صدورت معبدود نبدوده کده مدردم چدون یدل بدت او          
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بخواننددد و قربددانی کننددد. چگوندده اسددت کدده خددود را از                                           را بپرسددتند و مددثال  بددرای او نمدداز 

خواهددد الدده مددن و شددما را   گویددد موسددی )ع( مددی سددویی رب دانسددته و از وی دیگددر مددی 

 باطل کند   

تدوان از آیدات دیگدر قدرآن اسدتفاده کدرد. رب        در اینجا نکته بسیار جدالبی اسدت کده مدی    

                           ا معمدوال  آن را پرسدتش و   ای نددارد کده مد    و عبد در اصطال  قدرآن اختصداص بده آن رابطده    

گددوییم، بلکدده شددرک بددر دو نددوع عبددادت و طاعددت اسددت. شددرک در عبددادت    عبددادت مددی

گیدرد انجدام    همان است که در برابر یدل موجدود مراسدم عبدادتی کده بدرای خددا انجدام مدی         

شود، ولی شرک طاعت معنایش ایدن اسدت کده انسدان مطیدع محدض یدل قدوه جبدار باشدد.           

زور بدر مدردم تحمیدل کندد، در اصدطال  قدرآن        وایی خدودش را بده  یل قوه جباره که فرمدانر 

وچدرا همدان رب گدرفتن اسدت و لدذا در قدرآن در مدورد راهبدان          چدون  رب است. اطاعت بی

گویددد: مسددیحیان و یهودیددان علمددای خددویش را در مقابددل خدددا اربدداب خددود   و احبددار مددی

کردنددد.  هددا اجددرا نمددی آنکدده مراسددم عبددادت را در پیشددگاه  (، درحددالی31قددرار دادنددد )توبدده،

دانسددتند،  االجددرا مددی هددا را در مقابددل خدددا یددل امددر الزم مسددیحیان و یهودیددان اطاعددت ایددن

وچدرا اجدرا و    دادندد بددون چدون    یعنی برایشان یل بت شدده بدود و هرچده کده دسدتور مدی      

نامددد. ایددن خدددا گددرفتن اسددت،  گوندده اطاعددت را قددرآن اتخدداع رب مددی کددرد. ایددن عمددل مددی

طدور   اسدرائیل بده   ه اطاعت محض از هوای نفدس خددا گدرفتن نفدس اسدت. بندی      گونه ک همان

اسددرائیل  کردنددد ولددی اطاعددت جباراندده فرعددون بددر بنددی    مسددلم فرعددون را پرسددتش نمددی 

 (.328 -325: 28، ج1372شده بود که این شرک اجتماعی است )مطهری،  تحمیل

 . نتیجه11

          د                          را بده تفک ر و تددب ر در آیداتش      هدا   سدازی اسدت کده انسدان     . قرآن کتاب هدایت و انسان1

اندیشدی دارد و بدرای فهدم     بدردن بده پیدام قدرآن، نیداز بده تعمد  و ژرآ        خواند چون پی فرامی

                       چهددار عامددل  مدداتن                                                                     مندددی از هدددایت قددرآن ضددرورت دارد کدده در آن تدددب ر شددود.   و بهددره

          د تددب ر                                   تدرین عناصدر مداث ر در فرایند                                                                )مال  (، مفس ر، مدتن و سدیاق و زمینده تداریخی از مهدم     
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           مامندون،   ؛   82 ،      نسداء                                                             . در ارتباط بدا تددب ر چهدار آیده مدرتبک آمدده اسدت:        آید شمار می به      و فهم 

       دعدوت     ش ی    خدو     ام   ید                                    بده تددب ر در اعمداق و مقاصدد پ    هدا را   کده انسدان      24 ،    محمد؛ 79ص،  ؛   68

       گردند.     مند      بهره   آن    م ی                 تدب ر از برکات عظ       واسطه    به         نموده تا 

تدوان نتیجده گرفدت کده      مدی                                      کثدرت طدولی و بداطنی معندا اسدت      . ازآنجاکه قدرآن دارای  2

ای بددرای  هددای مددردم، مرتبدده  ای بددرای همدده تددوده                                              تدددب ر در قددرآن عومراتددب اسددت. مرتبدده  

ای مخددتر شدداگردان ائمدده، علمددای ربددانی و  خددواص مددردم از مجتهدددان و مفسددران، مرتبدده

قددرآن دارای                                                       ای کدده مخددتر معصددومین اسددت. هم نددین تدددب ر در    اولیددای الهددی و مرتبدده 

شددرایک عددام و خدداص اسددت. شددرایک عددام کدده همدده اقشددار مددردم در حدددی کدده ترجمدده و  

                                                     تواننددد در قددرآن تدددب ر نماینددد و دیگددر شددرایک  مفهددوم آیددات را بتواننددد دریافددت کننددد، مددی

                                                                           اش داشددتن صددفات حسددنه و فضددایلی ویددژه اسددت. تدددب ر و فهددم قددرآن    خدداص کدده الزمدده

                                                     ی روش فهددم قددرآن منحصددرا  روش تفسددیر قددرآن بدده روشددمند اسددت. ازنظددر عالمدده طباطبددای

تدرین                                                                                                قرآن از طرید  تددب ر در قدرآن اسدت. تددب ر در قدرآن فوایددی را در پدی دارد کده مهدم          

 توان شفا، رحمت، هدایت و برکت  برشمرد. ها را می آن

                                                                                           . از برسددی آرای عالمدده طباطبددایی در مددورد روش ایشددان بددرای تدددب ر و فهددم قددرآن     3

                                                                             رفددت کدده تدددب ر و فهددم قددرآن فرایندددی دارد کدده آن را در روش تفسددیر   تددوان نتیجدده گ مددی

اولددین بخددش ایددن فراینددد  دسددت آورد.   تددوان بدده مددی المیددزانقددرآن بدده قددرآن ایشددان در  

           دد                                                                                        مواجهدده مفس ر بددا آیدده و دریافددت معنددایی ابتدددایی از مددتن از طریدد  کوشددش بددرای یددافتن     

                                                                                                 داللت تصدور ی، تصددیقی، اسدتعمالی یدا جددی الفدا  اسدت. در ادامده فرایندد مفسدر اقددام            

هدا در کدل مدتن و     خدانواده آن  یابی کلمدات نمدوده و بدا یدافتن عدین کلمدات یدا هدم         به نظیره

کندد. سدپس مفسدر     هدا بدرای تاییدد یدا تصدحی  معندای اولیده دریدافتی اقددام مدی           در آن      تدب ر

خدانواده مدوردنظر در کدل آیدات قدرآن نمدوده و سدپس بدا          یدابی کلمدات هدم    اقدام بده قرینده  

آیدد.   ضرب آیه به نظیره و قرینده درصددد یدافتن داللدت و مدراد مداتن )مالد ( قدرآن برمدی         

نددزول آیددات، موضددوع اصددلی و مرکددز معنددای مددتن را  در ادامدده بددا توجدده بدده سددیاق و شددان

شدود و سدپس بدا     قدرآن مدی   آیدات  مفهدوم مدتن و مدراد                کش  او لیده  کش  و موف  به فهم و
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شددده و مددراد آیدده تاکیددد ورزیددده و بددا  ارائدده شددواهد روایددی معتبددر در تاییددد مفهددوم کشدد 

ین و تفسدیر فهدم   استناد بده دالیدل عقلدی و نقلدی تفسدیرهای مغدایر را نقدد و موفد  بده تبید          

 شود.                      شده از طری  تدب ر می کش 
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نقد و بررسی روش و مبانی تفسیری جریان فکری 

 «شِعاریان»

 3محسن رفعت

 چکیده

 ازاسددت کدده بددا شددعار بازگشددت بدده قددرآن    قرآنیددان شددیعه، جریددانی فکددری  

، از «شدددعاریان»هدددای اثرگدددذار در دوره معاصدددر اسدددت.    جریدددان جملددده

«              دد        ح سددب ن ا ک ت اب  اهلل  »نددوا بددا شددعار  هددای ایددن جریددان در تبریددز، هددم زیرشدداخه

بدداور توانددایی اسددتنباط جزئیددات و فددروع احکددام را بدده متفکددران اسددالمی      

دهنددد. آشددنایی بددا ایددن فرقدده گماندده نزدیکددی یددا حتددی پیوسددتگی   نسددبت مددی

کنددد. شداخر قددرار                                                                     افکدار ایشدان بددا وهابیدان اهددل تسدن ن را نیدز تقویددت مدی      

هددای تفسددیری ایشددان بدده شددمار  دادن روش تفسددیری قددرآن بدده قددرآن از روش

ی از ایددن روش، دچددار  ور بهددرهیری و کددارگ بددهرود، امددا همددواره در   مددی

انددد.  هدای تطبیقددی و ضدع  در اسددتدالل شدده    ناسددازواریتداویالت ناصدواب،   

پددژوهش حاضددر ایددن مسددئله را در رهیددافتی قرآنددی و روایددی و بددا روش      

کوشددد ضددمن معرفددی کامددل  ی قددرار داده و مددیموردبررسددتحلیلددی -توصددیفی

دهدد   هدا نشدان مدی    هدای ایشدان بپدردازد. یافتده     اندیشده  نقد بهاین جریان فکری 

هدای شدیعه و رالدب     هدای معندادار بدا آمدوزه     لهاین جریدان ضدمن ایجداد فاصد    

                                                           
علیها، قم،  اهلل سالمعلمی گروه علوم قرآن و حدیو، دانشگاه حضرت معصومه  یئته. استادیار و عضو 3

mohsenrafaat@hmu.ac.ir  
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مفسددران شددیعی بددا دسددتاویز قددرار دادن آیددات قددرآن و حتددی گدداه روایددات،    

هددای معرفتددی خددویش  کننددد کدده بددا پیشددبرد دیدددگاه اقدددام بدده توجیهدداتی مددی

رو بده لحدا  مبدانی اندیشده بدا جریدان وهابیدت تفداوتی          یدن ازاسازگار اسدت،  

 ندارند.

                           دد                                           قرآنیددان شدیعه، جریددان فکدری ش عار، شدعاریان، تدداویالت، روایددات               تددب ر،   هددا:کلیددواژه 

 تفسیری.

 مقدمه

                                                              هدای جدیددی در میدان مسدلمانان شدکل گرفدت کده خواهدان                                از سده چهداردهم نهضدت  

                                                                    روشددی بددرای زیسددت و سددلوک اجتمدداعی مسددلمانان بودنددد. ایددن            مثابدده      بدده               احیددای اسددالم 

                         تداریخی اسدالم در عصدر                                                    هدای مختلفدی داشدت. برخدی خواهدان خدوانش                ها گدرایش     نهضت

                                                               هدا شدهرت یافتندد. بعضدی بازسدازی دوبداره تدراش اسدالمی                                         نزول قرآن بودند کده بده سدلفی   

                          اندد بدا محددود کدردن                                دانسدتند. گروهدی کوشدیده                                                 را از طرید  اجتهداد، راه احیدای اسدالم مدی     

                                      هددا کارآمددد نشددان دهنددد. در ایددن                                                            انتظددار از اسددالم، پاسددخگویی دیددن اسددالم را در آن حددوزه

  .      اسدت    ی        بدازنگر                                                                              ، افرادی بددین نتیجده رسدیدند کده قرائدت مسدلمانان از اسدالم نیازمندد             میان

                   میدراش اسدالمی در            مثابده       بده                        اندد کده بدا آن ده                                      یگر، از دین خوانشی را عرضه کدرده  د       عبارت    به

                (. ایشددان کدده  4- 3  :     2036                                       ، تفدداوت اساسددی دارد )احمدددالغزاوی،      شددده         فددراهم               چهددارده سددده 

هسدتند،   ندام بدردار  ان قرآنید            اندد بده                             سدن ت بده پدا خاسدته               یان اهدل                          هم در میان شیعه و هم در م

 ،اندد  فاصدله گرفتده  شدیعی  رالدب   باورهدای کده از  شدود   اطدالق مدی   کسدانی قرآنیان شیعی بده  

نیددز در نظددر ایشددان فاقددد یو حدددسددنت و  انگارنددد و بسددنده مددیقددرآن را بددرای مسددلمانان 

اعتندا   ت بده دیگدر تدراش اسدالمی بدی                                            قرآنیان سن ی نیز با همدین بداور نسدب   اهمیت الزم است. 

                                                                            تددوجهی بدده دسددتاوردهای گذشددتگان کدده در هددی  علددم و دانشددی مقبددول       بددیهسددتند و بددا 

                                               در سددایه مددتن و از رهگددذر تحلیددل و تبیددین             اصددالتا   و           عاتددا                        ویددژه در علددومی کدده             نیسددت، بدده
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                                                                         اندد بده قدرآن نگداهی تام ده داشدته باشدند و خدود را از قیدودات                           اندد، کوشدیده                علما پدید آمده

                                روشمند سنت و حدیو فارغ سازند.  

                          انددد. افددراط در پددذیرش          تاختدده                       سددلفیان چنددین پددیش              اهددل سددن ت                          در شددیعه اخباریددان و در 

                                    هدایی بدا رویکردهدای فدوق شدد.                      گیدری جریدان                                              برخی مبدانی قرآندی و حددیثی سدبب شدکل     

            کوشدد بدا                                    هسدتند کده ایدن تحقید  مدی       «          شدعاریان  »                     هدای فکدری معاصدر       ن                   یکی از ایدن جریدا  

               ی قدرار دهدد             موردبررسد                                 هدا را در بده شدیوه تحلیلدی               شددن آن        سداز        یدان   جر                  معرفی این فرقده،  

              کده در نقدد       یی        ازآنجدا                                                            هدای قرآندی ایشدان را در بوتده سدنجش و نقدد گدذارد.                         و آراء و اندیشه

                                  ان شددیعی پددژوهش کدداملی صددورت               هددای قرآنیدد                  یکددی از جریددان         مثابدده      بدده              روش شددعاریان 

                       هددای عیددل و بددا روش                                                    پددژوهش حاضددر ایددن مهددم را بددا محوریددت پرسددش   ،               نگرفتدده اسددت

     بدا    -                                         کده خاسدتگاه آندان شدهر تبریدز اسدت      -          شدعاریان                              انتقادی به بحو نشدانده است: -      تحلیلی

                                 اهددم  رویکردهددای رایددج میددان        انددد                                                             چدده روش و مبنددای تفسددیری بدده تفسددیر قددرآن پرداختدده

                                     هدددای تفسدددیری ایدددن فرقددده وارد                                     و چددده نقددددهایی بدددر اندیشددده        سدددت  ا           کددددام          ایشدددان

                آثدداری ماننددد        سددت،  نی                               پیشددینه عمددومی برخددوردار    از                            پیرامددون قرآنیددان شددیعی       پژوهش      اسددت 

     یی و            شداه رضدا                                                                                   نقد دیددگاه روش تفسدیر قدرآن بده قدرآن، قرآنیدان شدیعه؛ از علدی تصددیقی          

          جریانددات                                              عمددومی و کلددی بدده بررسددی روش تفسددیری            صددورت      بدده        مدداد ب        رضددا    ید   سدد

                             شناسددی قرآنیددان از زهددره                    شناسددی و منبددع                                             گرفتدده شددیعی بپددردازد و مقالدده شخصددیت        شددکل

     هدا                                      هدای شداخر قرآنیدان و آثدار آن                                             یدد نبدوی نیدز بده معرفدی چهدره        مج    ید   سد        مقدم و        اخوان

                     هددا مسددئله اصددلی                     ارزیددابی ادلدده آن   ،                 جریددان شددعاریان                            امددا اکتشدداآ رویکردهددای             بپددردازد. 

                                        کوشدد ضدمن معرفدی ایدن فرقده، آراء                            . ایدن تحقید  مدی          ه اسدت     نبود                     محققان قرآنی و حدیثی 

                                                و نظرات ایشان را در ترازوی نقد و سنجش قرار دهد.

 «شعاریان» ق . معرفی فر3

، اسددت یاسددالمدرخشددانی در مرکزیددت علددم و تمدددن     ق شددهر تبریددز دارای سدداب  

هددایی ماننددد ربددع رشددیدی و شددنب رازانیدده را در  کدده مدرسدده طالبیدده و دانشددگاه یطددور بدده
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مباحددو علمددی مطددر  در تبریددز، مباحددو    ازجملدده                               علمددی و تمددد نی خددود دارد.   پروندددة

گردیددد، لکددن از ای برگددزار مددیکدده توسددک دانشددمندان برجسددته بددوده اسددتتفسددیر قددرآن 

پیدددا شددد کدده بدده شددعاریان یددا                                                           ای انحددراآ  معندداداری در جلسددات قرآنددی تبریددز    دوره

گشدت. آقدای مصدطفی شدعار یکدی از اهدداآ ایدن جلسدات تفسدیری           ندام بدردار  ها  عاریش

(. ایشدان در  468تدا:   کنندد )شدعار، بدی    داندد کده ایجداد مدی                                       را رد  عقاید باطدل و شدبهاتی مدی   

حفدد  وحدددت مسددلمین، دوری »... شددمارد: جایگدداه دیگددری، اهددداآ جلسدده را چنددین مددی

ر حدد  انبیدداء و اولیدداء و رد شددبهات و عقایددد  از خرافددات و موهومددات، اجتندداب از رلددو د 

ابتددا بدا خدانواده شدعاریان تبریدز و سدپس        اسدت  یضدرور جهدت   یدن ازا(. 247همان: «)باطل

 ها و مبانی فکری شعاریان آشنا شد.با اندیشه

 ها. خانواده شعاری1-1

قددالی؛  مدد   دد                                                                  ش عرباآ در بددازار معددروآ تبریددز، دو بددرادر فروشددنده ندده و خا      دد در تیم

اکبدر شدعار بدود. شدخر اخیدر بده حسدن اخدالق شدهره          یوس  شعار و دیگدری علدی  یکی 

. ایشدان  اسدت  یانشدعار اکبدر مسدئول فعلدی جلسدات قرآندی       بود. مصطفی شعار فرزندد علدی  

یوسدد  شددعار  ت شمسددی، از شدداگردان برجسدد 1316اکبددر شددعار، متولددد فرزنددد حدداج علددی

واعددد عربددی در مراکددز   بدده تدددریس علددوم دینددی و ق    1359تددا  1329بددوده و از سددال  

هددای معلددم مشددغول بددوده و پددس از انقددالب جمهددوری اسددالمی ایددران در دانشددگاه   یددتترب

 کرد.آزاد؛ واحد اهر، مرند، تبریز و در دانشگاه شهید مدنی آعربایجان تدریس می

 . منشا انحراآ شعاریان2-1

چنددانی نداشدت و تنهدا در حدد آشدنایی       انتظدام دار آقای یوسد  شدعار کده تحصدیالت     

عالمددان و  موردانتقددادبددا زبددان عربددی اقدددام بدده جلسددات تفسددیر قددرآن کددرد کدده بعدددها     

نخسددتین مخالفدان افکدار شددعاریان، مرحدوم میددرزا     ازجملده اندیشدمندان دیندی قددرار گرفدت؛    

علمددی و محترماندده  صددورت بددهمحمددد رددروی توتددون ی بددود کدده در جلسددات تفسددیر خددود 

فرمایدد: بدا آقدای حداج     اهلل سدبحانی مدی   یدت آپرداخدت.  و تبیین انحرافات شعاریان مدی  نقد به
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حسن حسین خواه به مجلس آقدای یوسد  شدعار رفدتم نده در فقده مطلبدی داشدت و نده در          

را در نقددد « تفسددیر صددحی  آیددات مشددکله »اهلل سددبحانی کتددابی بددا عنددوان   یددتآکددالم و ... 

هدا را روشدن   تددوین کدرده و بطدالن عقایدد آن     یوسد  شدعار   ت نوشد « آیدات مشدکله  »کتاب 

 (. 6  :  3   ، ج    3411        سبحانی، ساخته است )

 شعار یوس  مطالعاتی . منابع3-1

بددود   شددده حاصدل کده اطالعددات دیندی یوسدد  شدعار از کجددا     سدداالدر پاسده بدده ایدن   

آگداهی دیندی آقدای یوسد  شدعار، اطالعدات عوامانده بدود. بخدش           باید گفت: بخشی عمددة 

             اهدل سدن ت  از عالمدان   رضدا  یدرشد بدود.   رضدا  یدرشد ت و، تفسدیر المندار نوش  دیگر اطالعات ا

تددرین کدده تندددترین عبددارات و زشددت  (   393   :    3423                )محمود متددولی، بددا گددرایش وهددابی اسددت

عامددل           احتمدداال (. 1366: رضددا یدرشدددارد)رک، تعبیددرات را نسددبت بدده شددیعیان روا مددی   

بددا          معمددوال بددوده کدده  رضددا یدرشددی آقددای شددعار نیددز تحددت تدداثیر ادبیددات گفتمددانی بدددزبان

تازیدد. بخدش دیگدر    مخالفان خود، برخورد تندی داشته و بدا ادبیداتی تندد بده مخالفدانش مدی      

تددرین منشددا اطالعددات دینددی و عامدل اصددلی انحرافددات عهنددی آقددای یوسدد   و شداید اصددلی 

، زاده یخالصد ی شدریعت سدنگلجی و آقدای شدیه محمدد      رضدا قلد  هدای شدیه   شعار، نوشدته 

قلمددداران، مصددطفی حسددینی طباطبددایی، محمددد کددریم بدداکویی، شددیه هددادی   حیدددر علددی 

هدای خدود را بدر ضدد شدیعی       کده برخدی از کتداب    اسدت  یرقعد   ب  ابوالفضل یدسآبادی و نجم

هددای یوسدد  کددرد. مراجعدده بدده دفتددر یادداشددتو در حمایدت از عقایددد وهابیددت منتشددر مددی 

سددازد. یوسدد  شددعار روشددن مددی او را بیشددتر موردتوجددهشددعار، منددابع مطالعدداتی و عندداوین 

در کتاب تفسدیر آیدات مشدکله، منکدر شدفاعت اولیدای الهدی بدرای بخشدش گناهدان بدوده و            

آیددات حدداکی از اسددتغفار حضددرت یوسدد  )ع( بددرای فرزندددان و درخواسددت مغفددرت       

را در حددد طلددب حاللیددت از ایددن دو   گناهکددارانتوسددک رسددول خدددا )ص( بددرای برخددی  

(. و شددفاعت بدده معنددای 198 -195: 1369دانددد )شددعار،  پیددامبر بدده جهددت آزار شخصددی مددی

 شمارد.اصطالحی را مردود می
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 خاندان شعار موردعالقه. آشنایی با نویسندگان 2

 ق(1281-1214آبادی). شیه هادی نجم1-2

رة گددرای دوآبددادی، صدداحب کتدداب تحریددر العقددالء از عالمددان اصددال شددیه هددادی نجددم

طباطبددایی تکفیددر شددد. او از  صددادق یدسدداهلل  یددتآکدده توسددک  اسددت یتمشددروطپددیش از 

         در سددیر (. شددیه هددادی  13: 1384پیشکسددوتان سددلفیه جدیددد در ایددران اسددت)کریمی،     

   :      گویددد               پددردازد و مددی                                  ، بدده پیدددایش فددرق اسددالمی مددی                پددس از پیددامبر      دورة                  بررسددی تدداریخی

          آن فدرق،            )رئدوس(                  ازجملده ریدوس        د ...              ته ظداهر شد                         مختلد  و آراء متشدت     ،                  هفار بدالد بعیدد   »

             کده عبدارت      ی       درحدال   . )همدان(  «     اسدت   ی         اثناعشدر    ه                   هدا فرقده امامید       آن    ل                 شیعه بود هه ازجم   ق    فر

؛ فددرات 175، 181: 1،ج1371)برقی،      اسددت           کاررفتدده      بدده                      در زبددان پیددامبر)ص(   «             شددیع  علددی  » 

؛ طبدددری 379: 6 ق، ج1414؛ سدددیوطی، 15، 444: 1، ج1388؛ کلیندددی، 52ق: 1411کدددوفی، 

                                                                   هددادی، توسددل، عددزاداری امددام حسددین)ع( و حتددی والیددت امددام         شددیه   .(55: 1383آملددی، 

  .(13: 1384)کریمی،    برد  می      ساال    زیر صدا با جریان وهابیت  هم          علی)ع( را 

 ش(1322-1271. شریعت سنگلجی)2-2

رضدداخان بددود و  یددان مجدداز بدده فعالیددت فرهنگددی در دورة شددریعت سددنگلجی از روحان

 یزهدایی چخواندد همدان   وی خرافده مدی   کدرد. آن ده  به گمدان خدود بدا خرافدات مبدارزه مدی      

(. از روشددنفکران، اثددر  354: 1392 خواننددد)جعفریان،کدده وهابیددان آن را خرافدده مددی   اسددت

اهلل شددیه  یددتآکدده بعضددی از افکددار او باعددو شددد طددی اسددتفتائی از      اسددت ای یرفتددهپذ

تکفیددر او را کردنددد. اگرچدده او تکفیددر نشددد، ولددی برخددی از  درخواسددتعبدددالکریم حددائری 

 شددریعت کدده مسددائلی ینتددر مهددم  وهابیددت بددود. ازجملددهکددار او تحددت تدداثیر دیگددران  اف

 ،( «السددالم یدده)عل زمددان امددام ریبددت: »ازانددد  عبددارت کددرد یمدد انکددار راهددا  آن سددنگلجی

 رسددول بددرای وی ؛«انبیددا یهددا معجددزه» و «شددفاعت» ،«معددراج» ،«جسددمانی معدداد» ،«رجعددت»

-249 :1391شدناخت)نبوی رضددوی،   ینمد  قدرآن  جدز  یا ( معجددزهوآلده  علیده  اهلل ی)صدل  خددا 
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فددراوان هددای شددعار،  (. انکددار شددفاعت، رجعددت و زیددارت قبددور و توسددل در یادداشددت 272

کنددد. . مصددطفی شددعار از شددریعت سددنگلجی بدده عالمدده شددریعت سددنگلجی تعبیددر مددیاسددت

گدردد کده در    که اصطال  عالمه در عرآ عالمدان شدیعه، تنهدا بده کسدانی اطدالق مدی        یدرحال

 علوم )حداقل در علوم انسانی( متبحر و سرآمد باشد. همه

هددایش از کتدداب شددریعت   دفتددر یادداشددت 37تددا  35آقددای یوسدد  شددعار در صددفحه  

کنددد کدده بددا مددزاجش  سددنگلجی، بدده چنددد مددورد از سددخنان شددریعت سددنگلجی اشددکال مددی 

( را 3ده، )مائدد«           دیددن ، م      دد             دد       دد    ال ی و م    ه م ل ت  ل ، م         »سددازد؛ چراکدده شددریعت سددنگلجی آیدده   نمددی

                 مصدن   دربداره   »بدرد:  دانسته بود. بحدو را بدا ایدن جملده بده پایدان مدی        شده نازل آخرین آی 

نسدته و  آقدای یوسد  شدعار، ندزول آیده فدوق را مربدوط بده احکدام دا         « رفته اشتباه بهاین آیه 

(. و معتقددد 141-139: 1369کند)شددعار، ردددیر را رد مددی  هرگوندده ارتبدداط آیدده بدده واقعدد   

آیدده بددا ردددیر خددم و انتصدداب حضددرت علددی بدده خالفددت ارتبدداطی                 اصددال اسددت  

(. البتدده کدده دالیددل فراوانددی وجددود دارد آیدده فددوق در خصددوص معرفددی    136ندددارد)همان،

؛ 199: 1،ج1388امددددام علددددی)ع( بدددده جانشددددینی پیددددامبر )ص( اسددددت)رک: کلینددددی، 

؛ سدددددیوطی، 211: 1، ج1411؛ حسدددددکانی،216، 1:ج1378؛ همدددددو، 2: 1376صددددددوق،

 (.259 :2،ج1414

 ش(1368-1292ی قلمداران)عل دریح. 3-2

آقایدان  « هدای مدذهبی سیاسدی در ایدران    هدا و سدازمان  جریدان »رسول جعفریدان در کتداب   

زاده را عیددل ی قلمددداران، برقعددی، سددنگلجی و خالصددیعلدد یدددرحسددید مصددطفی طباطبددایی، 

رار ( قدد371-351: 1392جعفریددان،«)هددای تجدیدددنظرطلب در عقایددد شددیعه جریددان»عنددوان 

 و شددد جلددب گددری اصددال   بدده  قلمددداران یعلدد یدددرح(. توجدده 362-361داده اسددت)همان،

 اصددال  در محصددور ، زیسددتمددی شددیعی ایددران فضددای در کدده او،ازنظددر  گددری اصددال  ایددن

 حدرکتش  بدود،  آمدده  بحدو  ایدن  سدراغ  بده         سدن تی  و مدذهبی  نگداهی  بدا  که وی. گردید تشیع
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 ehttp://www.pasokhgoo.ir/nodکددرد )مددی توجیدده «بدددعت بددا مبددارزه» عنددوان بددا را

25253.) 

 هدای  تجربده  بده  بایسدت مدی  طبیعدی طدور   بده  نهداد،  مسدیر  ایدن  در قدم قلمداران که زمانی

 و(  ش1322م) سددنگلجی شددریعت از پیددروی بددا را کددار ایددن او و نگریسددت مددی  پیشددین

 زاده دنبددالخالصددی محمددد شددیه نیددز و(  ش1316م) خرقددانی اسددداهلل او، سددید از تددر مهددم

 کسدروی  ، آن از پدیش  کده  کدرد  هددایت  سدویی  و سدمت  بده  را او ورطده  ایدن  در ورود. کرد

 نقددد در هددم مطلبددی جددوانی در کدده وی. بودندددبرداشددته  ییهددا آن گددام در زاده حکمددی و

        تددی ن  گداه هدی   گرچده  افتداد،  مسدیر  همدان  در سدرانجام  بدود،   نوشدته  «هزارساله اسرار» کتاب

 بدود  اسدالم  بده  معتقدد  رسدمی طدور   بده  کده  قلمدداران . درواقدع  نداد دست از را اسالم به خود

 ورزیددد،مددی خدداص     دد  تعص بی   ، اسددالمی احکددام یخصددوص اجددرا بدده بدداره، یددندرا حتددی و

 یدل عندوان   بده  کده اسدت   یدزی چ ایدن  و ، داشدت  هدم  تندد  اصدالحی  هدای  گدرایش زمدان   هم

 مشددابه هددای نگددرش بدده گددرایشکدده  یاصددال  خواهددان نددوع بددرای تددوانمددی کلددی وصدد 

 بده  توجده  از متداثر زمدان   هدم   گدری  اصدال   ، گدرایش  ایدن  در. کدرد  مالحظده  دارندد،  وهابیدت 

 اندیشده  در بنیدادی طدور   بده  تنداقض  ایدن  واسدت   دیگدر  سدوی  از مدرنیتده  و سدو  یل از     سن ت

گدری در دیدن سدخن گفتده و دفداع      اصدال  آقدای شدعار نیدز از     دارد)همدان(.  وجود افراد این

 و هددا گددرایش نقددد از را کددار خددود (. قلمددداران26-22تددا: دفتددر سددوم: کنددد )شددعار، بددیمددی

 راه» کتداب  و نمدود  آرداز ( کدرد مدی  خدود تعرید    آن ده )برحسدب   شدیعی  یزرلوآم رفتارهای

       رلدو   ، شدفاعت  ، والیدت  ، امدام  علدم  از بحدو  بده  آن ضدمن  و نوشدت  را «    ر الت    شر  از نجات

  فقهددی عقایددد بددا داشددت، کدده  مطددالبی خمددسدربدداره  هددم کتددابی.  پرداخددت زیددارت و

بخددش  چندددین  «رددالت      شددر  از نجددات راه» کتدداب. نبددود سددازگار شددیعه در شددده یرفتددهپذ

 همدان  کتداب  ایدن اسدت.   یافتده  سدامان  نامده  زیدارت  و زیدارت  عندوان  بدا  آن از بخشی واست 

 متددون از اسددتفاده بددااسددت  یدهکوشدد و کددرده بیددان زیددارت در بدداب را وهابیددان رایددج عقایددد

 ، امامددت مفهددوم دربدداره قلمددداران و اقامدده کنددد. نگددرش  ارائدده آن بددر ایادلدده ، مختلدد 

 تاویدل  و توجیده  دیگدر  یا گونده  بده  را امامدت  نصدوص   کده اسدت   یده پا ایدن  بدر طورمعمول  به

http://www.pasokhgoo.ir/node


 213                                           «ش عاریان»نقد و بررسی روش و مبانی تفسیری جریان فکری 

 

اسدت.   کمتدر  آن جایگداه  و امامدت  بده  نسدبت  هدم  زیددی   شدیعیان  از حتدی  اعتقدادش  و کرده

نوشددته اسددت.  امامددت نصددوص بررسددی در را «        ات حدداد شدداهراه» کتدداب قلمددداران بدداره، یددندرا

 عمد   درمراتدب   بده  خدود  کده -برقعدی ابوالفضدل   یدسد  حواشدی  و مقدمده  بدا  کده  کتداب  این

 و افراطدی         سدن ی،  فدردی  عندوان  بده  اواخدر  یدن در ا و کدرد، مدی  حرکدت  جریان این در بیشتری

 مانندد  قلمدداران  نمونده  بدرای اسدت.   یدهرسد  چداپ  بده  تکثیدری صدورت   به -بود شده وهابی

سدازد   خدارج  «       تصدر آ  اولدی بده  » از رددیر  حددیو  در را«  مدولی » معندای  کوشد تدا  می سنیان

  (.126–114: 1391.. )قلمداران، .

 ش(1371-1287برقعی) ابوالفضل دیس. 4-2

منددابع حدددیثی شددیعه  ی بدده انتقدداد از طورجددد بددهیددی قددرآن گرابرقعددی، تحددت عنددوان  

پرداخددت و کتددابی بددا عنددوان کسراالصددنام در رد احادیددو کددافی نوشددت. برخددی از       مددی

دوم عمددرش، گددرایش  رةشددود. او در دوهددای او توسددک وهابیددان توزیددع و تکثیددر مددیکتدداب

یدت پشدیمان شدد    درنها(. البتده آقدای برقعدی    363: 1392ی پیددا کرد)جعفریدان،  گدر  یوهاببه 

 بیت، وصیت کرد در امامزاده شعیب تهران دفن شود.و برخالآ عقاید وها

 ش(1314یی)طباطبا ینیحسی مصطف دیس.  5-2

کددرده  تددالی  ادبددی و تدداریخی هددایزمیندده در متعددددی آثددار طباطبددایی مصددطفی سددید

 اصددل یددلعنددوان  بدده را امامددت خددود، فکددرهددم افددراد از دیگددر بسددیاری هماننددد . ویاسددت

 وی کندد. مدی  تکیده اسدتنباط اسدت    قابدل  قدرآن  درصدراحت   آن ده بده   بر تنها و نپذیرفته الهی

 تکلیدد  تعیدین  مدرگ،  از پدیش  و قلمدداران  بدود  برقعدی  و قلمدداران  همفکدران  و دوسدتان  از

 مجموعدده میددان تددا(.در بددود)ر.ک: لیددالی، بددی کددرده واگددذار وی بدده را هددایش کتدداب بددرای

 نمودنددد، پیدددا وهابیددت سددمت بدده گددرایش و شددده فکددری انحددراآ دچددار کدده افددرادی

 از برخددی از وی کددرد تاکیددد بایدددکدده  آن عددین در دانسددت. تددرمعقددول تددوان یمدد را طباطبددایی

 میددان اساسددی مددرز و تفدداوت کدده امامددت مبحددوازجملدده  شددیعی هددایآمددوزه تددریناساسددی

 .است)همان( شده دوراست،  یسن و شیعه
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 . عامل رون  جلسات شعار6

 و مراکز علمی وپرورش آموزشال ( نفوع در 

ادبیددات عددرب  ت اکبددر شددعار( در رشدد  یعلدداکثددر فرزندددان ایددن دو بددرادر )یوسدد  و   

ین شددعار و ... محمدحسددسددعید و جعفددر شددعار. مصددطفی شددعار و  ازجملددهتحصددیل کردنددد 

هددای تبریددز اسددتخدام شدددند و از ایددن طریدد ، افکددار  دبیددر عربددی دبیرسددتان عنددوان بددهنیددز 

هددای شددیعی در عهددن جوانددان القددا  بددر ضددد اندیشدده یوسدد  شددعار را همددراه بددا شددبهاتی 

تشددکیل داد و گدداهی نیددز بدده قرآنددی  آقددای یوسدد  شددعار، جلسدد  ازآنکدده پددسکردنددد.  مددی

شددد، جوانددان متعددددی از طریدد   جلسدده قرآنددی بدده میددرزا یوسدد  تعبیددر مددی   جهددت ادارة

درس عربددی و آمددادگی بددرای کنکددور، در جلسددات آقددای   ندد هددای تبریددز بدده بهادبیرسددتان

شددند. اکثدر حاضدران در جلسدات، داندش آمدوزان و تعدداد        یوس  شدعار دعدوت و جدذب    

چند نفر نیز از معلمدان عربدی بودندد. یکدی از ایدرادات جددی ایدن جلسدات، شدبهات میدرزا           

کده هدی     یدرحدال داد، یدد قدرار مدی   موردتردیوس  بود کده افکدار شدیعی جواندان را سدخت      

تبریدز   برجسدته  روحانیدان  از یکدی  اظهدارات  بندا بدر  رو،  یدن ازاجایگزینی برای آندان نداشدت.   

یدابی بده جلسدات آقدای شدعار، اهدل نمداز بودندد، امدا بعددها           افراد بسیاری کده در زمدان راه  

نماز شدند، حتی یکی از اعضای این جلسده معلمدی بدود کده بده شدهر قدم منتقدل شدد          تارک 

 خواند.ینماز نم     اصال 

از  یشمسدد 1351معددادل  یقمددر 1321در سددال   سددرانجام آقددای یوسدد  شددعار در سددال

کدده آقددای وحدددت از سددخنرانان معددروآ تبریددز در مراسددم خددتم یوسدد  شددعار،  رفددت ایدددن

یدت دفداع کدرد. جنداب آقدای      ب اهدل عقاید نادرسدت آقدای شدعار پرداخدت و از حدریم       نقد به

                                             مدرگ  عمدویش، در مسدند جلسدات قرآندی او       اکبدر شدعار پدس از    مصطفی شعار فرزندد علدی  

، امدا افکدارش آلدوده بدود     مدادب و  برخدورد  خدوش نشست. آقا مصطفی مانند پددرش بسدیار   

تدر از عمدوی خدویش شدد، بدا ایدن تفداوت کده مصدطفی شدعار           آلدوده  مرورزمدان  بده و شاید 

 کرد.حف  ظاهر می
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 ب( ارتباط و همگرایی با برخی جریانات سیاسی

هددای سیاسددی در مسددیر نهضددت آزادی قددرار  گددرایش ازنظددرشددعاریان پددس از انقددالب  

کردندد از افدراد ضدد انقدالب بده      گرفتند. ارلب افدرادی کده در جلسدات ایشدان شدرکت مدی      

ای شددب مدداه رمضددان از ابددراهیم یددزدی از سددران نهضددت  رفتنددد؛ حتددی در جلسددهشددمار مددی

 آزادی برای سخنرانی دعوت کرده بودند.

 ه با فرهنگستان ادبیاتج( رابط

کددرده رشددته  یلتحصددبددود. وی « جعفددر شددعار»یکددی از عوامددل رشددد شددعاریان، آقددای  

 اسدت  یفدرد اصدغر حکمدت،    یعلد اصدغر حکمدت بدود.     یعلد ادبیات فارسدی و از شداگردان   

وی  شددده گفتددهکدده نقددش مدداثری در کشدد  حجدداب در دوره رضدداخان داشددت و حتددی    

: 1392یددا و زمددانی، شددهرام نکددرد )قددوادی مددی دختددران زیبدداروی را بددرای محمدرضددا شدداه،

اصددغر حکمددت، تفسددیر خواجدده عبددداهلل انصدداری را بددا کمددل شدداگردانش     یعلدد(. 71-71

یکدی از شداگردانش گذاشدته بدود      دةکده هدر جلدد آن بدر عهد      یطدور  بده  کرده اسدت تصحی  

ی جعفدر شدعار انجدام پدذیرفت. بددین طرید ، جعفدر        آقدا که یدل جلددش نیدز بدا تصدحی       

ارد فرهنگسددتان ادبیددات شددد و نفددوع زیددادی یافددت و معددروآ گردیددد. پددس از     شددعار، و

 انقالب نیز تعدادی از شعاریان در ادارات دولتی نفوع کردند.

 د( پول و هزینه

پددول بددود. هویددت  ل مسددئیکددی دیگددر از عوامددل روندد  و گسددترش شددعاریان در تبریددز، 

ای از رکدن  تبریدز اظهدار نمدود نامده    . یکدی از بزرگدان   ندامعلوم اسدت                        محل  تامین مالی ایشان 

دو ارتش )واحد مبدارزه بدا جاسوسدی( مشداهده کدرده کده حداکی از ارتبداط شدعاریان تبریدز           

بدا عربسدتان سددعودی بدود. چنانکدده در مدواردی از توزیدع هدددایا همدراه چددل و پدول بددرای        

 واسددطه بدده، البتدده شددده اسددت گددزارشبرخددی از افددراد در کردسددتان از طریدد  آقایددان شددعار  

بددود. گرچدده فددردی کدده قددرار بددود  شددده آمددادهدر آینددده  هددا آنفددردی کدده جهددت جددایگزینی 
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 بدده محکددومجددایگزین و رهبددر آینددده معرفددی شددود بدده دالیددل مختلفددی در مددوارد متعددددی  

 زندان شده و از گردونه رهبری خارج شد.

 شعاریان. سرانجام 7

بیشدتر از گذشدته،    زهدررو وهابیدت   رةی زیداد شدده و چهد   جمعد  ارتبداط وسدایل   کده  اکنون

مانددد کدده در میددان شددود، روندد  جلسددات آقایددان شددعار نیددز، بدده فانوسددی مددی شددناخته مددی

دهدد. بدر ایدن اسداس، تعدداد      اش خشدل و خبدر از تمدام شددن سدوخت مدی      ها، فتیلهطوفان

افددراد پیددر و بازنشسددتگان بددوده و تعددداد           اکثددرا حاضددران در جلسددات، بسددیار کددم شددده و  

 ده و فانوس در حال خاموشی است.جوانان کم و کمتر ش

 حدیثی ش عاریان-. نقد روش و مبانی تفسیری3-1

 سن ت اهلمنابع  بر هیتکال ( 

. مدواردی ایشددان در مقددام                    اهدل سددن ت اسددت فضدای فکددری شددعاریان مبتندی بددر روایددات   

اندد چدون ایشدان معلدم زبدان عربدی بدود لدذا چندد          معرفی چند منبع برای شاگردان خود بوده

زاده نموندده مشخصددی از تکیدده ایشددان بددر  توسددک آقددای ابددوبکر حسددن شددده ترجمدده        کتدداب  

هددای اولویددت»، «لالددا و مرجددان ترجمدده احادیددو صددحی  مسددلم»؛ اهددل سددنت اسددتمنددابع 

( کدده ایددن نشددان 177تددا: دفتددر یادداشددت پددنجم، و...)شددعار، بددی« دینددی از یوسدد  قرضدداوی

در میدان ایشدان وجدود                هدل سدن ت  ادهد دردرده و زمینده کدافی بدرای گدرایش بده مندابع         می

نمونده آقدای شدعار حددیو      عندوان  بده داشته، چده اینکده بعددها بده وهابیدت متمایدل شددند.        

شددیعه چنددین  بددرخالآ( را 1، 18: 2،ج1388کلینددی، «)    دد              دد           ب ن ی  اإلسددالم  ع ل ی خ مددس     »معددروآ 

یدابیم   مدی          سدن ت در           د                     ( بدا تتب ع در مندابع اهدل     474تا:دفتر یادداشدت پدنجم،   )شعار،بی 3نقل کرده:

طددراز اسددت)رک:  تکیدده او در نقددل ایددن روایددت بدده صددحی  بخدداری و دیگددر منددابع هددم    

: 8،ج1416،ابددددن حنبددددل؛ 45: 1،ج1412نیشددددابوری،  ؛ قشددددیری 19: 1، ج1411بخدددداری،

                                                           
 «.                                ، و  ال ح ج ، و  ص و م  ر م ض ان                                                        َ                                                             . ش ه اد ة    ن  ل ا ل ل ه  ل ل ا الل ه  و    ن  م ح م د ا ر س ول  الل ه ، و  ل ق ام  الص ل اة ، و  ل یت اء  الز ه اة  3



 213                                           «ش عاریان»نقد و بررسی روش و مبانی تفسیری جریان فکری 

 

رو هسددتیم یکددی قددول امددام صددادق)ع(  و...(. در کتددب حدددیثی شددیعه بددا دو نقددل روبدده 417

( و دیگددری کدده از قددول پیددامبر )ص( در  18،1: 2،ج1388)رک:کلینددی،3اسددت کدده فرمددوده:   

( کده در هدر دو بده    41، 518: 1414)طوسدی، 2اندد:   کده چندین فرمدوده    شدده اسدت   ثبدت کتب 

اسدت، امدا در روایدت مستمسدل شدعاریان بده        شدده  پنجمین خصلت یعندی والیدت تصدری    

                                                          است و البته که با مبانی ضد شیعی ایشان سازگارتر خواهد بود. این دو توجهی نشده

 سن ت استدالل بر پایه استدالالت اهل ب(

. انحصددار در                     اهددل سددن ت اسددت  بنددای اسددتدالالت شددعاریان برگرفتدده از اسددتدالالت    

                                                                            سدن ت سدبب شدده نسدبت بده اسدتدالالت شدیعه اقنداع نشدده و فراتدر از            محدوده فکری اهدل 

پردازنددد. یوسدد  شددعار در تفسددیر آیدد   یهددا مدد مدتن آیددات و روایددات بدده شددر  و تفسددیر آن 

بددردن حضددرت سددلیمان از داوود، از سددخن ابددوبکر در مقابددل حضددرت زهددرا )س(     ارش 

( دفدداع کددرده و 227: 16،ج1378الحدیددد،ابددی)بددرای مطالعدده بیشددتر در ایددن زمیندده رک: ابددن 

            دد         و  و ر ش  س ل یم ان    »در توجیدده گفتددار ابددوبکر، روایددت اسددتدالل حضددرت زهددرا)س( بدده آیدده   

(. مصددطفی شددعار نیددز بددرخالآ    371: 1369عار،کند)شدد( را انکددار مددی 16نمددل،«)        د او ود 

اسددددتدالل حضددددرت زهددددرا)س(، وراثددددت انبیدددداء و سددددلیمان را وراثددددت معنددددوی  

(. ایشددان در حاشددیه دفتددر مهندددس طدداهری قزوینددی را 414تددا:دفتر ششددم، داند)شددعار،بی مددی

هددم، دارای  -اسددت  کدده از اعضددای جلسددات تفسددیری مهندددس مهدددی بازرگددان بددوده    -

ای کدده فت )آیدده 29(. یوسدد  شددعار در تفسددیر آیدده   415نددد)همان:دا وراثددت معنددوی مددی 

دانندددد. بدددا اشددداره بددده روایدددت     وهابیدددان بدددر اسددداس آن شدددیعیان را کدددافر مدددی    

آقددای شددعار در تفسددیر آیدده خمددس مشددابه 1نویسددد: ( مددی348: 4 ، ج1417عکرمه)زمخشددری،

خمددس  دهدددگویددد: ظدداهر آیدده نشددان مددی ( مددی52، 4 :ج1419کثیددر،           سددن ت)ابن اعتقدداد اهددل

                                                           
 «                               ء  ه م ا ن ود ی  ب ال و ل ای                                                                                              ع ل ى الص ل اة  و  الز ه اة  و  الص و م  و  ال ح ج  و  ال و ل ای    و  ل م  ی ن اد  ب ش ی        خم س -       ع ل ى              ال إ س ل ام         ب ن ی . » 3

                                                                                                     ی ن . ق یل  ل ه :   م ا الش ه اد ت ان  ف ق د  ع ر ف ن اه م ا، ف م ا ال ق ر ین ت ان  ق ال : الص ل اة                                                خ ص ال : ع ل ى الش ه اد ت ی ن  و  ال ق ر ین ت         خ م س        ع ل ى              ال إ س ل ام        ب ن ی. » 2

 «                                     ...و  خ ت م  ع ل    ب ال و ل ای   ...                                                                                                     و  الز ه اة ، ف إ ن ه  ل ا ی ق ب ل    ح د ه م ا ل ل ا ب ال ا خ ر  ، و  الص ی ام ، و  ح ج  ال ب ی ت 

 ...«.                                                ب کر  ف ِز ر ه  ب ع م ر  ف است غل    ب ع ثم ان                    ر ج  ش طاه  ب اب ی خ. » 1
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گویددد: در مدورد خمددس و چگددونگی آن،  . وی در ادامدده مدی اسدت  یجنگدد رندائم مربدوط بدده  

کدده  منتشرشددده اسددتی قلمددداران، کتددابی در ایددن مددورد )فتددوکپی(  علدد یدددرحاز مرحددوم 

« یددتب اهددلخمددس از دیدددگاه قددرآن و ». و هم نددین کتددابی بددا عنددوان اسددت یجددالبتحقیدد  

کدده خمددس  منتشرشددده اسددتیددری چدداپ و تددالی  عالءالدددین موسددوی، ترجمدده اسددحاق دب

عکددر  قابددل   (.   411-   412    دوم،        دفتددر       تددا:               است)شددعار،بیفقهددای شددیعه را نقددد کددرده   مددوردنظر

کده بدرای آقدای شدعار      خمدس اسدت  ؛ کتاب آقای قلمدداران بدرخالآ عقایدد شدیعه در     است

هدای  کده وهابیدان کتداب    اسدت  یشخصد . آقدای اسدحاق دبیدری    قرارگرفتده اسدت  موردپسند 

کنندد.  را با ندام او منتشدر نمدوده و در ایدام حدج بدین حجداج ایراندی پخدش مدی          فارسی خود 

تدرین دروغ تداریه کده در     از: عجیدب  اندد  عبدارت توسدک وی   شدده  ترجمده هدای   برخی کتاب

، سددااالتی کدده باعددو هدددایت جوانددان شددیعه شددد، شددده نوشددتهمقددام انکددار امددام زمددان)عج( 

 هایی کوبنده به کتاب المراجعات و ... . پاسه

                                                    سددن ت و محصددور در فضددای فکددری ایشددان پددس از    نددوا بددا اهددل مصددطفی شددعار هددم 

امدا مراسدمی کده ریدر از     »گویدد:  مستحب دانستن جشن و سدرور در عیدد فطدر و قربدان مدی     

در قددرآن و شدرع مقدددس اسدالم، دسددتور خاصددی        اوال شددود؛ عیدد فطددر و قربدان برگددزار مدی   

هددا و در والدت       مددثال ؛ اسددت نشدددهبدده برگددزاری مراسددم بخصددوص در آن روزهددا وارد    

کنندد، مانندد جشدن تولدد یدا ترحیمدی را       ها، و ایدن مراسدم را خدود مدردم برگدزار مدی      وفات

شددود. ایددن مراسددم روزهددای والدت و وفددات پیددامبر و امامددان را کدده بددرای مددرده منعقددد مددی

 یددناکننددد، منظددورم مددردم بدده خدداطر بزرگداشددت آن بزرگددواران از جانددب خددود تجلیددل مددی

کدده ماننددد عیددد فطددر و قربددان جددزء اعیدداد اسددالمی نیسددت، از طددرآ خداونددد تعیددین  اسددت

کننددد و گدداهی در مددد  و در ایددن روزهددا بزرگددان اسددالم را تجلیددل مددی         رالبددا . نشددده اسددت

گونده   کنندد کده در اسدالم جدایز نیسدت ... در ایدن      ستایش آنان راه رلدو و افدراط را طدی مدی    

و مقدررات شدرع مقددس اسدالم رعایدت گدردد و        دارندد بایدد حددود   مراسم کده برپدای مدی   

عدداری از رلددو یددا موهومددات و خرافددات باشددد، بسددیاری از ایددن مراسددم کدده بعدددها          



 211                                           «ش عاریان»نقد و بررسی روش و مبانی تفسیری جریان فکری 

 

-   362                    تدا: دفتدر هفدتم،              شدعار،بی تواندد جدزء شدعائر اسدالمی شدناخته گردد)     ، نمدی شدده  افزوده

361   .)   

 ج( حکم به عدم جواز عمل به فتاوای فقهای شیعی

وجدده در  ی هدد بدده                دد                       دد                              شددعاریان ضددمن تنف ر از روحانیددت شددیعه و حت ی لبدداس روحانیددت،       

 فهدم  کلیدد »کنندد؛ چنانکده شدریعت سدنگلجی در کتداب      مسائل فقهدی از مراجدع تقلیدد نمدی    

آبدادی نیدز چندین    نجدم حدرام اسدت؛    تقلیدد  3(23آیده )زخدرآ:   اسداس  بر گوید:می «قرآن در

صددطفی شددعار در تبیددین یکددی از عوامددل     (. م15ددد12تددا: آبددادی،بی تعبیددری دارد)نجددم 

هددا و اکثددر مددردم  ملددت         ظدداهرا گویددد: در کشددورهای اسددالمی ماندددگی مسددلمانان مددی عقددب

-کننددد و دیددن راسددتین را نمددیدیددن را از راه تقلیددد کسددب مددی         رالبددا متدددین هسددتند، ولددی 

 (.87 تا: دفتر ششم، شناسند)شعار،بی

 یموسدد یدسدد از ایجملدده وبددرده  نددام «تدداریه جنایددات» نددام بدده کتددابی آقددای شددعار از

 رواج ایدران  و عدراق  هدای شدیعه  بدین  کده  ایصدیغه »کده   کندد  می نقل مصری نویسنده جاراهلل

 ندده شددده نهددی اسددالم شددریعت در اگددر واسددت  یددتجاهل زمددان هدداینکددا  از دارد کامددل

 عمددل یدل  بلکدده شدده،  نسدده        بعددا    و بددوده رایدج  شددرعی حکدم  یددل کده جهدت اسددت   ازآن

 نهدی  عمدل  ایدن  از اسدالم  و اندد دادهمدی  انجدام  ندادانی  روی از مسدلمانان  از بعضدی  را زشتی

، ضدمن اینکده   نسداخته اسدت  که زمان نسده شددن ایدن حکدم را تبیدین      همان( درحالی«)نمود

و هددم روایددات متعددددی در عیددل همددین آیدده  2(24)نسدداء،عکرشدهجددواز متعدده هددم در قددرآن 

 . (   616  ،   30 ج:1388آمده است)کلینی،

تدا:دفتر ششدم،    کند)شدعار، بدی   حتی شدیعه را در جهدر و اخفدات نمداز تخطئده مدی      ایشان 

کنددد)همان، دفتددر  عشدداء انتقدداد مددی و مغددرب و نیددز عصددر و نمدداز ظهددر جمددع (، یددا از363

( بددازی بددا الفددا  و  216-215چنددین توریدده را مسدداوی بددا دروغ)همددان،   (. هددم551ششددم،

                                                           
 «           م ق ت د ون            آث ار ه م       ع ل ی         و ل ن  ا          م          ع ل ی          آب اء ن ا          و ج د ن ا       ل ن  ا». 3

 «.                                                                  ف م ا اس ت م ت ع ت م  ب ه  م ن ه ن  ف ِت وه ن    ج ور ه ن  ف ریض  . »2
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ضددمنی روایددات موجددود در ایددن   رطددو بددهدانددد؛  ( مددی217: 1369ی)رک: شددعار،شددرع کدداله

پددذیرد و آیددات مددرتبک بددا توریدده پیددامبران را از بدداب مجدداز و کنایدده          زمیندده را نمددی 

اسددت  معتقددد3(63( در مددورد توریدده حضددرت ابددراهیم )ع( در آیدده )انبیدداء،36دانددد،)همان، مددی

دانسدددته « بیدددان اسدددتهزایی»                                                                     بدددا رد  مفهدددومی بددده ندددام توریددده در اسدددالم آن را ندددوعی   

( و اسدددددددتناد و اسدددددددتدالل شدددددددیه انصددددددداری در   219: 1369،است)شدددددددعار

( بددده روایدددت امدددام صدددادق )ع( مبندددی بدددر توریددده     19: 2،ج1415مکاسب)انصددداری،

تابددددد و خبددددر را مجعددددول فددددر  گرفتدددده   ( را برنمددددی211: 1413ابراهیم)صدددددوق،

کدده در ابتدددای بحددو خددود ظدداهر و منطددوق آیددات  اسددت یدر حددال(؛ ایددن 217اسددت)همان:

اهدل  شداهدان عیندی شدعاریان مطداب  بدا نظدر        بندا بدر  (. 34)رک: همدان،ص داندد            را حج ت می

ایشددان  خواننددد.                                                  ( نمازهددای یومیدده خددویش را بدددون م هددر مددی 352، 1:ج1411)بخاری،سددنت

-عمدل مدی   اهدل سدنت  خوانندد و مطداب  بدا برخدی از     نمازها را در سدفر نیدز شکسدته نمدی    

 (.478: 1 ،ج1412نیشابوری، کنند)رک: قشیری

 و جامعیت حقای  قرآن یبسندگقرآن د( 

«              دد         ح سددب ن ا ک ت اب  اهلل   »کدده بددا شددعار -دوم                                ی مشددابه بددا اد عددای خلیفدد  قددرآن بسددندگنددوعی 

، مطددر  اسددتدر آثددار شددعاریان -،نمددود رخ(در جامعدده اسددالمی 188: 2 ج،1411،     سددعد       ابددن)

: 1433است)سددبحانی، کددرده اشددارهیوسد  شددعار در مقدمدده تفسددیر آیددات مشددکله نیددز بدددان  

نویسدد: کلیدات                                             د                              (. مصطفی شدعار نیدز بده سدخنی از سدید قطدب تمس ل ورزیدده و مدی          1-8

تواننددد و متفکددران اسددالمی مددی  آمددده اسددتهددای هدددایت در قددرآن مجیددد  احکددام و راه

 ایددن در (.141تدا: دفتددر ششدم،    جزئیدات و فددروع احکدام را از آیددات اسدتنباط کنند)شددعار،بی   

اسدت، امدا    پدذیرش  اجمدال قابدل                اقدال  و بده   است که جامعیت قرآن در سدطو  هددایتی   حالی

( بدده 161-141: 1394راد، در پرتددو اسددتنادات ایشددان و دیگددر قرآنیددان)ر.ک: طیبددی ومهدددوی 

                                                    و...( نهایتددا  بتددوان چنددین دریافددت کدده بخشددی 44؛ نحددل،36؛ احددزاب،7آیدداتی از قرآن)حشددر،

                                                           
 «.                                                    ه بیر ه م  هذا ف س ئ ل وه م  ل ن  هان وا ی ن ط ق ون                   قال  ب ل  ف ع ل ه  . »3
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دسددت  ر بده ازآن ده خددای متعدال در قالدب دیددن بدرای انسدان خواسدته بدا رجددوع بده پیدامب          

 آید.  می

                                                                                          عالوه که ایشان بده اد عدای خدویش مقیدد نبدوده و در عمدل چنانکده خواهدد آمدد گداه            به

اندد. یوسد     هدای عوقدی متمایدل شدده     در جزئیاتی از احکام دیندی بده خدودر یی و برداشدت    

اسددت کدده گرچدده در تفسددیر بایددد بدداب تاویددل و توجیدده را تعطیددل  شددعار نیددز بددر ایددن بدداور

                                                                                بدده سددن ت گذشددتگان تیددز در تفسددیر جددایز نیسددت و تقلیددد در تفسددیر بدده                 دد     نمددود، امددا تاس ی  

کنددد کدده از توضددی  در  اسددت، وی نیددز تاکیددد مددی خدداطر احتمددال اشددتباه گذشددتگان مددردود

هدای قرآندی بایدد خدودداری کدرد و بایدد بده درک مسدتقل معدانی آیدات پدیش             مورد سکوت

 91(. حتددی عیددل آیدده  48، 22-21: 1323از توجدده بدده شددان نددزول پرداخددت)رک: شددعار،   

فهدم در هرزمدانی عندوان کدرده و حتدی مسدلمانان بدراهین                                             سوره مائده قدرآن را مسدتقال  قابدل   

: 1369، و نیدددز، رک: شدددعار،11-9کردندددد)رک: همدددان،ص محکدددم را از آن اسدددتنباط مدددی

اسددت کدده وی ضددمن انکددار سددیره عملددی عقددال، بدددون  ودو):مقدمدده(، ایددن در حددالی یسددتب

                      دد                                             ضددوابک دقیدد  از ایددن تاس ی بددر ابهامددات روش تفسددیری خددود      چددارچوب و دارا بددودن 

 (. 93: 1397ی و فارسیان،پور منوچهرافزوده است)رک: 

قائددل بدده مسددتقل الفهددم بددودن قددرآن در جزئیددات برخددی احکددام ماننددد ربددا یددا تعددداد    

رکعات نماز باعدو شدده یوسد  شدعار را از مبندای خدود فاصدله بینددازد و چندین باورمندد           

واسدطه احادیدو نبدوی بدرای مدا شدر  شدده و ایدن          ت فدوق و نظدائر آن بده   شود کده مقدوال  

اسددت کدده در قددرآن موجددود نیسددت و ایددن قسددم  نحددوه تفسددیر، تفصددیل دادن جزئیددات فقدده

آور، تفسدیر بده ر ی نیسدت کده                                                                       تفسیر، در صدورت نبدودن اخبدار متدواتر  بدا اخبدار اطمیندان       

دربدداره فقدده در جزئیددات آن  اسددت و تنهددا احتیدداج اساسددی مددا بدده اخبددار    حدد  تفسددیر بدده

ای تندداقض در روش                                           اسددت کدده ات خدداع چنددین روشددی گوندده  (. بدددیهی33: 1323است)شددعار،

 دهد. را نتیجه می
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 ر( رد  تاویل آیات قرآن

شددعاریان در مددورد تاویددل و روایددات تدداویلی آیددات قددرآن نظددرات خاصددی مطددر        

و خدودش نیدز    نویسدد: ظدواهر قدرآن حجدت     اند. یوسد  شدعار در کتداب خدویش مدی      کرده

یی قدادر بده   تنهدا  بده باشدد و ایدن نیدز دانسدته شدود کده عقدل         گیران مدی  شبهات خرده ده پاسه

یددد نبددوده و بدده کتدداب و راهنمددایی خدددایی نیدداز دارد ولددی       عقادرک و اسددتنباط کلیدده  

نیددز مطدداب  عقددل  هددا آنیددد داده و تکمیدل نمددوده  عقاتوضدیحاتی را کدده کتدداب الهددی دربدداره  

(. یوسدد  شددعار 37-36: 1323توانددد داشددته باشد)شددعار، نمددی باعقددلنددت سددلیم بددوده و مبای

نمونده اگدر منظدور از لالدا و مرجدان در       عندوان  بده اسدت.   کده بداب تاویدل بسدته      قائل است

در ایددن صددورت  اسددت ینحسدد(حسددن و 22الددرحمن، «)      دد             دد          دد                  ی خ ر ج  م ن ه م ا الل ا ل ا  و  ال م ر جددان      »

ن مددراد و مرشددد و پیشددوای خددود تاویددل کنددد و را پسددرا هددا آندیگددری هددم حدد  دارد کدده 

گونده آیدات را نسدبت بده      یدن ارا نگاه کنی خدواهی دیدد کده هدر مریددی       ها کتاباگر  بسا چه

 (.37: 1323گرداند)شعار، مراد خود راجع و متعقل می

کدده یگاندده  یدرصددورتاسددت کدده  شددعار در بخشددی از اسددتدالالت خددود چنددین باورمنددد 

م همددین کتدداب مجیددد بددوده، بدده عبددارات سدداده عمددوم     مقتدددای مسددلمانان صدددر اسددال  

-(. ایدن 16کردندد)همان،  مسلمانان صدر اسدالم عقائدد خدود را از قدرآن اخدذ و اسدتنباط مدی       

بده           تمامدا  هدا   یدن االسدالم بسدیار دور و   گونه سخنان و تاویالت از سداحت پداک ائمده علدیهم    

نویسددد: اگددر فددر  شددود قددرآن     (. در موضددعی دیگددر مددی 42ایشددان افتراسددت )همددان، 

و دیگدران نبایدد بفهمندد و نخواهندد      شدده  ندازل برای فهم یل عدده محددوده معدین             انحصارا 

فهمید در این صورت آنان که )بنا بده فدر ( حد  فهمیددن را ندارندد، اگدر اقددام بده معندی          

کده حاصدل فهمشدان بدا حاصدل فهدم آندان کده          اسدت  یحتمد و تفسیر آیدات قرآندی بکنندد    

سزاوار فهم قرآن بودندد، متبداین و مخدال  خواهدد بدود، بالنتیجده فدرق مختلد  بده وجدود           

 اسددت یتهدددااسددت چنددین تصددور دربدداره قددرآن کدده مظهددر ارشدداد و   خواهددد آمددد، بدددیهی

و  دهشد  ندازل بایدد اععدان نمدود کده قدرآن بدرای هددایت عمدوم          ناچدار  بهباشد، پس  باطل می

                                             یما  از آن طبدد  مددوازین و مقددررات زبددان  مسددتقفرمددایش الهددی را  دارنددد  حدد  کددس همدده
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یدداج مددا فقدده مورداحتاسددت کدده تنهددا  (. میددرزا یوسدد  شددعار معتقددد19اسددتنباط کننددد)همان،

                                                                                                نیست که به ظن  اطمینانی عمدل کندیم، بندابر اخبدار عالجیده نیدز بده جهدت اخدتالآ از بدین           

نیدز موافد     هدا  آن ازماندد کده بسدیاری     ضدوع تفسدیر بداقی مدی    رود و اخبدار انددکی در مو   می

و موجدب تغییدری در معندی آیدات نخواهدد بدود. پدس اسدتناد صدحی  و           قدرآن اسدت  مذاق 

بددودن قددرآن   فهددم قابددلاصددلی تفاسددیر بدده خددود قددرآن بددوده کدده دلیددل دیگددری بددر        

ن اسددت کده دانسددتن درسدتی خبددر فدرع بددر دانسدتن قددرآ     (، وی چنددین معتقدد 13اسدت)همان، 

 (.  14د13خواهد بود)همان،

ی بدده بحددو تاویددل بخشدد یددتعموماسددت کدده در موضددعی دیگددر وی بددا  ایددن در حددالی 

ی و پددور منددوچهربدده چددالش کشددانده)رک:        عمددال بسددیاری از روایددات اعتقددادی شددیعی را  

: 1323بددرده؛)رک: بدده بحددو تفصددیلی وی در شددعار،    سدداال( و زیددر 99: 1397فارسددیان،

 اعتمدداد قابددل             دد            و کسددی از مفس ران آن را    اسددت یعلمددشددتوانه ( تعمیمددی کدده فاقددد پ42ددد36

دانددد. ضددمن اینکدده وی بدده ایددن مبنددای خددود پایبنددد نبددوده و در تفسددیر خددود از آیدده    نمددی

و بددا توجدده بدده آیدده پیشددین آن منظددور از تعمیددر مسدداجد را تعمیددر بدداطنی و      3(18)توبدده:

ر گفتدده شددود تدداویلی ( تفسددیر یددا بهتدد176ددد174: 1369معنددوی قلمددداد کددرده است،)شددعار،

بدددون شدداهد و قریندده و نیددز نامناسددب بددا ظددواهر و لغددات. یددا منظددور از نجاسددت در آیدده   
  .(177: 1369)شعار،                             را نجاست معنوی صرآ دانسته است( 28)توبه:2

 او جز بهز( مردود دانستن استعانت از ریر خدا و توس ل 

خدددا در دفتددری از شددعاریان بدده نقددل از کتدداب کشدد  الحقددای      ریددر از اسددتعانت    رد 

(. آقدای  3تدا: دفتدر ششدم،                             د                                  یکدی از اصدول شدعاریان تلق ی شدده اسدت )شدعار، بدی          عندوان  به

انسدان خددای خدال  و تواندا را رهدا کندد و        اسدت  یندادان منتهدای جهدل و   »گویدد:  شعار می

                                                           
                          ولئ      ن  ی ، ون وا                          خ ش  ل ال  الل ه  ف ع سى                                                                                                                       ل ن ما ی ع م ر  م ساج د  الل ه  م ن  آم ن  ب الل ه  و  ال ی و م  ال ِخ ر  و    قام  الص الة  و  آت ى الز هاة  و  ل م  ی . »3

 «.                  م ن  ال م ه ت دین

 «.                                                                                                                 یا   ی ه ا ال ذین  آم ن وا ل ن م ا ال م ش ر ه ون  ن ج س  ف ال ی ق ر ب وا ال م س ج د  ال ح رام  ب ع د  عام ه م  هذا. »2
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هدای دیگدر   اسدت یادداشدت  ( در همدین راست 124همدان، «) از معبودان باطدل اسدتعانت جویدد   

بدده نقددل از کشدد    قبور)همددان، از خواسددتن حاجددت                                      دفتددر ششددم از کشدد  الحقددای : رد  

؛و 81،الحقددای  کشدد  از نقددل بدده خدددا)همان، ریددر از خواسددتن              (، رد  حاجددت6الحقددای ،

 کشدد  از نقددل خدددا)همان، بدده  ریددر ریددره و سددنگ از خواسددتن حاجددت       (، رد 287نیددز

 از نقددل بدده        همددان، ها) آن از خواسددتن حاجددت و قبددور تکددریم و تعظددیم    رد  (،171،الحقددای 

(؛ کدده همدده مددوارد فددوق بددا عقایددد وهابیددت همسددان اسددت)رک؛      185،الحقددای  کشدد 

 (.1391نجارزادگان:

 بیت)ع( و( انکار عصمت پیامبر )ص( و فضائل اهل

ی زادگدد پدداک             اهددل سددن ت        بعضددا یکددی از مسددائل کالمددی مددورد وفدداق علمددای شددیعی و  

اجدداد پداک و    نسدب نامده  اسدت. شدعاریان ضدمن مدردود اعدالم کدردن         والدت پیامبر )ص(

( حتدی ارتکداب گنداه توسدک     218الحقدای ،  کشد   از نقدل  تدا: بده   توحیدی پیامبر)شدعار، بدی  

دانندد. آقدای شدعار اسدتغفار پیدامبران را بده جهدت خطاهدای         پیامبران را در مواردی جایز مدی 

(. آقددای شددعار در موضددعی دیگددر    91، دفتددر ششددم،  دانددد)همانپددیش از رسددالت مددی  

( 86،شددعرا؛ 74آیدداتی از قددرآن)رک: انعددام،   بنددا بددر پرسددت بددودن پدددر ابددراهیم را     بددت

پرسدت، بده حضدرت    ی یدل پددر بدت   جدا  بده خداوندد  »نویسدد:   کند و میبیان می صراحت به

ی ( و129تددا:دفتر ششددم،  شددعار، بددی«)فرمایدددابددراهیم پسددرانی موحددد و پیددامبر عطددا مددی  

بددرد و جددایز  مددی سدداالرا زیددر  عبدددالعلی و عبدالحسددین بدده فرزندددان یگددذار نددام       صددح ت 

گدذاری را  (، مانندد وهابیدان کده ایدن ندوع ندام      432الحقدای ،  کشد   از نقل داند)همان، به نمی

: 1428؛ سددلیمان بددن عبدددالوهاب، 132: 1429عبدددالوهاب، پندارنددد )محمددد بددن   شددرک مددی

1192.) 

                                                                      تددوان چنددین گفددت کدده خداونددد بدده جهددت آنکدده انبیددای الهددی،        مددی                      در نقددد ایددن شددبهه 

                                                                                               بتوانند رسدالت هددایتگری خدود را بده انجدام برسدانند و هددآ از بعدو رسدل محقد  شدده            

   (.    149  :     3182                                                                             و نقدددض ردددر  رخ ندهدددد، پیدددامبران را معصدددوم قدددرار داده اسدددت)حلی، 
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        در حد            خداوندد            اسدت کده     ی     لطفد          ، عصدمت             شدده اسدت          گفتده         عصدمت               رو در تعرید       ین   ازا

                                                            ا  بدرا  تددرک اطاعدت و یدا انجددام معصدیت در او بدداقى             انگیددزه      تدا       آورد،    ی        جددا مد           بده      مکل د 

  :  3  ،ج    3403                )فاضددل مقددداد،     ستاند                                                             ، هرچنددد ایددن لطدد ، تددوان انجددام گندداه را از و  نمددى       نمانددد

          اوصدددیا   و         انبیدددا                                              عمدددوم علمدددای امامیددده معتقدندددد کددده                            (. بدددر ایدددن اسددداس     102-   103

                                        نده بدر سدبیل سدهو و نسدیان و نده                                       معصدوم هسدتند و هدی  گنداهی                   کبیره و صغیره        گناهان   از

                                ازآن، ندده در کددودکى و ندده در                   مبر  و ندده پددس ا                                                 بددر سددبیل خطددا  در تاویددل، ندده پددیش از پیدد

                                                                   شدود. هم ندین از هدر رعیلده و ضدعفی کده داللدت بدر پسدتی و                               از ایشان صادر نمدی        بزرگى

                 (. ایددن ملکدده    90  :   33  ،ج    3401          ؛ مجلسددی،   342  :1982حلی،        باشددند)                                 فرومددایگی کنددد مبددر ا مددی  

                                                              در حدوزه عمدل، بلکده در حدوزه فکدر و اندیشده، و قصدد و                تنهدا       نده                    نفسانی صاحب خود را 

                ی کدده پیددامبر  ا        گوندده      بدده  (    406  :1421سددبحانی،       کنددد )                                            نیددت نیددز از گندداه و معصددیت حفدد  مددی

     کند.                                        الهی حتی فکر گناه نیز در عهنش خطور نمی

                                       ، پدیش از نبدوت نیدز امدری ضدروری                                                           امامیه، عصمت پیدامبران را عدالوه بدر هنگدام نبدوت     

                (. در دیددددگاه    323   :    3406          بحراندددی، ؛ 1- 2  :     3111         الهددددی،          ؛ علدددم  68: 1414مفید،          شدددمارند)       مدددی

                   فضددایل انسددانی و    ی    سددو           هددا بدده                                            توانددد رهبددری هجددرت انسددان از پلیدددی             هسددی مددی        شددیعه، 

                                                                    بده دسدت گیدرد هده سداحت جدانش در سراسدر عمدر مبدارِ او از              را                      اسمای حسدنای الهدی  

                                                                     مبددرا و منددزه بددوده و حتددی در هددودهی، تددن بدده تبدداهی نددداده    ،         و پلیدددی                   هدر رجددس و رجددز  

       حددال،     ین     بدداا  (    333-   331  :   34 ج ،    3119  ی،     آملدد   ی    جواد  ؛)                               چدده رسددد بدده دوران بعدددی      ؛      باشددد

                           شدود؛ چنانکده گروهدی در                                                   دربداره ایدن مقولده اختالفداتی دیدده مدی                اهل سن ت             گرچه در میان 

  ؛   38   ،  19  :     3122               اند)ابوعذبددده،                                                                      اعتقددداد بددده عصدددمت انبیدددا پدددیش از بعثدددت لزومدددی ندیدددده

                                                                    ای نیددز اعتقدداد شددیعه را مبنددی بددر وجددوب عصددمت انبیددا از               (و دسددته   223     تددا:               تفتددازانی،بی

                     اندد)رک: بده بحدو         رده                                                                       گناهان صدغیره و کبیدره، چده عمددی و چده سدهوی، کفدر قلمدداد کد         

     (.   643  :     3431     کفوی،         ؛ حسینی  38- 8  :  1  ،ج    3118       الحدید،   ابی          تفصیلی ابن

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87


 معاصر رانیآن در ا یاجتماع یتهایم و ظرفیتدبر قرآن کر یشناس انیجر یمل شیهما              284

 

          جایگداه     در      هدا     آن        آنکده        جهدت       بده             پیدامبران         شدیعه             اعتقدادات     در        مسدلم         اصدلی        عنوان    به     اما

         خواهددد        مددردم          انزجددار        موجددب           پدداکیزه،        ن سددب         فقدددان   و         دارنددد        قددرار        مددردم       گددری         هدددایت

       دارد.         اشدداره        مطلددب       ایددن      بدده  (   11         )احددزاب:  یر   تطه       آیدده         البتدده      کدده (   491-   491  :1382حلددی، )    شددد

                                                      از آنکده آدم را خلد  کدرد، مدا را بده ص دلب آدم              بعدد  »          فرمایدد:                   پیدامبر )ص( مدی      که        روایتی    یا

      بده          اینکده       تدا         نمدود          منتقدل         مطهدر    و       پداک    و        طداهر          پددران        صدلب       بده       آدم،                   منتقل کرد و بعد از 

    .(    ن .. ی            الس دداج د        ف ددی               ت ق ل ب ددل         ...و      یدده) آ       عیددل        عبدداس       ابددن    (.  13   :    3403     رازی،       فخددر  «)       آمدددیم        دنیددا

   ،        پداکیزه         اصدالب     از          پیدامبر        شددن          جابجدا    ،     آیده        ایدن     از        مدراد       کده        اسدت         کدرده      نقل   (  38      شعراء،)

                                  زیدد و ندور ایشدان در پددرانش        برگ           پیدامبری       بده     را    او       خددا         آنکده       تدا        اسدت    ی   پدر    به      پدری    از

     311  :  4 ج     تددا،             عسددقالنی،بی  ؛    281  :   33      تددا،ج                  ؛ طبرانددی، بددی  86  :  1 ج ،    3408       )هیثمی،                  نیددز ظدداهر بددود

 بده  ششدم  تدا: دفتدر   القمر)شدعار،بی       شد    مختصدر انکدار   طدور  بده    (.   649   :    3433  ی،     آملد    ی     طبدر   ؛ 

یددار  عنددوان بددهرددار و عکددر فضددیلت بددرای ابددوبکر   (، داسددتان356الحقددای ، کشدد  از نقددل

(    183  ،568الحقددای ، کشدد  از نقددل بدده ابوطالب)همددان، عدددم ایمددان  (،367 رار)همددان،

کشدانند.   هدا را بده چدالش مدی     کده ایشدان طبد  مبدانی خدود آن      اسدت  ییهدا  گدزارش  ازجمله

    از       نقدل            همان،بده کنند)                        د             بیدت( را کفدر و باطدل تلق ی مدی       اهدل        مدثال  حتی سوگند به ریدر خددا )  

 کتداب  از شدعار  آقدای  رسدد بسدیاری از مطالدب فدوق کده      (. بده نظدر مدی      663        الحقای ،     کش 

 مسدتنداتی  دنبدال  بده  تفسدیر  ایدن  در کدرده کده  الحقای  نقل کرده بدر ایدن اسداس نقدل      کش 

 .  بوده استمعتقد  هابدان پیشتر که گشتهمی

 یهدداد یهشددرکتدداب کشدد  الحقددائ  یعنددی   نویسددنده: نویسدددایشددان در موضددعی مددی

 کدرد  مدی  اسدتمداد  خددا  از اگدر  کندد. مدی  اسدتمداد ( ص)رسدول  حضدرت  رو  ی  ازآباد نجم

 بدده شددعار آقددای پایبندددی نشددانگر جملدده (. ایددن48سددوم: بود)شددعار،دفتر اشددکال بددی و بهتددر

شدعار کده در ایدن تحقید  اشداره       آقدای  یادداشدت  مدورد  17          یبدا  از اسدت. تقر  یدت وهاب عقاید

 واهدل سدنت    مشدترک  هدای آمدوزه  از مدورد،  هفدت  واسدت   یدت وهاب عقایدد  از مورد 9 شد،

 از نقدل  بده  مششد  تدا: دفتدر   ها)شدعار،بی خدوانی مرثیده  از ضدمن انتقداد   باشدد. وی مدی  وهابیت

 ایددن 1372 سددالنامه از بیددانی بددا مجلدده یددل از گزارشددی ارائدده از ( پددس411الحقددای ، کشدد 
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 قددرار پرسددتش مددورد جسدشددان کدده روزی از ترسددندنمددی هدداایددن»اسددت:  نوشددته را عبددارت

. اندد نشدده  خبدر  بدا  ممدات  و حیدات  حقدای   از هدی   هدا  یدن شده است. ا حاال ینکهکما ا گیرد

 بده  نددادن  اهمیدت  و جسدم  کدردن  خداک  دربداره  اسدالم  صدری   دسدتور  بدا  عمدل  این چقدر

 یدان وهاب عقایدد  از       یقدا  دق سدخن نیدز   کده ایدن   .دارندد  مخالفدت  قبدر  روی نسداختن  قبده  و تن

 شدیعیان  آیدا        اصدال  ی نبدوده و  قبدر پرسدت  شدیعه قائدل بدر     کده  واضد  اسدت  کده  درحالیاست. 

 قبددور روی بددر گنبددد سدداختن از کدده نیسددت کسددی وهابیددان، جددز        یعتددا طب ! جسددد پرسددتند

 ،            اهددل سددن ت معنددوی و علمددی شخصددیت 51 از بددیش مرقددد کننددد  امددروزه مددی ممانعددت

وی از  .(5:ج1387)رک:امینددی ، انددد مامنددان زیددارت محددل و بارگدداه و گنبددد و    دد قب ه   دارای

 مددرگ انکددار جریددان بدده اشدداره از پددس کنددد. خلیفدده دوم نیددز تقدددیس و تمجیددد مددی   

ر.ک:  )شدددده نقدددل تددداریخی نخسدددتین مندددابع اکثدددر در کددده عمدددر توسدددک پیدددامبر)ص(

 صددفحه  ( از211: 3 ج،1387طبددری،  ؛    366  :  3   ج ،    3939         بددالعری،   ؛656: 2 جتددا، هشددام،بی  ابددن

 کنددیممددی تصددور مددا» نویسددد:مددی خلیلددی محمدددعلی تددالی  راشدددین خلفددای کتدداب 97

 عمدر  و اندد بدوده  رجعدت  امدر  مدروجین  از اندد، سداخته  عمدر  دربداره  را روایت این که کسانی

تدا:   شدعار، بدی  «)شدود  صدادر  او از ایگانده ب ده  چندین  کده  بوده این از ترمتین و ترعاقل خیلی

 (.117ششم، دفتر

 توجهی به روایات شیعی ه( بی

: کندد مدی  آبدادی نقدل  نجدم  هدادی  شدیه  العقدالء  تحریدر  کتاب از را زیر شعار مطلب آقای

 و عفدو کده   دهندد مدی  تدرجی   را مدذهبی  خدود،  دل در گنداه،  بده  تمایدل  جهت بهگناهکاران »

 بدزرگ  گناهدان  حسدین،  بدر  گریده  کده  حددیو  ایدن        مدثال    دارد، را آخدرت  عقداب  از خالصی

 دل در سدددخن ایدددن رسدددوخ باعدددو گنددداه بددده میدددل یجددده،. درنتکنددددمدددی ندددابود را

 مدادی  مندافع  حفد   بدرای  امدراء  از دسدته  هدر »نویسدد:  آقدای شدعار مدی    .(124شود)همان، می

 ... بدداالخره بددود ایرانددی امددرای دسددتاویز هددم تشددیع و بددود کددرده علددم را فرقدده یددل خددود،

 جیفدده بدده اعتنددایی ی)بددریزیخددون و جنددگ از پددس بودنددد، عرفددان خددانواده از کدده صددفویه
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                     در مدوارد متعدد دی    .(148گیرندد)همان، مدی بده دسدت    را ایدران وتخدت   تداج  و سدلطنت ( دنیا

م مهددی)ع( و ائمده)ع()رک:   هدای مصدطفی شدعار، تفسدیر آیدات مربدوط بده امدا        از یادداشت

خداونددد بدده هسددانى از شددما    »( ماننددد آیدده  194: 1،ج1388؛ کلینددی،1:14،ج1414قمددی،

 هدا  آن        قطعدا  اندد وعدده داده اسدت هده      )مسلمانان( هه ایمدان آورده و هارهدا  شایسدته هدرده    

هدده هسددانى را هدده  گوندده همددانی زمددین جانشددین )خددود( هنددد و ح،ومددت بخشددد  دررورا 

پسدندیده اسدت    هدا  آنآن دیندى را هده بدرا             حتمدا  بودند، جانشدین سداخت، و    ها آنپیش از 

کندد: اگدر ایمدان و    را چندین تفسدیر مدی   3« مسدتقر و اسدتوار سدازد    هدا  آن)دین اسدالم( بدرا    

 اسدت  یسدته شاکده آن ملدت    داده اسدت عمل صال  در جامعه اسدالمی باشدد خداوندد وعدده     

 (.  141م،تا: دفتر شش وارش روی زمین باشد)شعار، بی

را از آیده هفدتم سدوره دهدر بددون اشداره بده ندزول آیده در          «      د          د     ی وف ون  ب الن ذر     »وی عبارت 

( ایدن عبدارت   147همدان، «)ندذر بایدد بدرای خددا باشدد     »گویدد:  بیدت)ع(آورده، مدی  مورد اهل

باشددد، چدده اینکدده در نددوعی طعندده بدده عمددل شددیعیان در نددذر بددرای امددام حسددین)ع(و... مددی

نیسددت و شددرک  قبددول قابددلهددا و نددذر قربددانی بددرای ریددر خدددا،   ربددانیگویددد: قادامدده مددی

و عزیمدت جدابر بده همدراه      بدازکرده (. یدا بحثدی بده مناسدبت اربعدین      148تدا:   است)شعار،بی

 اسدت  ینتدابع گویدد: عطیده از بزرگدان    عطیه به زیدارت امدام حسدین)ع( را نقدل کدرده و مدی      

 (.158کند)همان:و ارلب اشتباه می

 سفه و عرفان اسالمیی( ضد یت با فل

 وامدام اسدت    بده  محتداج         تشدی ع  چدون : کندد مدی  نقدل  عرفدان،  به حمله از پس شعار آقای

 پیددا  امامدت  فعلدی  تئدوری  شددند مدی  کشدته  خلفدا  ظلدم  و تعقیدب واسدطه   بده  تشیع هایامام

 یددل تمدام  مدادیون،  و فالسدفه  زنادقدده، عرفدا،  کده  بدود  معتقدد  بایددد جهدت  همدین  بده ... شدد 

 اسددت یحددالایددن در  .(27دادنددد)همان،مددی تشددکیل هددامددذهبی مقابددل در را مخددال  صدد 

 که:

                                                           
 (.55نور، «)               م ن  ق ب ل ه م    ین                                                                                                                         و ع د  الل ه  ال ذین  آم ن وا م ن ، م  و  ع م ل وا الص ال حات  ل ی س ت خ ل ف ن ه م  ف ی ال ا ر    ه م ا اس ت خ ل    ال ذ». 3
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 احددزاب 33 بقددره، 124 آیدده اسددت)مانند قددرآن آیددات از برخاسددته امامددت، الدد ( تئددوری

 توسدک  نخسدتین،  مندابع  در پیدامبر،  از حددیو  هدزاران  وشدده   ندازل  بیدت اهل شان در و...(که

 است. شده یگردآور        محد ثان

تدا،   تیمیده، بدی   اسدت )ابدن   فلسدفه  و عرفدان  بدا  مخالفدت  وهابیت، هایویژگی از ب( یکی

 بدده قائددل عرفددان، و تصددوآ اهددل کددهاسددت  یددلدل ایددن بدده عرفددان بددا مخالفددت. (143: 1ج

 عارفددان مقددابر و بددوده ممددات و حیددات در هدداآن بزرگداشددت لددزوم و اولیدداء مقامددات بحددو

 کدده یدرحددال گیددرد،مددی قددرار تبددرک و زیددارت مددورد طریقددت هددر مریدددان توسددک برجسددته

 تبدرک  توسدل،  هرگونده  و بدوده  برزخدی  حیدات  و مردگدان  شدنیداری  قددرت  منکدر  وهابیان،

مصدطفی   .دارندد  برداشدتی  چندین  نیدز  شدعاریان . پندارندد مدی  شدرک  را اولیداء  مقابر زیارت و

تدا:   دهد)شدعار، بدی                                           یما  خددای یگانده را خطداب قدرار مدی     مسدتق گوید: دعاهای قرآن شعار می

 وهابیدان  چدون روشدن اسدت،    نیدز  فلسدفه  بدا  شدعاریان  مخالفدت  علدت  (. امدا 476دفتر دوم، 

 قدرون  دراهدل سدنت    کده اسدت   یدن ا فلسدفه  بدا  وهابیدان  مخالفدت  علدت . اندد فلسفه مخال 

 و بددوده افراطددی گددرایعقددل کدده معتزلدده شدددند؛ تقسددیم فرقدده چنددد بدده اسددالمی نخسددتین

. کردندد مدی  توجیده  را عقدل  بدا  ناسدازگار  آیدات  و کدرده مدی  رد را عقدل  بدا  ناسازگار احادیو

 قائددل عقلددی اسددتدالل و عقددل بددر جایگدداهی هددی  کدده بودنددد حدددیو اهددل هدداآن مقابددل در

 و داشدت  بیندابین  حدالتی  اشداعره . شددند مدی  تلقدی  سدتیز  عقدل  بلکده  و گریدز  عقدل  که نبوده

 از جداشدده  گدرایش  وهابیدان  فدوق،  بنددی دسدته  اسداس  بدر  .آمدد  وجدود  بده  ماتریدیده  سپس

-را معتبدر مدی   عقلدی  دلیدل  صددها  برابدر  در حددیو،  یدل  وجدود  صدرآ  و اندد حدیو اهل

 .است عقلی هایاستدالل پای  بر فلسفه اساس چون اندمخال  فلسفه با لذا. دانند

اهدل سدنت    هدای آمدوزه  از نیدز  جملده  ایدن  .بودندد  ترقدی  عناصر اسالم صدر مسلمین( ج

 قدرن  دو مسدلمانان  کده اسدت   اسدتوار  اصدل  ایدن  بدر  یگدر  یسدلف  اندیشده  اسداس  ولیاست؛ 

 صددحابه همدد  و انددداسددالمی امددت هددایبهتددرین( تددابعین          تددابعین  تددابعین، صددحابه،)نخسددت

اهددل  نگدداه در)بهشددتند اهددل همدده و زندددنمددی سددر صددحابه از گندداهی هددی  و بودنددد عددادل
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 یدا  دیدده  بدار  یدل  حدداقل  را خددا  رسدول  مسدلمانی،  حدال  در کده است  یکس صحابی ؛سنت

 مندددابع و هددداشخصدددیت از (. یکدددی158: 1،ج1415است()عسدددقالنی، کدددرده مالقدددات

ایشدان در دفتدر یادداشدت خدود از     بازرگدان اسدت.    مهددی  مهنددس  شدعار،  آقایمورداحترام 

 امدروزه  یوندان  فلسدفه : کندد نقدل مدی   «شدده  طدی  راه»کتداب   از 45 صدفحه  در بازرگدان  آقای

چنددان  اسددالمی مباحددو بددا و یافتدده رسددوخ مددا مسددلل قدددیمی علمددای افکددار در طددوری

 بددا شددعار آقددای .باشدددمددی مشددکل دینددی مبددانی ازهددا  آن تفکیددل کددهشددده اسددت  ممددزوج

 علددم آنکده  خالصده : کندددمدی  نقدل  او کتدداب 48 صدفحه  از بازرگدان،  مطالددب ایدن  از تمجیدد 

 ادامده  در. آخونددها  دیدن  و هدا کشدیش  دیدن  دیدن   کددام  امدا  زد دیدن  پیکدر  بر بزرگی ضربه

کننددده  گمددراه حکمددت،»: کندددمددی ترجمدده چنددین را آن «المددومن ضدداله الحکمدده»  نقددل بددا

کده در اینجدا خلدک میدان معندای لغدوی و اصدطالحی صدورت گرفتده          درحدالی «. استمامن 

 بدده «         المددام ن        ضددال  » والزم اسددت  فعددل «  دد  ض ل   » (؛ چدده اینکدده 224: 1384است)مسددعودی،

اصددطالحی امددروزین بدده معنددای « الحکمدد »ضددمن اینکدده مددامن اسددت.  شدددهگددم معنددای

(، یعنددی 91: 2 ، ج1414فددارس، نیسددت، حکمددت بدده معنددای منددع و محکددم داشددتن اسددت)ابن

شددده  هرگوندده علددم و شددناخت و مهددارتی کدده لگددام جهددل انسددان را محکددم نگدده دارد، گددم 

 مامن است.

 گیری . نتیجه8

با توجده بده آن ده در ارزیدابی روش و مبدانی تفسدیری شدعاریان گفتده شدد، مدوارد زیدر            

 یشرو است:پرآیند تحقی  ب

                                                                           تفکدری قرآندی بدا تکیده بده رویکردهدای سدن ی و حتدی وهدابی و بدا            مثابده  به. شعاریان 1

شددائبه علمددی بدده  از دور  بددهیددل مبنددای صددحی  و  عنددوان بددهقلمددداد کددردن مبددانی ایشددان 

اندد کده زمینده بده حاشدیه رانددن اصدول و قواعدد تفسدیر           مبناسازی و تفسیر قرآن روی آورده

 اند. آیات را فراهم ساخته



 289                                           «ش عاریان»نقد و بررسی روش و مبانی تفسیری جریان فکری 

 

کددرده . مسددتقل الفهددم دانسددتن قددرآن خطددای مبنددایی را در تفسددیر آیددات قددرآن ایجدداد  2

اندد و   نبدوده                                              ات خداعی بده ایدن مبندای خدویش پایبندد       درروشرسد شدعاریان   . به نظر میاست

 اند. گاه دچار تناقض و تعار  شده

. اسدت  یعیشد . مردود دانسدتن مطلد  تاویدل آیدات قدرآن در تقابدل بدا روایدات مداثور          3

شعاریان در تفاسیر خود از اعتقاد بده ایدن مبندا فاصدله گرفتده و گداه برخدی آیدات را مطداب           

 .اند با سالی  و اررا  شخصی و فارغ از اصول تفسیری تبیین کرده

                                                                                              . اعتمدداد بدده منددابع سددن ی و اعددرا  از منددابع شددیعی توسددک شددعاریان بدده جهتددی سددوق 4

قددرار داده و حتددی از نگددره اعتقددادی  الشددعاع تحددتکدده اسدداس مبددانی ایشددان را  اسددت یافتدده

ی کدده بدداور ا گوندده بدده؛ اسددت یددداکردهپروی برتافتدده و بدده آراء وهابیددت گددرایش              اهددل سددن ت

و ... بددا وهابیددت تفدداوتی ویددژه  خداونددد یددررل بده                                 دد          ایشدان بدده عصددمت پیددامبر)ص( یددا توس    

 ندارد.

. شددعاریان بددا کنددار نهددادن روایددات شددیعی بخشددی از ماهیددت و هویددت قرآنددی بددودن   5

. ایشددان بخشددی از ایددن روایددات را نادیددده گرفتدده، بخشددی دیگددر انددد داده ازدسددتخددویش را 

یجده مکتدب شدیعه    درنتندد؛  ا و بخشی دیگدر را بده دالیدل نااسدتوار نقدد کدرده        را باطل دانسته

 سازند.                           را به ساختگی بودن مت هم می

هسدتند. ایشدان در پوشدش     رو روبده                                هدای شدیعی، سدن ی و وهدابی      گانده  . شعاریان با سده 6

ای بدا   اندد بدا عوق شخصدی و البتده عنداد فرقده       گانه فدوق تدالش کدرده                 های مختل   سه و الیه

                                   مبندداگزینی و هددم در ات خدداع روش  هددم در آنکدده حددالشددیعه آیددات قددرآن را تفسددیر نماینددد، 

                                                            تدوان بده تفاسدیر مقل دانده ایشدان از دیگدر قرآنیدان         رو نمدی  یدن ازااند،  دچار لغزش و خطا شده

شددان بهددره علمددی جسددت و    شددیعی ماننددد برقعددی، قلمددداران و ... و یددا تفاسددیر بدده ر ی   

 یت اعتماد کرد.درنها
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ی ها زبانبه  کریم در قرآن «تدبّر»رهیافتی به ترجمه 

 فارسی، انگلیسی و فرانسه

 2پور یعلنفیسه  -3معصومه ریعان

 چکیده

                              تدددب ر نمددودن بددر قددرآن و  »                                                      سددخن وحددی در چهددار آیدده قددرآن کددریم مبنددی بددر 

                              بددوده و در بددازگردانی ایددن           پژوهددان        قددرآن                        ، همددواره مددورد بحددو  «             آیددات الهددی

                                                      ی دیگددر، مترجمددان بددا توجدده بدده معناشناسددی،         هددا        زبددان                   واژه قرآنددی بدده  

     تددا        انددد        بددوده                                                            شناسددی و متناسددب بددا فنددون علددم ترجمدده، خواسددتار آن         یشدده ر

                                                                               عددالوه بددر زیبددایی و سالسددت، بددا صددحت و درسددتی نیددز آن را برگددردان      

                                                    را بدده معنددای نزدیددل بدده مددتن نائددل نماینددد.        عددرب      یددر ر                      نمددوده و خوانندددگان 

                                                                                       امددا ایددن واژه قرآنددی بدده یکسددان ترجمدده نشددده و در زبددان فارسددی بدده تفک ددر، 

                                                      نگددری، تام ددل، تددذک ر، در زبددان انگلیسددی بدده            ینددده آ                ج دده، دق ددت،            عبددرت، تو

Reflect، Consider  ،  Meditate ،  Seek to understand ،  Contemplate  

                  . یکددی از دالیددل      اسددت       یددده   گرد       معنددا  Méditer     بدده          اکثددرا                       و در زبددان فرانسدده 

                                                                                 اختالآ این مترجمدان، عددم توجده بده فاعدل فعدل تددب ر اسدت کده در بافدت           

                                                                               آیددات مسددتور بددوده و در ترجمدده واژه، نقددش کلیدددی دارد و باعددو شددده     

یدا ثانویده                                                                         مترجمان گاه از این بافدت رفلدت ورزیدده و آن را بده معندای عدام       

                                                           
 (M.rayaan@basu.ac.ir) )نویسنده مسئول( استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان .3 

 (Nafiseh.alipour@etu.unilim.frفرانسه ) Limogesدانشجوی دکترای دانشگاه  .2 

mailto:m.rayaan@basu.ac.ir
mailto:Nafiseh.alipour@etu.unilim.fr
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          فارسددی،    ی     هددا         ترجمدده                                                        ترجمدده نماینددد. در ایددن پددژوهش، واژه تدددب ر در     

                                                                                    انگلیسددی و فرانسدده در قددرآن کددریم بددا توجدده بدده سددیاق و بافددت آیددات       

                                                                                 چهارگاندده، مددورد بددازخوانی قددرار گرفتدده و رهیافددت مترجمددان در پیدددایش    

                                                                                   معنددای ایددن واژه را واکدداوی نمددوده و معنددای پیشددنهادی بددرای آن را در هددر   

    .                        سه زبان ارائه داده است

                                 فارسی؛ زبان انگلیسی؛ زبان فرانسه                           : تدب ر؛ ترجمه؛ بافت؛ زبان           کلیدواژگان

 مقدمه. 1

قددرآن کددریم، کتدداب هدددایت بددرای همگددان اسددت و در عددین آنکدده نسددبت بدده کتددب     

هددای اساسددی بدداور دینددی،   آسددمانی دیگددر محدددود و مددوجز اسددت، امددا مشددتمل بددر پایدده  

های رفتداری، سدلوک روحدانی، راهنمدای اندیشده و کدردار آدمدی درحرکدت و حیدات           آموزه

مندددی از حقددای  آن بددرای راهبددرد زندددگی ایمددانی جددز بددا تددالش   . امددا بهددرهمعنددوی اسددت

شناسدی آن جدز    گدردد و هویدت هسدتی    علمی و اجتهداد و اکتشداآ معدارآ آن روشدن نمدی     

شددود. بنددابراین  هددای جسددتجوگرانه در سدداختار معنددا و محتددوای آن کشدد  نمددی  بددا اندیشدده

ر منسددجم ایددن نازلدده ربددانی،  توجدده متفکراندده بدده آیددات قددرآن عددالوه بددر دریافددت سدداختا  

کندد کده کهنگدی را از چهدره آن      هدای فکدری فدراهم مدی     هم نین بدرای خوانندده آن، سدامان   

هدای ایدن کدالم     نمایدد. زیدرا از ویژگدی    زدوده و آن را در قلب مخاطب ندو بده ندو ندازل مدی     

« گدردد                              گدویی ک ندد و خسدته نمدی     سدخنگویی اسدت کده زبدانش از حد      »نفیس، آن است کده  

افزایدد   کده بدر وی مدی    شدود مگدر آن   نشدین نمدی   کسدی بدا آن هدم   (. » 133بالره، خطبه ال )نهج

البالرده،   )نهدج « کاهدد  کاهدد. در هددایت او افدزوده و از کدوردلی و گمدراهش مدی       یا از او می

شدده کده میدان دو جلدد پنهدان       خطدی اسدت نوشدته   »حدال   (. اما این قدرآن درعدین  176خطبه 

نیازمندد کسدی اسدت کده آن را ترجمده کدرده بده سدخن          است. زبان ندارد تا سدخن گویدد و  

 (.125البالره، خطبه  )نهج« آورد
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 . بیان مسئله  2

ترجمدده متددون مقدددس همددواره از ابزارهددای تبلیغددی ادیددان بددوده و دانشددوران بسددیاری را 

در طددول تدداریه بدده خددود جلددب نمددوده اسددت. ترجمدده کتدداب آسددمانی مسددلمانان نیددز      

وجدود بدر سدر راه آن، یکددی از فندون و هنرهدایی بدوده اسددت       رردم مخالفدان و موانددع م   علدی 

اعتنددا یافتدده اسددت. امددروزه    یافتدده و اکنددون جایگدداهی واال و قابددل   تدددریج تکامددل  کدده بدده 

هدای متندوع و پویدای ترجمده،      هدا و سدبل   شناسدی و شدیوه   مترجمان بسیاری با داندش روش 

بدده سددخن آورده و  آیددات الهددی را بددر اسدداس هدددآ متددرجم، مخاطبددان، زبددان ترجمدده و... 

اندد در زدودن ابهدام عاتدی زبدان مبدد  بده زبدان مقصدد، و رعایدت سداختارهای            تالش نمدوده 

دستوری زبان و رسداندن کامدل محتدوا و پیدام و نکدات و ظراید  بالردی و سداختاری مدتن          

گیرنددد. مددا در ایددن  مبددد  بدده سدداختارهای طبیعددی و معیددار زبددان مقصددد، از یکدددیگر پیشددی 

را مددورد ارزیددابی در هنددر ترجمدده قددرار داده و آن را در  «        تدددب ر»تددا واژه آنددیم  پددژوهش بددر

معنددای آیددات قددرآن کددریم واکدداوی نمددائیم و رهیافددت مترجمددان قددرآن را در سدده زبددان      

فارسی، انگلیسی و فرانسده مدورد بحدو و بررسدی قدرار دهدیم و بده ایدن سدااالت پدژوهش           

هددای فارسددی، انگلیسددی و  بددانپاسدده دهددیم. سدداال اصددلی: رهیافددت مترجمددان قددرآن در ز  

کدارگیری فرایندد    در آیدات قدرآن چیسدت  و سداال فرعدی: میدزان بده       «        تددب ر »فرانسه از واژه 

                                                            بافتار و اطالعات ضمنی مترجمان از واژه "تدب ر" چه اندازه است 

 . پیشینه پژوهش3

شناسددی یددا   هددای موجددود، در دو سدداختار مفهددوم   در پددژوهش«        تدددب ر»بحددو در واژه 

شناسددی واژه، و تفسددیرپژوهی واژه در کددل مددتن قددرآن اسددت. امددا آن دده بدده موضددوع   ریشدده

 اند از:  تر است نوع اول بوده که عبارت حاضر نزدیل و مرتبک

، 1391                       ، فصددلنامه بی نددات،  بیددحب آل                                         معناشناسددی تدددب ر در قددرآن، سددکینه    -

 .71ش 
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ی و نینشدد هددمروابددک  بددر هیددتک                                             معناشناسددی تدددب ر در قددرآن کددریم بددا     -

، نشددریه مطالعددات تدداریخی سددلمان نددژادجانشددینی، محسددن قاسددم پددور و مرتضددی 

 .52، ش 1391قرآن و حدیو، 

ی لطفددی و محمدرضددا مهددد دیسدد                                           حددوزه معنددایی تدددب ر در قددرآن کددریم،   -

 .   2، ش1392ن، ی قرآشناخت زبانی ها پژوهش، نشریه این ستوده

، سدلمان ندژاد                                                    ی واژه قرآندی تددب ر، محمدود کریمدی و مرتضدی      شناسد  شهیر -

1393 ،1. 

هددای دیگددر و مقایسدده دیدددگاه                                                                   امددا در زمیندده ترجمدده واژه تدددب ر در قددرآن بدده زبددان    

 مترجمان درآیات قرآن کریم، پژوهشی انجام نیافته است. 

 انجام پژوهش روش .4

ی بددوده و در ا کتابخانددهتوصددیفی و مبتنددی بددر منددابع   -ایددن مطالعدده بددا روش تحلیلددی 

ی فارسددی، انگلیسددی و فرانسدده، هددا زبددانی قددرآن در هددا ترجمددهراسددتای دسددتیابی بدده انددواع 

                                                   ی قدرآن در هدر سده زبدان، ترجمده واژه تددب ر       هدا  ترجمده تالش نموده است بدا دسترسدی بده    

ان مشدخر نمدوده و بدا تحلیدل مبدانی ترجمده قدرآن،        را ابتدا از دیددگاه هدر یدل از مترجمد    

هدای موردتحقید  مشدخر نمایدد. در ایدن پدژوهش        بهترین ترجمده را در هدر یدل از زبدان    

ترجمدده فرانسددوی موردبررسددی قرارگرفتدده   6ترجمدده انگلیسددی و  11ترجمدده فارسددی،  21

 است.      

 . مفاهیم5

 ال ( ترجمه:

بده معندای انتقدال کدالم، از زبدانی      «         تدرج م  »واژه ترجمه در لغدت، مصددر ربداعی از فعدل     

                                           (. آن را مشددت  از ت رج مان)فیروزآبددادی،  92: 1ق، ج1415                     دد                بدده زبددان دیگددر اسددت )فی ومی،      
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(. ایدددن واژه در 1928: 5، ج1376اندددد)جوهری،                               (، و ت رج مدددان و دانسدددته 17: 4ق، ج1415

شدده                                                                 حالدت ت رج مدان، ت رج مدان، ت رج مدان و ت رج مدان بررسدی       های فارسدی بدا چهدار    نامه لغت

« رجددم»                                                       دد                              اسددت) دهخدددا، عیددل ترجمدده(. رارددب اصددفهانی آن را بددر وزن ت فع الن و از ریشدده    

(. امددا 346ق: 1412آورده و بددرای آن خاسددتگاهی عربددی قائددل اسددت)رارب اصددفهانی،      

(. 1: 1361رجانی، دانددد)ج فارسددی مددی « ترزفددان»یددا « ترزبددان»جرجددانی آن را تعریددب  

اسددت «   دد     ت رج م   »انددد کدده فعددل آن در زبددان آرامددی  ای سددریانی دانسددته گروهددی نیددز آن را واژه

شناسددی  (. مطالعددات ریشدده98: 1357کدده بدده معنددای شددر  و توضددی  دادن است)مشددکور،  

واژه ترجمدده، بیددانگر دو معنددای اصددلی و معددانی بسددیار ثددانوی اسددت. معنددای اصددلی اول     

یددا نوشددتاری از زبددانی بدده زبددان دیگددر و معنددای اصددلی دوم آن، شددر  و  برگرداندددن گفتددار 

تفسیر سخن است؛ که تفسدیر سدخن ممکدن اسدت بده زبدان اصدلی یدا زبدان دیگدری باشدد.            

که در روایدات، لقدب ابدن عبداس اسدت، بده معندای مفسدر قدرآن          « ترجمان القرآن»و عبارت 

 (.  158: 1395افکار،  است)دل

زبدان بده زبدان دیگدر      ، فرایندد بازگردانددن چیدزی از یدل    معنای اصدطالحی واژه ترجمده  

عدر  آن مدتن در    یا ارتباط دادن به معنای یل متن بده زبدان مبدد  بدا اسدتفاده از معدادل هدم       

دیگددر ترجمدده یددافتن   عبددارت (. بدده31: 1394تبددار فیروزآبددادی،   زبددان مقصددد اسددت)تل 

سددپس از لحددا   تددرین معددادل یددل کددالم در زبددان مقصددد، اول از جهددت فهددم و    نزدیددل

ای  هددای پویددا و کلیشدده  ای از معددادل هددا را آمیددزه سددبل اسددت)همان(. برخددی ایددن معددادل 

بددر پایدده دو »                          ورزان ایددن فددن اساسددا   (. ترجمدده از نگدداه اندیشدده98: 1386داننددد)ناظمیان،  مددی

مهددارت عمددده درک مفهددوم از زبددان مبددد  و بیددان آن در زبددان مقصددد اسددتوار اسددت. "درک" 

هدای مختلد  معندا از مدتن، و "بیدان"       ایی با زبدان مبدد  در حدد اسدتخراج جنبده     به معنای آشن

بدده معنددای بازنویسددی مفهددوم انتددزاع شددده از مددتن اصددلی بددر اسدداس معیارهددای زبددانی و     

(. ولددی شایسددته اسددت در تعریدد  "ترجمدده" 7، 1386ناظمیددان، «)فرهنگددی زبددان مقصداسددت

ان مبدد  و مقصدد، پیدام و تداثیر، عناصدر      تعدادل، زبد  »به چند کلیدواژه تصری  شدود ازجملده:   
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زبدانی، مانندد حدال و مقدام سدخن، احساسدات،        و ساختارهای زبدانی یدا متندی، عوامدل بدرون     

 (.  18: 1381پور،  قلی...«)مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی و 

 های ترجمه: ب( روش

اندد.   ردههدای گونداگونی را بدرای روش ترجمده برشدم      بنددی  نظران ترجمده، دسدته   صاحب

دکتر عبددالغنی حسدن، روش ترجمده عربدی را بده عصدر ترجمده ارجداع داده و آن را بده دو          

« ابددن ناعمدده الحمصددی»و « طریدد  یوحنددا بددن بدده»کنددد: دسددته اول روش  دسددته تقسددیم مددی

کردنددد؛ و روش دوم  هددای عربددی همسددان مددی                                                     اسددت کدده واژگددان یونددانی را عینددا  بددا معددادل

هدای جملده و عبدارات کامدل مدتن       اسدت کده معدادل   « هریجدو »و « بن اسدحاق  حنین »روش 

یدابی کدرده و سدپس بددون درگیدر شدددن بدا واژگدان، معندای کداملی از مدتن را بدده            را معدادل 

نظددران  (. امددا صدداحب 41-41: 1376نمودند)عبدددالغنی حسددن،   زبددان عربددی منتقددل مددی   

للفظددی، ا دهنددد کدده شددامل ترجمدده تحددت معاصددر، انددواع متنددوعی از روش ترجمدده ارائدده مددی

( و یددا 31: 1394تبددار فیروزجددانی،  وفددادار، معنددایی، اقتباسددی، آزاد، سددبکی، و ارتباطی)تددل 

ترجمدده عبددارتی، تفسددیری و تقلیدددی)همان( و یددا ترجمدده معنددایی و ارتباطی)ناظمیددان،       

بنددی عمدده دو ندوع ترجمده را معرفدی       ( اسدت. برخدی محققدان در یدل تقسدیم     3-6: 1386

: 1381پدور،   صدورت یدا قالدب، و ترجمده بدر اسداس معندا)قلی       کنندد: ترجمده بدر اسداس      می

انددد: ترجمدده لفدد  بدده لفدد ،  ( و در یددل تقسددیم مبسددوط آن را بدده هشددت نددوع بسددک داده21

اللفظی)کدده نسددبت بدده دسددته اول میددزان وابسددتگی کمتددری بدده مددتن دارد(، وفددادار،     تحددت

(. تقسدددیم 31-22معندددایی، اقتباسدددی یدددا انشدددایی، آزاد، اصدددطالحی و ارتباطی)همدددان،    

اللفظدی( جملده بده جمله)هسدته بده       سده روش کلمده بده کلمده)تحت    »های ترجمده بده    روش

هسدددته( و روش آزاد)ترجمددده تفسدددیری(، منطقدددی و مطددداب  واقعیدددت خدددارجی در       

 (.11: 1388نجارپوریان، «)های موجود است ترجمه
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 ج( مترجم: 

ری یدا گفتداری   مترجم شخصیتی است کده فرهنگدی را بده فرهندگ دیگدر بدا زبدان نوشدتا        

خددادم دو فرهنددگ اسددت. فرهنگددی کدده بدده آن تعلدد  دارد و   »کنددد. درواقددع او  معرفددی مددی

کنددد و مترجمددانی کدده قدددرت درک بیشددتر از دو   فرهنگددی کدده بدده آن و از آن ترجمدده مددی 

 (. 27: 1358نژاد،  میمندی«)فرهنگ را داشته باشند، نادرند

 د( شرایک مترجم: 

هددایی برخددوردار باشددد.   قیدد  و رسددا، بایددد از ویژگددی ای د متددرجم بددرای ارائدده ترجمدده 

شایسددته اسددت متددرجم هددم در  »                                                              ازنظددر متقدددمین  ترجمدده ماننددد جدداح  مددتکلم قددرن دوم،  

(. 48: 1376عبدددالغنی حسددن، «)زبددان بیگاندده و هددم در زبددان خددود، از داندداترین افددراد باشددد

ی کامدل بدا زبددان   انددد: آشدنای  هدا را چندین برشدمرده    برخدی نویسدندگان معاصدر، ایدن ویژگددی    

(؛ 2: 1386مبددد ، تسددلک بددر زبددان مقصددد و آشددنایی بددا موضددوع مددورد ترجمدده)ناظمیان،     

برخددی نیددز انعکدداس رو  و احسدداس مالدد  در ترجمدده، رام کددردن زبددان، رعایددت اسددلوب 

 (.   57-55: 1376اند)عبدالغنی حسن،  را به موارد باال افزوده

 ترجمه قرآن: ر(

جهددت دعددوت بدده معددارآ الهددی و ایجدداد باورهددای  هددای مقدددس  ترجمدده همدده کتدداب

شدده اسدت.    آوری انجدام مدی   ها، مرسدوم بدوده و بدا گسدتردگی شدگفت      درونی در جان انسان

از هددزار تددن  »انددد تددا آنجددا کدده تعددداد کسددانی کدده امددروز بدده ترجمدده تددورات مشددغول     

و از  ای دیریندده داشددته ترجمدده قددرآن کددریم نیددز سددابقه(. 9: 1358نددژاد،  میمندددی«)متجاوزنددد

اسددت. برخددی معتقدنددد کددار ترجمدده قددرآن کددریم در عصددر رسددول   آرازشدددهصدددر اسددالم 

اهدل فدارس از سدلمان فارسدی خواسدتند سدوره       »گویندد:   کده مدی   خدا )ص( انجام شد؛ چنان

                                  دد       دد                             بدده فارسددی ترجمدده کنددد. سددلمان نیز"ب س م  الل ه  الددر ح م ن          هددا آنرا بددرای  الکتدداب فاتحدده

جمعددی از «)ترجمدده کددرد و برایشددان فرسددتاد  « بدده نددام یددزدان بخشدداینده  »                     الددر ح یم "را بدده  

دان بدرای   یعربد ایرانیدان  »(. پدس از گذشدت سده قدرن از اسدالم،      1/4757تدا:   نویسندگان، بدی 
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شدرقی، نیداز شددیدی بده ترجمده قدرآن پیددا         انتقال تعالیم قدرآن و اسدالم بده سداکنان ایدران     

تفهددیم و تفدداهم قددرآن  ضددرورت بددهکردنددد. تددا پددیش از نیمدده دوم قددرن چهددارم ایرانیددان بنددا 

                                                                  یی از قرآن فراهم کرده بودند، اما این کار محدود و بعضا  شخصی بود. ها ترجمه

 درخواسددت امیددر نددو  سددامانی و اجمدداع علمددای مشددرق ایددران،  بنددا بددهدر ایددن زمددان 

ی رسمی از قرآن کریم بده زبدان فارسدی صدورت گرفدت. ایدن اقددام تحدولی بدزرگ          ا ترجمه

در پیشددرفت زبددان فارسددی و نشددر معددارآ اسددالمی در مشددرق ایددران تددا ممالددل چددین و    

در معندای برگدردان یدل مدتن بده زبدان       « ترجمده »تا این زمدان کلمده    .آسیای میانه ایجاد کرد

 بده کدار  آن واژه "تفسدیر" یدا "نقدل" و گداه "تاویدل" را       یجدا  بده دیگر، مصطل  نبود. در ابتددا  

بردند، اما از نیمه دوم قدرن سدوم جداح  بصدری ایدن کلمده را بده معندای امدروزی بدرای            یم

ترجمدده متددون تدداریخی و ادبددی بدده کددار گرفددت و از قددرن پددنجم ایددن کلمدده بدده معنددای      

(. 27: 1387، دار پشددت«)                                                                    اصددطالحی امددروز اختصاصددا  بددرای ترجمدده قددرآن نیددز رایددج گشددت

                                                در جریددان رویددارویی جهددان اسددالم و مسددیحی ت »هددای اروپددایی نیددز  ترجمدده قددرآن بدده زبددان

شکل گرفت. ایدن حرکدت ابتددا در اسدپانیا در نتیجده رلبده دوبداره مسدیحیت، و در هندد در          

اثددر اسددتعمار انگلددیس آردداز گردیددد. نخسددتین ترجمدده رسددمی قددرآن بدده زبددان اروپددایی،     

م. انتشددار یافددت. از روی  1547ریا آریددو ابندده اسددت کدده در سددال   ترجمدده ایتالیددایی آنددد »

ترجمه او نخستین ترجمه آلمدانی بده قلدم زلدومن شدوایگر انجدام شدد. ترجمده شدوایگر نیدز           

م بدده  1681مبنددای نخسددتین ترجمدده هلندددی قددرار گرفددت کدده بدددون نددام متددرجم در سددال  

هدای بسدیار و    کده در چداپ   نخستین ترجمه فرانسدوی بده قلدم آنددره دوریده بدود       .بازار آمد

: 1تددا، م انتشددار یافددت)جمعی از نویسددندگان، بددی    1775 -1647هددای  سددال متعدددد میددان 

4757.) 

 های قرآن: شناسی ترجمه و( روش

قدرآن کدریم نیدز تدابع قدوانین و ضدوابک حداکم         هدا  آنترجمه متون مدذهبی و پیشداپیش    

آنکده قدرآن کدریم، قداسدت و اعجداز معندوی آن نیدز در فرایندد          عدالوه بدر  بر ترجمه اسدت؛  
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کدده  آنجدداو دقددت مترجمددان ایددن کتدداب مقدددس بددوده اسددت تددا  مددوردنظرترجمدده همددواره 

تددرین واژگددان معددادل  یدد دقجهددت بسددیار فراتددر بددرای بددازگردانی  ینبدددحتددی برخددی آن را 

ی ترجمده، اندواع و   سد شنا زبدان یدژه  و بده ی و شدناخت  زبدان دانند. پدیش از گسدترش مباحدو     یم

کردندد)ر.   لغدوی )لفظدی( و معندایی )مفهدومی( تقسدیم مدی       دودسدته ی ترجمده را بده   ها روش

                                                            مرحومدده دکتددر طدداهره صددفارزاده، پژوهشددگر و متددرجم     (. 31-18: 1381، پددور یقلددک. 

                                                                                                   قرآن کده عدالوه بدر ترجمده فارسدی، قدرآن را بده زبدان انگلیسدی نیدز ترجمده کدرده اسدت،              

                                         در عصددر سددهولت چدداپ و نشددر در خدددمت  »                   خددود آورده اسددت:                      ی از ایددن نظریددات   کدد ی  در

                                                            کندد کده مترجمدان پاسدخگوی ایدن حد  معندوی مدردم در                                         جمعیت روزافدزون، ایجداب مدی   

        ، شدوق       بخدش    ی     معند                         هدای صدحی  و سدلیس و                                                     هر یدل از جوامدع باشدند و بدا نشدر ترجمده      

                                                                   را بدده برهددان و اسددتدالل علمددی مندددرج در کتدداب الهددی مجهددز      هددا         انسددان                فطددرت توحیدددی 

                                                                            کده قدرآن مجیدد بده آن توصدیه فرمدوده، در اثدر مطالعده یدل ترجمده               ات   ید    درآ        تددب ر    .     سازند

                                                      شدود. اگدر ایدن زمینده معلومدات فدراهم نگدردد،                                      و مصون از ابهام میس در مدی       فهم      قابل       آسان و 

                                         ایمدان  پایددار و متکدی بده منطد  و              وسداز         سداخت                   هدا و مدواع  در                            گوش سدپردن بده خطبده   

   (.    3192          صفارزاده،   «)                         برهان، تاثیر الزم را ندارد

 ه( ضوابک و قواعد ترجمه قرآن:

      هدا     آن                                                                                    مقصود از ضدوابک و قواعدد ترجمده، قدوانین حداکم بدر ترجمده اسدت کده رعایدت           

           ترجمده را        هدا     آن                                       اسدت و گداهی عددم رعایدت برخدی از              مداثر                             در استواری و کمدال ترجمده   

                                                        ضدوابک ترجمده قدرآن کدریم، "پیوسدتگی" و "انسدجام"          ن ی    تدر        مهدم            . یکدی از      سازد   ی م    ار    اعتب   ی ب

  ی     هددا   ی       برابددر  و       هددا         پددژواک                                وحدددت مددتن از رهگددذر پیونددد  »   آن         موجددب      بدده                 مددتن اسددت کدده 

          شناسدان         زبدان   .      شدود    ی   مد                  از جملده حاصدل         تدر         بدزرگ          مراتدب       بده                          موجود در واحد)های( زبانی 

          یی یدداری     هددا    یی       توانددا                                                                       ایددن تددوانش را کدده اهددل زبددان را در آفددرینش و تشددخیر چنددین     

ی رید گ بهدره متدرجم بدا    نیبندابرا . اندد  نهداده ( ندام  textual competence               ، توانش متندی)    دهد   ی م

از تددوانش متنددی و احسدداس و درک پیوسددتگی مددتن زبددان مبددد  در انتقددال و انعکدداس ایددن   
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ان مقصدد را در فهدم موضدوع کمدل خواهدد کدرد. ولدی        سازوکار در زبان دوم، خوانندده زبد  

ی ایدن عددم موفقیدت،    شدناخت  زبدان . علدت  شدود  ینمد                                         این امر در ترجمده قدرآن عمدال  محقد      

منددابع تفسددیری اسددت. در ایددن   ژهیددو بدده( و textureاسددتفاده نکددردن مترجمددان از بافتددار ) 

فراینددد متددرجم بایددد اطالعددات ضددمنی را بددا اسددتفاده از منددابع زبددانی، فرازبددانی و تفسددیرات 

 شناسددان زبددان(. 17:  1388جاللددی، «)صددری  و شددفاآ بیددان نمایددد  صددورت بددهموضددوعی، 

: انسدجام واژگدانی یدا    اندد  کدرده ( را بده سده دسدته تقسدیم     cohesive devicesعناصر انسجام)

(، کدده شددامل  grammatical(، انسددجام دسددتوری یددا سدداختاری)  lexical cohesionلغددوی)

(؛ و عنصدددر سدددوم substitution(، جدددایگزینی)ellipsis(، حدددذآ)referencesارجاعدددات)

(. عدددالوه بدددر  23-19( اسدددت)همان، semanticمنطقدددی( ) -ارتبددداط مضدددمونی)معنایی 

ه بده نحدو عدام و ترجمده قدرآن بده       ( نیدز از ضدوابک ترجمد   coherenceانسجام، "پیوسدتگی" ) 

نحدو خدداص اسدت، کدده سدازوکار معنددایی پنهدانی اسددت کده کلیدده اجدزاء مددتن اعددم از واژه،       

سددبب وحدددت  جددهیدرنتو  دیددگو یمدد، بنددد، و مضددامین کلددی سددخن واره جملدده، واژه گددروه

، پیوسدتگی را دربرگیرندده عدواملی چدون: داندش      شناسدان  زبدان . بیشدتر  شدود  یمد معنایی متن 

و  هددا پنداشددت، هددا انگددارهمددوقعیتی، پددیش  -یا نددهیزمارتبدداطی اهددل زبددان، دانددش  همگددانی

 (.23همان، «)دانند یمارتباط معناشناختی و منطقی 

 . بحو 6

 . ترجمه واژه تدب ر در کتب لغت1-6

                                                     آیده در ایدن ریشده، از تددب ر و آیدات آن عکدری           32                                         رارب اصدفهانی عیدل "دبدر" بدا بیدان      

                  راردب اصدفهانی،     «)                                                 الت  ددبیر  الت ف کیدر  فدی د ب در  ان م دور      »        گویدد:                                       نکرده و تنها در مداده تددبیر مدی   

                                                                                     جددوهری د بددر و د ب ددر بدده معنددای ظ هددر را بددا عکددر دو آیدده شددر  کددرده و       (.    101  :  3  ،     3432

          )جدوهری،       آورد                                                                         معندای تفکدر دانسدته ولدی از واژه تددب ر، سدخنی بده میدان نمدی                        تدبیر را بده 

             اندیشددی"، و                                                                        (. تدددب ر در کتددب لغددت عربددی در معنددای "تفکددر کددردن"، "عاقبددت   633  :  2 ،      3116
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   ق:     3408              ؛ ابوحبیدددب،      382 :   3    ق، ج    3199                                              "عبدددرت گدددرفتن" مشدددترک است)زمخشدددری،    

  و     90  و    8  :  3  ،ج    3132          ؛ قرشددی،        186  :  3       تددا، ج                 ؛ مهنددا، بددی      280 :   3      تددا،ج                    ؛ م طددر زی، بددی      328

  :     3111                                                            هدای فارسدی نیدز بده همدین معدانی آمدده اسدت)دهخدا،                 نامده                       (. این واژه در لغدت    224

                                                                       اندیشدددی نیدددز در زبدددان فارسدددی گزینددده مدددورد توجددده بدددوده                               عیدددل تددددب ر (. واژه ژرآ

     (.     312  :  4    تا:                است)حکیمی، بی

 مانهای محققان مسل تدب ر در تفاسیر و پژوهش ترجمه. 2-6

هدای عصدری                                                                                     مفسران کهدن و معاصدر تددب ر را عیدل آیدات چهارگانده بدا توجده بده جنبده          

                                                                  اندد. رالدب مفسدران کهدن تددب ر را در سدیاق و بافدت آیدات          خود بده تفداوت ترجمده نمدوده    

دقددت نگریسددتن                                     دد                                             قددرار داده و آن را متددرادآ فهددم، تام ل و تفکددر، اندیشدده کددردن و بدده       

؛ کاشددانی،  4: 11تددا، ج ؛ طبرسددی، بددی151: 11و ج 55: 23تددا،ج انددد) فخددررازی، بددی دانسددته

؛ بحرانددددی،  667: 1، ج1421؛ بغددددوی،  351: 3تددددا، ج ؛ ثعلبددددی، بددددی   113: 2،ج1381

: 4،ج1388؛ جزایدددددری، 484: 3،ج1368؛ قمدددددی مشدددددهدی،  296: 7و ج 413: 3،ج1389

آنکدده معنددای ایددن   (. حددال345: 1،ج1384؛ سددیوطی،  91: 6ق، ج1419السددعود،  ؛ ابددی 521

یافتده تددا آنجددا کده بسددیاری از آنددان تبیدین واژه و یددا ترجمدده     واژه در تفاسدیر معاصددر توسددعه 

انددد)برای مثددال رک:   آن را رهددا کددرده و حتددی درج واژه اصددلی در تفسددیر را تددرجی  داده   

؛  54: 1387؛ قرائتددددددددددی،  385: 18و ج 311: 17و ج  63: 15،ج1363طباطبددددددددددایی، 

                                                            یددن مفسددران نیددز عمددل تدددب ر را بددرای ندداس تفسددیر   (. برخددی از ا118: 1387پددورفر،  نقددی

؛  149: 23و ج 211-199: 4تددا،ج ؛ ابددن عاشددور، بددی  17:311،ج1363انددد)طباطبایی، نمددوده

                                                                 (. گرچدده برخددی پیشددینیان نیددز مددراد از یتدددب رون را مددردم  198: 7تددا، ج صددادقی تهرانددی، بددی

معنددای کلددی در   (. عالمدده طباطبددایی در یددل  55: 28تددا،ج رازی، بددی بودنددد)فخر دانسددته

                                                                       تدددب ر یعنددی گددرفتن چیددزی بعددد از چیددز دیگددر و در مددورد آیددات »گویددد:                      تفسددیر تدددب ر مددی

طباطبدایی،  «)                  د                                 د             د                        قرآن به معندای تام ل در آیده پدس از آیده دیگدر و یدا تام ل بعدد از تام ل اسدت              

 (.29: 5، ج1363
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پژوهددان نیددز مددورد توجدده قددرار اسددت. در ایددن   هددای اخیددر قددرآن ایددن واژه در پددژوهش

                                 د       د                                                       ها معندای ایدن واژه از اندیشده، تعق ل، تفق ه، فراتدر رفتده، سداحت  تدذک ر و تقدوی را              ژوهشپ

                           (. حددوزه معنددایی تدددب ر 295: 1386شناسددی گردیددده اسددت)رهبری،  نیددز دربرگرفتدده و آسددیب

اندد کده شدامل مشدرکان،      در قرآن مورد بازکداوی قدرار گرفتده و آن را امدری مامنانده دانسدته      

                                                                            وده بلکده در ایدن آیدات عددم تددب ر ایندان گوشدزد شدده اسدت)لطفی و          کدافران و منافقدان نبد   

؛  1391(. ایددن واژه از دیدددگاه عرفددانی نیددز بددازخوانی شددده)کوهی،   41: 13992نیددا،  سددتوده

« عرضدده انسددان بددر قددرآن و تطبیدد  عقایددد خددود بددا قددرآن     »( و حتددی تددا  1375الهددامی: 

ی در تبیینددی مفصددل بددا  ( توسددعه معنددایی یافتدده اسددت. عالمدده جعفددر  1387مددنش: )خددوش

ایدن کلمده خدود ندوعی از اندیشده اسدت کده در        »گویدد:                                           اشاره بده توسدعه معندایی تددب ر مدی     

رسددد و در  طددورکلی آن دده از آینددده مددی هددا و بدده هددا و پایددان بینددی و دقددت در رایددت پددیش

اثدری مثبدت یدا منفدی دارد، ضدرورت پیددا       « در حیدات معقدول  »معرفت و عمل عیندی آدمدی   

 (.93: 7، 1368ی، جعفر«)کند می

اسددت،  هددای اخیدر از جایگدداه واالیدی برخددوردار شدده                                        معناشناسدی تددب ر نیددز در پدژوهش   

                                                                                             عنددوان نموندده در روابددک جانشددینی، واژه "سددمع" و "تددالوت" جددایگزین واژه تدددب ر عنددوان  بدده

(. 117: 1391ندژاد،   پدور و سدلمان   باشند)قاسدم  شده کده هدر سده ندوعی فعالیدت ادراکدی مدی       

                                                     د        د                  شناسدی و فرایندد سداخت ایدن واژه از ریشده دبدر، مطاوعده تفع ل از فع ل             هم نین در ریشه

( آن را بدده معنددای "نددوعی  191: 1393را در ایددن واژه بعیددد دانسددته)کریمی، سددلمان نددژاد،   

اندد)همان(.   ای جهدت پدی بدردن بده پشدت یدا ورای آن" دانسدته        مواجهه با موضوع یدا پدیدده  

رود، مشدابه واژه   را نیدز کده بده معندای فهمیددن بده کدار مدی         understandواژه انگلیسی آنان 

بده معندای     under اندد؛ زیدرا ایدن واژه نیدز از ترکیدب دو بخدش                                      تدب ر در زبدان قدرآن دانسدته   

بدده معنددای "قددرار گددرفتن در وضددعیتی" سدداخته شددده کدده حدداکی از     stand    و "زیددر" 

بددا موضددوع یددا پدیددده، جهددت درک و فهددم حقیقددت آن  قرارداشددتن در وضددعیتی در مصدداآ

                                                                                        باشدد)رک: همدان(. برخدی از ایدن محققدان نیدز جریدان تددب ر را عمدومی و تفسدیر            شیء مدی 
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                                                                                                   قددرآن بدده قددرآن را، تدددب ر خوانددده، آن را در سدداحت فهددم قددرآن تددا درجدده مکتددب تفسددیری  

 (.  156: 1394نژاد عمران،  اند)محمدعلی ارتقاء داده

 ق و اعراب آیات تدب ر در قرآن کریم. بررسی سیا3-6

ترتیددب نددزول  اسدداس کاررفتدده اسددت کدده بددر                                                  واژه تدددب ر در قددرآن کددریم، چهددار بددار بدده 

(، در مکدده، 168-165: 1، ج1371عبدداس )معرفددت،  هددای قددرآن کددریم بدده روایددت ابددن سددوره

)نسدداء(  92)مامنددون(، و در مدیندده، در سددوره   72)ص( و سددپس در سددوره   38در سددوره 

جهددت بددازخوانی آیددات چهارگاندده                  گردیددده اسددت.   )محمددد( نددازل 95در سددوره و سددپس 

 :میده یمبافت و اعراب آیات را مورد بررسی قرار 

 «کتاب  انزلناه الیل مبارک لید ب روا آیاته و لیتذک ر  اولو االلباب» سوره "ص" 29( آیه 3

؛ و «و القدرآن عی الدذکر  »                                                        این سوره بدا ق سدم بده قدرآن کدریم آرداز گردیدده        : 29بافت آیه 

اسدت. یعندی حدال کدافران و مواجهده      « بل الدذین کفدروا فدی عدزة و شدقاق     »جواب قسم آن 

آنان با آیات الهی، محور ایدن سدوره اسدت. آیدات در عکدر احدوال انبیداء و برخدورد آندان بدا           

عددون، ثمددود، لددوط، اصددحاب  یکدده، و داوود یدداد کفددار ادامدده یافتدده و از قددوم نددو ، عدداد، فر

ایدن سدوره،    28. در آیده  ردید گ یمد ؛ و دو گدروه مدامن و مفسدد در ایدن آیدات شدکل       کند یم

ایددن دو گروه)مامنددان و مفسدددان/ متقددین و فجددار( را مقایسدده فرمددود. بنددابراین پیشددینه آیدده  

بدا گدروه مدامن،     مورد نظر ما از ابتددای سدوره، گدروه کدافر و مفسدد و فداجری هسدتند کده        

علددت نددزول قددرآن را عنددوان فرمددوده و هددر  29. در آیدده انددد دهیددگردصددال  و متقددی مقایسدده 

دو گددروه مددورد بحددو در آیددات پیشددین را در مواجهدده بددا ایددن کتدداب، مقایسدده نمددوده،      

                                                                                          این کتداب  مبدارک  ندازل شدده بده سدوی تدو اسدت، تدا ایدن مفسددان در آیدات آن             : دیگو یم

 (. 29)خرد را یادآور گردد کرده و صاحبان      تدب ر 

                                                                  کتداب خبدر بدرای مبتددای محدذوآ )هدذا( اسدت و دو وصد  آن،          »             در این آیده          اعراب:

                                                                                                       جمله "انزلناه الیدل" و کلمده "مبدارک" اسدت. جملده "لیدد ب روا آیاتده" و سدپس "لیتدذک ر اولدو           

           الددرویش،    «)                                                                               االلباب" تعلیل جملده پیشدین و حکمدت ندزول ایدن کتداب نازلده مبدارک اسدت         
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                                                                                (. همددانطور کدده از مددتن آیددات دریافددت گردیددد در تعلیددل اول، فاعددل فعددل    134  :  8   ، ج    تددا   ی   بدد

                    در کدل سدوره کده            گفتده    ش ی   پد    "                           کفدار، مفسددان و فداجران    "                                     لید ب روا، ضمیر واو، اسدت کده بده    

  ،      انددد    ده   یدد   گرد        تفسددیر     28                                                                        صددراحتا  بددا عنددوان "مفسدددین فددی االر " یددا "فج ددار" در آیدده     

                                                           ل "لیتددذک ر"، فاعددل صددری  "اولددو االلبدداب" اسددت کدده                             ؛ و در تعلیددل دوم، در فعدد      گددردد   ی      بددازم

                                                    . بنددابر ایددن تعلیددل تدددب ر در ایددن بافددت،         انددد          مامنددان                                          گددروه  مقابددل  تدب رکنندددگان، یعنددی   

                                                                                          مخصددوص ریرمامنان)کفددار، فاسدددان، فدداجران(، و تعلیددل تددذکر در ایددن سددیاق، مخصددوص  

                                                                                                  باورمندددان )مددامنین، صددالحین، متقددین( اسددت کدده بددا عنددوان خردمندددان )اولوااللبدداب(       

  .   اند    ده ی   گرد      توصی  

   «                    ابِء ه م  انو لین       ات  ی       ل م             جِء ه م  ما                  ال ق و ل  ا م          د ب روا ی       ف ل م   ا   »              سوره "مامنون"     68      ( آیه  2

   از     24                                                   مامنددون از رسددالت نددو  سددخن گفتدده و در آیدده      21                   : ابتدددا در آیدده   68             بافددت آیدده 

                               کده در مقابدل وی ایسدتاده و           کندد    ی   مد                                                              گروهی بدا عندوان "مد  ال دذین کفدروا مدن قومده" یداد         

              ا نیسددت کدده                                ایددن جددز بشددری ماننددد شددم    : »    نددد ی  گو   ی   مدد                                      رسددالت وی را بدده اسددتهزاء گرفتدده  

                               فرشددتگانی را )بدده پیددامبری(          خواسددت   ی   مدد                                        بددر شددما برتددری جویددد و اگددر خدددا          خواهددد   ی   مدد

                   آیدات در مقابلده      «.  م   ید  ا    ده ی     نشدن                  را از پددرانمان     د   ید   گو   ی   مد                             . ما چنین چیزهدایی کده او         فرستاد   ی م

                         . آنگداه قدوم بعدد از          رسدند    ی   مد              بده اتمدام       10                                                     نو  و مخالفان م  خدود ادامده یافتده تدا در آیده      

              ؛ ولدی بداز    د   ید   گو   ی   مد                                       از ارسدال رسدول بدرای آندان سدخن          12                               نو  را مطر  نمدوده و در آیده   

           ایدن جدز      : »    ندد  ی  گو   ی   مد                                                                          مخالفان  آن رسول، بدا عندوان "المدالء مدن قومده" در مخالفدت بدا وی        

                  و از آن دده شددما         خددورد   ی   مدد  ،  د   یدد   خور   ی   مدد                                                    بشددری ماننددد شددما نیسددت کدده از آن دده شددما    

  و    «.  د   ید  ن ی ب   ی   مد                                                                 و اگدر بشدری مانندد خدود را اطاعدت کنیدد، یقیندا  زیدان                 نوشدد    ی   مد   ،  د ی     نوشد    ی م

     کده         کندد    ی   مد                          از اقدوام دیگدری یداد        42                 . سدپس در آیده        ابدد  ی   ی   مد       ادامه     18              ی آنان تا آیه   ها       بهانه

                     . سددپس از موسددی و       انددد       اورده   یدد ن                  و آنددان ایمددان         انددد       شددده                                     پیددامبران بددرای آنددان فرسددتاده   

                              از امددت واحددده سددخن گفتدده     32             ه و در آیدده              ( یدداد کددرد  46                       ( و عیسددی بددن مددریم)  43        هددارون)

      ولدی     : »  رد   ید  گ   ی   مد                 آنگداه نتیجده      «.                                                          ان  هدذه امدتکم امد  واحددة و  ندا رب کدم فدات قون          : » د ی    فرما   ی م
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                                                                                                 ایدن آیددین را قطعدده قطعدده کردنددد و گددروه گددروه شدددند و هددر گروهددی بدده آن دده در دسددت  

     بده         شدان         مهلدت               واگدذار تدا          شدان          جهالدت                              (. پدس ایدن مدردم را بده       31  «)                    دارند خرم و شادمانند

   (.  34      سرآید)

قابدل مشداهده اسدت و     57از آیده   اندد  شدده گروه دیگری که در این بافدت بدا عندوان یداد     

بدار دیگدر بده گدروه "مد " مدذکور در        63ادامده دارد. از آیده    61وص  حدال ایشدان تدا آیده     

کددافران ایددن تکلیدد  را بددیش از تددوان خددود حددس  : »دیددفرما یمددآیددات پیشددن بازگردیددده 

تددا روزی کدده (. »63«)اعمددالی ریددر از ایددن دارنددد و بدده اعمددال خددود مشددغولند  و کننددد یمدد

(. 64«)مترفین)صاحبان نداز و نعمدت( را بده عدذاب بگیدریم، ناگهدان فریداد اسدتغاثه سدردهند         

و از  دید ا دادهامدروز نالده و فغدان نکنیدد کده فرصدت را از دسدت        ( »شدود  یمد گفتده   ها آن)به 

و  شدد  یمد روزهدایی بدود کده آیدات مدا بدر شدما خواندده         »(. 65«)ناحیه ما یاری نخواهید شد

(. عبدارت "مسدتکبرین بده سدمراء تهجدرون" وصد  حددال       66«)دید کرد یمد  رمشدما بده عقدب    

و در  دید دیورز یمد تکبدر   کدردن  پشدت در حدالی کده بده ایدن     : »دید گو یمد این گروه است کده  

(. آنگدداه در آیدده مددورد بحددو مددا 67«)دیددپرداخت یمددیی سددرا اوهی خددود بدده یددهددا ینینشدد شددب

 هدا  آنو پیدامی کده بده     هدا  حدرآ )کفدار مسدتکبر/ مد  متدرآ( در ایدن      ها نید اآیا : »دیفرما یم

 (.68«)نکردند یا برای آنان چیزی آمده که برای پدرانشان نیامده بود      تدب ررسیده 

                                                                     ایدن جملده مسدتانفه اسدت و بدرای توضدی  دلیدل ضداللت کدافران           »                 : در ایدن آیده        اعراب

                                                                                               در آیه پیشین عنوان گردیدده اسدت. فداء عاطفده بدر محدذوآ اسدت کده همدزه بدر آن داخدل            

                                                 . همدزه اسدتفهام انکداری تقریدری اسدت. لدم            دهدد    ی   مد                                        شده و معندای "کردندد آن ده کردندد"     

                                                و بدوده و القدول مفعدول بده فعدل یددب روا                                                        حرآ نفی، یدب روا فعل و فاعدل آن ضدمیر ظداهر وا   

                                                                                                  .  م عاطفده بده معندای بدل انتقالیده اسدت؛ یعندی "بدل  جداءهم، بدل  لدم یعرفدوا، بدل                  باشد   ی م

                                                                                                      یقولددون" اسددت؛ و جملدده " فلددم یدددب روا القددول" دلیددل اول اقدددام آنددان بددر ضدداللت و        

        ر )ص( و                                                                                      گستاخی آنان در ارتکداب بده آن اسدت یعندی آندان اندیشده در دالیدل نبدوت پیدامب         

                                                                                              پددیش از آن قددرآن معجددز را متوقدد  کردنددد. جدداءهم فعددل و مفعددول دوم اسددت و مددا        
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                                                                                              موصوله فاعل آن اسدت. جملده "لدم یدات آبداءهم انولدین" صدله آن اسدت و ایدن دلیدل دوم           

                                 زیدرا آن را از پیشدینیان خدود               دانسدتند    ی   مد                                                     اعتقاد آنان است که بعثدت پیدامبر را امدری رریدب     

                                                  (. همددانطور کده در مدتن آیددات مالحظده گردیددد       326  :  6   : ج    تدا    ی   بد            الدددرویش،   «)                نشدنیده بودندد  

                   بدار دیگدر حدال        61                    اسدت کده در آیده        64                 مدذکور در آیده      "        متدرفین  "                           در این آیه فاعدل تددب ر،   

                                                        آنان با آیه )مستکبرین به سمراء تهجرون( توصی  شده است.  

ن د  ر یر  الل  ه  ل و ج د وا ف یه  اخ ت ل اف ا   ف ل ا یتدب رون  ال ق ر آن  و  ل و  کان  م ن  ع »سوره "نساء"  82( آیه 1

  «کث یَرا

ایدن سدوره، بحدو جندگ در برابدر دشدمنان و برداشدتن اسدلحه          71: از آیده  82 بافت آیه

                        . و حددال  دو دسددته از گددردد یمددو بیددرون رفددتن دسددته دسددته یددا یکبدداره مامنددان مطددر     

مسددلمانان در "تددرس و درنددگ بددرای پیوسددتن بدده جنگجویددان" یددا "آنددان کدده بددی مهابددا وارد 

سددوره، اعددالم جنددگ کددرده و مسددیر تفکددر و   76. آیدده کنددد یمدد" را بیددان شددوند یمددجنددگ 

را تعیددین  کننددد یمدداندیشدده مسددلمانان کدده در راه خدددا و کددافران کدده در راه طدداروت پیکددار  

                          ف قدات ل وا   و ل یدداء   : » دیددفرما یمد                                                        ان را امدر بده جنددگ بدا دوسدتان  شددیطان نمدوده،      . مامنددکندد  یمد 

بددده شدددر  حدددال ترسدددویان و   77از آیددده «.     ددد                ددد       ددد              ددد       الش ی طان  ل ن  ه ی د  الش ی طان  هدددان  ض عیفا            

و  پددردازد یمدد(، انددد شددده)کدده در آیددات دیگددر بددا نددام منافقددان شددناخته    کنندددگان درنددگ

گفتده   هدا  آنکده بایدد بده     کنندد  یمد ن خدود را چندان جنگجدو معرفدی     : در آراز، آندا دیفرما یم

                                                                                فعدال  از جندگ بازبمانیدد و بده نمداز و زکدوة بپردازیدد. بعدد کده جندگ           «.               کف وا ایددیکم »شود 

ترسدی را فقدک بایدد از     گونده  نید اکده   ترسدند  یمد همیندان، چندان از جندگ     شدود  یمد واجب 

، و «                                    ربندا لدم کتبدت  علیندا القتدال     : »دند یگو یمد و  آورندد  یمد خدا داشت. و بهانده پشدت بهانده    

  شدر  حدال ایدن افدراد در آیدات      «                                   لدوال  خ رت ندا الدی اجدل قریدب     : »ندیگو یمباز بهانه آورده 

تکلیدد  هددر دو دسددته مسددلمانان را مشددخر  81و سددپس در آیدده  ابدددی یمددادامدده  79و  78

هدر کده   : »دید رماف یمد بده پیدامبر معرفدی کدرده و      کننددگان  پشتکرده و گروه دوم را به عنوان 

از پیامبر اطاعت کندد از خددا اطاعدت کدرده و هدر کدس کده روی برتابدد، مدا تدو )پیدامبر( را            
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احددوال  81آیدده «. داری شددان محفددو کدده از گندداه و فسقشددان  میددا نفرسددتادهبددر آنددان مسددئول 

مددا  ندددیگو یمددآنددان در محضددر تددو : »دیددفرما یمدد افشدداءکردهرو در رو و پشددت سددر آنددان را 

 شدان  شدبانه ی هدا  بدزم گروهدی از آندان در    کنندد  یمد فرمانبرداریم ولی هنگامی که تدو را تدرک   

. درحدالی کده خددا آن ده را بدرای خدود       کنندد  یمد ی زید ر برنامده ی ا گفتده برخالآ آن ده تدو   

. پدس ای پیدامبر از آندان روی برگدردان     سدد ینو یمد )در نامده اعمالشدان( برایشدان     اندد  خواسته

در ایدن سدیاق اسدت کده آیده      «. و خدا برایدت بده تنهدایی کارسداز اسدت      و به خدا توکل کن

از پیددامبر( در  گردانددان یروآیددا آنددان )منافقددان و : »دیددفرما یمددمددورد نظددر مددا وارد شددده و  

کده اگدر ایدن قدرآن از ناحیده ریدر خددا بدود بدس اخدتالآ و گونداگونی             کنند ینم      تدب رقرآن 

 «.  افتندی یمدر آن 

                                                                           همددزه اسددتفهام انکدداری و فدداء عاطفدده بدده مقددد ر اسددت؛ یعنددی آیددا  »                 : در ایددن آیدده        اعددراب

                                           ال نافیده و یتددب رون فعدل مضدارع و           کنندد    ی    نمد                              از قدرآن پدس در آن تددب ر            کنندد    ی   مد       اعرا  

                                                                                                  واو فاعل و القرآن مفعدول بده آن اسدت. جملده بعدد ایدن فدراز حالیده اسدت و لدو شدرطیه و            

                                                 ل مسددتتر و اشدداره بدده قددرآن دارد و خبددر آن                                                  کددان فعددل ندداقر اسددت کدده اسددم آن در فعدد  

                                                                                          محذوآ است؛ و شبه جملده "مدن عندد ریدر اهلل" متعلد  بده خبدر محدذوآ اسدت. "لوجددوا           

                                                                                                       فیدده اختالفددا کثیددرا " هددم جددواب شددرط بددوده و "اختالفددا " مفعددول بدده و "کثیددرا " صددف  آن     

            الدذین" در                                                       (. ارجداع ضدمیر فداعلی در فعدل یتددب رون، بده "         216  :  2   : ج    تدا    ی   بد          الدرویش،   «)   است

                             تفسدیر شدده اسدت. بندابر       «                                                              است که با صله "قیل لهدم کف دوا ایددیکم و اقیمدوا الصدلوة         11    آیه 

                   بدا عندوان "مدن        80              کده در آیده      "             از پیامبرندد            کننددگان          اعدرا              منافقدان و   "                      این فاعدل یتددب رون   

      نیدز      82                                          و شدر  حدال آندان بعدد از عکدر آیده              اندد        شدده                                       تول ی فما ارسلناک علیهم حفیظا " عکدر  

    .     ابد ی   ی م      ادامه 

 « فالیتدب رون القرآن ام علی قلوب اقفالها»سوره "محمد" )قتال( 24( آیه 4

                                                                          در ایددن سددوره هماننددد سددوره نسدداء، از گروهددی از مسددلمانان سسددت       :  24             بافددت آیدده 

         ی مدریض      هدا        قلدب                                                    که وقتدی حکدم پیکدار صدادر گدردد، بده دلیدل             کند   ی م                    ایمان )منافقان( یاد 
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                                                                      ، بدده ماننددد م حتضددری کدده در بسددتر مددرگ افتدداده، بدده پیددامبر      شددان       مددان ی ا            ی خددالی از     هددا    دل  و 

                  ایددن سددوره بددا     22                                                                      . قددرآن کددریم اینددان را "فددی قلددوبهم مددر " نامیددده و در آیدده         نگرنددد   ی   مدد

                                    شدوید آیدا جدز ایدن باشدد کده                گدردان    ی  رو                          اگدر )از خددا و رسدول(       : » د ی    فرما   ی م          لحنی شدید 

   «.  د   یدد   ک ن   ی   مدد                                                                     سدداد خواهیددد کددرد و خویشددانتان را )رهددا کددرده و( از آنددان دل                   شددما در زمددین ف

                                                                      پروردگددار ایشددان را لعددن فرمددوده و گددوش و دلشددان را از شددنیدن   »      آورده     21                 آنگدداه در آیدده 

  :  د   یدد    فرما   ی   مدد       شددان ی   اند       سسدت                                           در اینجاسدت کدده بددا اشداره بدده ایددن      «.     دارد   ی      بددازم              و دیددن حدد   

                          و مجدددا  اندیشده ایدن      «        اندد     ده ی    کشد                            یدا بدر دلهایشدان قفدل             کنندد    ی    نمد          تددب ر                 اینان در قدرآن   »

                                                                                                     گددروه را در آیددات بعدددی مطددر  فرمددوده و بددا عندداوین "ارتددد وا علددی ادبددارهم"، "الشددیطان   

                                                         و دلیدل ایدن ناخشدنودی از واردشددن در صدحنه پیکدار              کندد    ی   مد                              سو ل لهم و  ملی لهدم" یداد   

                               ول قددرآن دل خوشددی نداشددتند،                                       بدده مشددرکان و کددافران کدده از نددز       هددا   ن   یدد ا                    را آن دانسددته کدده 

                                                                                                  وعده داده بودند که ما در برخدی از امدور )بدر علیده مامندان( از شدما اطاعدت خدواهیم کدرد.          

                                                                                                      بنددابراین روی خطدداب تدددب ر در ایددن سددوره منافقددان بددوده کدده بدده نددوعی بددا مشددرکان مکدده،  

                     همدل و همداستانند.  

                                                                        همدزه اسدتفهام انکداری اسدت و فداء عاطفده بدر مقددری اسدت کده            »               در ایدن آیده           اعراب:

                                                                                                    سدیاق بددا آن سدازگار باشددد. ال نافیدده بدوده و یتدددب رون، فعددل مضدارع و فاعددل آن ضددمیر واو     

                                                                .  م منقطعده و بده معندای بدل اسدت و همدزه بدرای تثبیدت               باشدد    ی   مد                        است، و قرآن مفعول بده  

                     . علدی قلدوب جدار          گدردد    ی    نمد                      و عکدر بده آن وارد                        ی اینها قفدل شدده    ها     قلب               این امر است که 

  :     تدا    ی   بد            الددرویش،    «)                                                                      و مجرور و خبر مقدم برای قلوب بده عندوان مبتددای مداخر آمدده اسدت      

                          شدر  حدال آندان آرداز         20                                               فاعدل فعدل تددب ر منافقانندد کده در آیده       نیز  جا نیادر     (.    220  :  9 ج

      آیده     4                  . نتیجده بررسدی        اندد          گرفتده                      مدورد مدذمت قدرار        24                                     گردید که با سداال انکداری در آیده    

                                  در دو آیدده مکددی، فاعددل تدددب ر        کنددد   ی   مدد         ، مشددخر     هددا    آن          و اعددراب       هددا        بافددت                 تدددب ر در ایددن 

                                      کدده بددا عنددوان اجتمدداعی منافقددان        انددد          مسددلمان                                                مشددرکان و در دو آیدده مدددنی، سسددت ایمانددان  

                                                                     و همتددای مشددرکین در عدددم بدداور رسددول خدددا)ص( و وحددی الهددی             گردنددد   ی   مدد         شددناخته 

    .       باشند   ی م       )قرآن( 
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هدا بدوده و توقدع قدرآن                                                                         پردازش ترجمه واژه تدب ر در هدر چهدار آیده، مندوط بده فاعدل آن      

کددریم از فاعددل کددافر و مندداف  و در کددل فاعددل فاسددد را مشددخر کددرده اسددت. بنددابراین در  

ایددن آیددات آن دده بایددد مددورد توجدده مترجمددان قددرار گیددرد انسددجام دسددتوری یددا سدداختاری  

 هدایی کده پیشدتر عکدر آن رفتده      هدا یدا گدروه واژه    بافت است. ارجداع ضدمیر فداعلی بده واژه    

Reference) (anaphoric       و کدداربرد سدداختاری زبددان اسددت در واژه تدددب ر بددیش از پددیش                                                                      

شددود کدده عددالوه بددر معنددای  اهمیددت دارد. لددذا ترجمدده دقیدد  ایددن آیددات آنگدداه محقدد  مددی 

                                                                                                   خدداص تدددب ر در ایددن بافددت، عوامددل آن نیددز مددورد تدددقی  بددوده و متناسددب بددا چنددین      

هایی مورد ترجمه قدرار گیدرد. ایدن ترکیدب عدالوه بدر برقدراری ارتبداط، انتقدال دهندده            فاعل

نوعی تهدید از ناحیده خداوندد در حد  کدافران و منافقدان اسدت و بایدد در ترجمده انسدجام          

 و ارتباط متنی مطلوبی که مورد انتظار مخاطب است، انتقال و انعکاس یابد. 

رود در مدتن یدا حتدی خدارج از مدتن و در پرانتدز، فاعدل         از این رو از متدرجم انتظدار مدی   

                                                                                                 تدب ر کردن را بدرای مخاطدب روشدن کندد. پیوسدتگی آیدات تددب ر بدا بافدت پیشدین و پسدین            

هددای لفظددی،  سددوره مددورد نظددر، در ایددن نکتدده مشددترک اسددت کدده اسددتفاده از داللددت   4در 

ه بدا عندوان کلدی    دهندد کد   آیده مدورد تحقید ، بافدت واحددی را نشدان مدی        4سیاقی و آوایی 

رود  اندد، انتظدار مدی    ، کده شدامل گدروه کدافران در مکده و گدروه منافقدان در مدینده        "مفسدان"

رایددت نددزول ایددن قددرآن، ایددن گفتددار و ایددن آیددات را بددا بررسددی نقاداندده و جسددتجوگرانه،   

بفهمند. درحالی که چندین امدری بدرای مامندان کده بده حقانیدت ایدن وحدی ایمدان داشدته و            

اندد، چندین امدری مدورد درخواسدت نیسدت؛ بلکده         ر سدایه ایدن کتداب سدائیده    تر سدر بد   پیش

تذکر برای ایشدان درنظدر گرفتده شدده اسدت. از دیگدر روی، اعتبدار ترجمده "دبدر" از معندای           

پشت )با لحدا  ظدرآ مکدانی آن( بده معندای پیشدین )بده لحدا  ظدرآ زمدانی آن( در ایدن            

از اندیشددیدن در وراء الفددا  و معددانی،                                               تددر اسددت؛ و فعددل تدددب ر در ایددن جایگدداه واژه محتمددل

                                                              بدا چندین بدافتی قابدل اسدتناد اسدت. لدذا واژه تددب ر          "اندیشیدن در آن ه از قبل نازل شدده" به 

کنددد: ابتدددا طریدد  اندیشدده را کدده جسددتجوگرانه و نقاداندده    همزمددان دو معنددا را متبددادر مددی 

ا بده داللدت تضدامنی در    ایدد ر  گفتده و آن ده تداکنون از قدرآن شدنیده      است و دوم معنای پدیش 
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رسدد بهتدرین شدکل ترجمده ایدن واژه کده بدا                                                         لف  تدب ر بیان کرده است. بنابر این به نظدر مدی  

شددر  در پرانتددز یددا بددا عبددارت انجددام شددود، مقصددود واژه و بافددت پیرامددون آن را متبددادر    

 خواهد کرد.  

 بندی آیات چهارگانه . الگوی جمله4-6

در هددر چهددار آیدده از الگددوی واحددد فعددل، فاعددل بندددی ایددن آیددات  تعیددین الگددوی جملدده

 کنند.                                       ضمیر متصل، مفعول  به اسم ظاهر تبعیت می

 سوره ص: 

جملدده فعلیدده )فعددل مضددارع   جملدده اسددمیه: مبتدددای محددذوآ، خبددر، نعددت، نعددت،    

                                                            )منصوب(باب تفع ل، ضمیر متصل مرفوعی)فاعل(،اسم ظاهر)مفعول به(

 سوره مامنون، نساء، محمد:

                  د          فعدل مضدارع بداب تفع ل،      جمله فعلیه:   )اسدتفهام(، آ )عطد (، ال/ لدم )حدرآ نفدی(،      

 ضمیر متصل مرفوعی )فاعل(،اسم ظاهر)مفعول به(

هدای انسدانی مخدال  رسدالت پیامبرندد       ارجاع ضمیر به فاعدل در هدر چهدار آیده، گدروه      

در  کدده در بافددت آیددات موجددود اسددت و مفعددول هددر چهددار آیدده آیددات، قددرآن و القددول کدده 

باشددد. بددر اسدداس  ( مددی17: 9ق، ج1419طوسددی، «) همددان معنددای قددرآن اسددت »اینجددا بدده 

                                                                                                   نزول آیدات، آن ده در الگدوی چهارگانده قابدل توجده اسدت دلیدل تددب ر در اولدین آیده و در            

                                                                                                   سه آیه پسین، چرایی از عددم تددب ر در قدرآن پدیش گفتده اسدت. در واقدع قدرآن کدریم، ابتددا           

                                                                 ملده خبدری و نده انشدایی، ریدر مسدتقیم دعدوت بده تددب ر          مشرکان و کدافران را طدی یدل ج   

                                                                                                   نموده )لید ب روا( و چدون رفتدار آندان در مکده و سدپس همتایدان آندان در مدینده، در مخالفدت          

بددا پیددامبر و وحددی مرسددل ادامدده یافتدده، ایشددان را بدده دلیددل عدددم جسددتجوگری در فهددم      

ر بدده شددما)در سددوره کنددد کدده پیشددت                                                         حقیقددت، مددذمت نمددوده ) فالیتدددب رون( و یددادآوری مددی

آوریددد.                                                                                               ص( گفتده بدودیم تدددب ر کنیدد و حدال چددرا از ایدن امددر اسدتنکاآ کدرده و بهاندده مدی        
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ای در                                                                                                   بنددابراین بددا خددوانش ترتیددب نددزول آیددات، واژه "تدددب ر" در قددرآن کدده ظدداهرا  پیشددینه   

( و از ابدداعات قدرآن کدریم اسدت،     1393ندژاد:   عرب جداهلی نداشدته)ر. ک.کریمدی، سدلمان    

وت مخاطبان اولیده قرآن)مشدرکان( بده بررسدی نقادانده آیداتی اسدت کده تدا آن زمدان           ابتدا دع

               دد                                       اندیشددیدن و تام ل در نتددایج و عواقددب امددور و یددا   » کدده بدده معنددای انددد و بددیش از آن شددنیده

مددنش:  خددوش«)نگددری در امددور و اندیشددیدن در ورای ظددواهر و جسددتجوی بدداطن     رژآ

تددر شددنیده اسددت  اندده انسددان بددر آن دده پددیش( داللددت کنددد، بددر فهددم کنجکاواندده و نقاد1387

ای از زمدان، کده بخشدی     متمرکز است. درواقع بر اسداس ندزول تددریجی قدرآن در هدر برهده      

                                                                                                     از آیات ندازل گردیدده و در سدامعه کدافران و منافقدان ایدن پیشدینه قطعدا  وجدود دارد، آیدات           

، نقاداندده شددوند بددر آن دده پددیش از ایددن از قددرآن شددنیدید  چهارگاندده بدده ایشددان متددذکر مددی 

بیندیشددید، فکددر کنیددد، بررسددی نماییددد و اعددالن نماییددد کدده چدده خللددی در ایددن قددرآن و یددا 

                                                                                       یابید. بندابراین مبتندی بدر سداخت بددیع واژه تددب ر و مبتندی بدر سدیاق آیدات            وحی رسول می

تددوان ترجمدده زیددر را  هددا اسددتخدام گردیددده، مددی هددای معاندددی کدده ایددن واژه در آن و فاعددل

 ر" پیشنهاد نمود:               برای واژه "تدب 

تدر بدر    "اندیشیدن جستجوگرانه و نقادانه )کفار و منافقان( بدر آیداتی از قدرآن کده پدیش      

لددذا ترجمدده جسددتجو کردن)بددرای فهددم(، بررسددی کددردن، درک   شددده اسددت". آنددان خوانددده

 عنوان معنای ثانوی برای این واژه پذیرفت.    توان به کردن، فکر کردن و اندیشیدن را می

صددورت یکپارچدده در تفاسددیر مفسددران مددورد بددازخوانی   نجاکدده بعدددها قددرآن بددهامددا ازآ 

اندیشددی و  قددرار گرفددت، ایددن معنددای از ریشدده "دبددر" بدده معنددای گذشددته، بدده عاقبددت       

اندیشددی در کلیددت قددرآن بددازخوانی گردیددد و در      هددای بنیددادین و رددور و ژرآ   کدداوش

د رفلدت قدرار گرفدت و بده     هدای ندوین پژوهشدی، فاعدل قرآندی آن نیدز مدور        بسیاری از یافته

؛  1399جدو )بهداری،    مندد و طالبدان حد     خصدوص مسدلمانان دردرده    همه آحداد انسدانی بده   

؛ حصددارکی:  1386؛ رهبددری:  1392نیددا:  ؛ لطفددی و سددتوده 1394نددژاد عمددران،  محمدددعلی

                 و..( تسر ی یافت. 1382
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 تدب ر در نگاه مترجمان قرآن  واژه. ترجمه 7

هددای فارسددی، انگلیسددی و فرانسدده، عیددل آیددات چهارگاندده بددا    زبددانمترجمددان قددرآن در 

اندد. امدا در تعیدین فاعدل ایدن فعدل وسواسدی                                                          تنو ع، واژه تدب ر را بدازخوانی و ترجمده نمدوده   

اللفظددی و بددا ضددمیر در زبددان مقصددد  نداشددته و جددز در مددوارد اندددکی، ضددمیر "واو" را تحددت

 اند. ترجمه نموده

 ارسی . ترجمه تدب ر در زبان ف1-7

ایم)بدده ترتیددب   متددرجم آورده 21                                                             ترجمدده واژه قرآنددی "تدددب ر" بدده زبددان فارسددی را از     

ای، مهدددی؛ انصدداریان، حسددین؛ بهبددودی،   حددروآ الفبددا: آیتددی، عبدالمحمددد؛ الهددی قمشدده  

پدور، ابوالفضدل؛ پورجدوادی، کداظم؛ تشدکری، شدهاب؛ خرمددل، مصدطفی؛          محمدباقر؛ بهدرام 

اهلل؛ صددادقی تهرانددی، محمددد؛ صددلواتی، محمددود؛    خرمشدداهی، بهاءالدددین؛ دهلددوی، ولددی  

الددین؛   عبداللهیان، هادی؛ فوالدوندد، محمدد مهددی؛ قرائتدی، محسدن؛ مجتبدوی، سدید جدالل        

ایددن  مکددارم شددیرازی، ناصددر(                                     زاده، عبدداس؛ معددز ی، محمدددکاظم؛   مشددکینی، علددی؛ مصددبا  

ر  در گددروه: ترجمدده واژگددانی، ترجمدده بددا عطدد  متددرادآ، ترجمدده بددا شدد  4مترجمددان در 

                                                         اندد معندای تددب ر را درآیدات چهارگانده قدرار داده        پرانتز و ترجمده بدا عبدارت، تدالش نمدوده     

هددا در  بنددی ایدن ترجمده    و بهتدرین بدازخوانی فارسدی را ارائدده دهندد. در جددول زیدر دسددته      

 کارگیری هر ترجمه مشخر گردیده است.   قالب مصدر به همراه تعداد به
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 ترجمه واژگانی .1

 39 اندیشیدن 

 13           تدب ر کردن 

 8                                      تام ل کردن                           

 4           تفک ر کردن

 1 سنجیدن

 1 فرورفتن

 1 وارسی کردن

 1 فهمیدن

 

 ترجمه واژگانی با عط  مترادآ .2

 2                             تام ل و تدب ر کردن          

 2                    تام ل و پیگیری کردن 

 1                 تدب ر و اندیشیدن

                    تدب ر و تفک ر کردن

 1                 فکر و تام ل کردن

 1 اندیشه و پیگیری فکری

 1                    تام ل و پیگیری کردن

 ترجمه با شر  در پرانتز .3

 1 اندیشیدن)وارسی معانی و مفاهیم(           

 1 اندیشیدن)وارسی مطالب و نکات(

 1                   تدب ر )بررسی کردن(
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 ترجمه با عبارت .4

 1 اندیشیدن برای فهمیدن حقای 

 ها:  عکر فاعل در ترجمه

 محمد: منافقان ص: امت ای الهی قمشه

 نساء: منافقان ص: مردم بهبودی

 نساء: منافقان ------- خرمدل

 

هدای فارسدی، واژه "اندیشده" در کدل جددول بیشدترین بسدامد         از مجموعه ایدن بدازخوانی  

                                                                                 بار داشته است. فاعدل تددب ر نیدز فقدک درآیدات انددکی و توسدک سده متدرجم           44را به تعداد 

 یافته است.   انجام

 ترجمه تدب ر در زبان انگلیسی. 2-7

ایدن مترجمدان نیدز در     ایدم.  متدرجم آورده  11                                                ترجمه قرآنی تددب ر بده زبدان انگلیسدی را از     

چهارگانده قدرار داده و بهتدرین بدازخوانی      اتید درآ                   معندای تددب ر را    اندد  نمدوده گروه تدالش   4

در قالددب مصدددر بدده  هددا ترجمددهی ایددن بنددد دسددتهانگلیسددی را ارائدده دهنددد. در جدددول زیددر 

 ی هر ترجمه مشخر گردیده است.  ریکارگ بههمراه تعداد 

 ترجمه واژگانی .1

 To pander 7           تام ل کردن

 To consider 3 در نظر گرفتن

 To Meditate 2 تفکر کردن

 To Mediate 1 ی کردنگر یانجیم

 To Think 1 فکر کردن

 To deliberate 1 سنجیدن

 To Contemplate 1 اندیشیدن
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 ترجمه واژگانی با حروآ اضافه .2

 To Pander over 12 فکر کردن بر

 To Pander about 1 در ... فکر کردن

 To Reflect upon 3              تام ل کردن بر

 To Reflect on 1              تام ل کردن در

 To Reflect over 1 منعکس کردن بر

 To Meditate on 1 مراقبه کردن در

 

 ترجمه واژگانی با قید .3

 To Consider … carefully 1 گرفتن نظر در دقت با

 To Think deeply 1                عمیقا  فکر کردن

             کامال  جدی در صادقانه و 

 جستجوی فهم بودن
1 Earnestly To seek to understand 

 

 ترجمه با عبارت .4

 To Give serious thought to 1 جدی فکر کردن به

 

" در کددل جدددول بیشددترین  Pander ی انگلیسددی واژه "هددا یبددازخواناز مجموعدده ایددن  

از  کددام   یهد                                                                بدار داشدته اسدت. مرجدع ضدمیر فاعدل تددب ر نیدز توسدک           20بسامد را به تعداد 

 مترجمان تعیین نگردیده است.  

 . ترجمه تدب ر در زبان فرانسه 3-7

کده   رسدد  یمد  نظدر  بده . مید ا آوردهمتدرجم   6                                                  ترجمه قرآندی تددب ر بده زبدان فرانسدوی را از      

را  méditer واژهمگددی و ه اندد  داشدته  نظدر  اتفداق                       تددب ر بده فرانسده     واژهمتدرجمین در ترجمده   

اسدت کده بده معندی آمدادگی بدرای ادای        meditorالتدین   واژهاز  méditer. فعدل  اندد  دهیبرگز
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مددیالدی ایددن واژه بدده  معنددای     1251. در سددال باشددد یمددکددالم، نوشددتن و اندیشددیدن   

 1626                                                                                               اندیشددیدن همددراه بددا مشدداهده، در متددون مددذهبی بکددار بددرده شددده و نهایتددا  در سددال   

یددل موضددوع مددذهبی یددا فلسددفی  دربددارهی ا نوشددتهبدده معنددای  méditationمددیالدی از واژه 

 29 هید آدر  . باشدد  یمد اسدت. زمدان افعدال در هدر چهدار آیده زمدان حدال سداده           شده استفاده

قددرار داده اسددت. فعددل  afin queرا پددس از عبددارت  méditerمتددرجمین فعددل  سددوره ص،

. وجده التزامدی در زبدان    دید آ یمد وجده التزامدی    صدورت  بده بعد از این عبارت در زبان فرانسه 

فرانسدده بددرای بیددان وقددوع فعددل بدده طریدد  شددل و تردیددد، التددزام، احتمددال و آرزو بکددار     

بدده یکسددان آمددده و از ضددمیر  méditer، نسدداء و محمددد نیددز فعددل مامنددون اتیدددرآ. رود یمد 

"Ils است.   شده استفادهبرای جمع مذکر، برای فاعل همه آیات  ها آن" به معنی 

 یریگ جهینت. 8

 حاصل آمد:«      تدب ر»باال در واژه  آن ه در سه گونه ترجمه

                            ی، معنددای اولیدده، فاعددل  اللفظدد تحددت             دد                       بدده دلیددل تبعی ت محددض از ترجمدده     -

ی فعدل مدورد درخواسدت اسدت، مفقدود بدوده       بندد  زمدان و مفعولی که حامل  ها فعل

 .  اند شدهدر معانی ثانویه بازخوانی  ها ترجمهو همه 

ی از فراینددد بافتددار و اطالعددات ضددمنی بددا اسددتفاده از منددابع    ریددگ بهددره -

تفسددیری و منددابع فرازبددانی کدده از سددازوکارهای معنددایی پنهددان ترجمدده اسددت، در   

 . شود ینممشاهده  ها ترجمهاین 

 over Toدر زبددان فارسددی واژه "اندیشددیدن"، در زبددان انگلیسددی واژه"     -

Pander" " و در زبدددان فرانسددده واژهméditer بیشدددترین بسدددامد را داشدددته و در "

ایدن واژه از اشداره بده معندای خداص در ایدن       اشاره به معندای عدام بدرای     ها آنهمه 

 است.   گرفته یشیپآیات، 
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بده ترجمده ایدن پدژوهش، از آقدای خرمددل        هدا  ترجمده  نیتر لینزد        تقریبا   -

 82محمددد بددا ترجمدده "اندیشیدن)وارسددی معددانی و مفدداهیم("، و در آیدده  24در آیدده 

نسدداء بددا ترجمدده " اندیشیدن)وارسددی مطالددب و نکددات("، و  ترجمدده حسددین       

؛ و باشدد  یمد محمدد بدا ترجمده "اندیشدیدن بدرای فهدم حقدای "         24انصاریان در آیه 

 Earnestlyمحمددد بددا ترجمدده " 24جمدده انگلیسددی از یوسدد  علددی در آیدده  در تر

To seek to understand        " و از شدیه تقدی عثمدانی در همدین آیده بدا ترجمده "To 

Give serious thought to "باشد یم . 

ی ایددن واژه در زبددان فرانسدده نیددز خددالی از هددر نددوع انعطدداآ  ریکددارگ بدده -

 است.

 منابع

 قرآن کریم -
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 با فهم قرآن چیستی تدبّر و رابطه آن

 2زیبا ارجونی -3مجید زیدی جودکی

 چکیده

هدایی اسدت کده خداوندد عامده مدردم و بدویژه منافقدان و                             تدب ر از جملده روش 

هدا و مندافع قدرآن بهدره      وسدیله آن بتوانندد از هددایت    کفار را دستور داده تدا بده  

                                                                                          گرفتدده و بدده طریدد  سددعادت راه بیابنددد. امددا اینکدده تدددب ر در قددرآن بدده چدده     

ن عندداد و ویددژه منافقددان و کفدداری کدده بددا قددرآ معناسددت کدده عامدده مددردم و بدده

واسدطه آن راه نجدات را بیابندد مسدئله اسدت       توانندد بده   دشمنی دارندد نیدز مدی   

نظددران را بدده خددود متوجدده کددرده    کدده عهددن و اندیشدده بسددیاری از صدداحب  

                                                                وران تدددب ر را مسدداوی بددا مرحلدده فهددم الفددا  یددا معددانی  اسددت. برخددی اندیشدده

ای  آن مرحلده                                                      اندد امدا برخدی دیگدر، معتقدندد: تددب ر در قدر        قرآن در نظر گرفتده 

                                                رو در پدژوهش کنددونی چیسدتی تدددب ر و رابطدده    باشددد. ازایددن بداالتر از فهددم مدی  

آن با فهم قدرآن را بده بحدو خدواهیم نشسدت. در نهایدت چندین حاصدل شدد          

هددای آیددات                                                                     کسددانی کدده در چیسددتی تدددب ر نظددر بدده داللددت سددیاق و خطدداب  

معددانی                                                          انددد تدددب ر را مسدداوی بددا فهددم الفددا  یددا فهددم                             چهارگاندده تدددب ر داشددته

اندد                                                                 هایی که نظدر بده داللدت لغدوی و صدرفی واژه تددب ر داشدته        اند اما آن گرفته

                                                                                    تدددب ر را بدداالتر از فهددم و عبددور از مرحلدده شددناخت و معرفددت آیددات تددا       
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هددای  وتحلیددل معددانی یددا اسددتخراج مقاصددد و پیددام رسددیدن بدده مرحلدده )تجزیدده

 اند. کلی از آیات و سور( گرفته

 قرآن؛ منافقان؛ کفار.                  ها: تدب ر؛ فهم؛ کلیدواژه

 . مقدمه1

در قرآن کدریم و روایدات منقدول از معصدومان)ع(، دربداره رویکدرد و وظیفده مدا نسدبت          

متعدددی   هدای  سدفارش  دیندی،  نداب  معدارآ  و انفدس  و آفداق  در خددا  آیدات  و هدا  بده نشدانه  

« تدددبر»                          دد              دد       دد                                            صددورت گرفتدده اسددت. ماننددد تام ل، تددذک ر، تعق ل، تفک ر و... امددا در ایددن میددان            

وران قرآنددی شددده اسددت. یکددی اینکدده   هددایی دارد کدده باعددو جلددب توجدده اندیشدده  فدداوتت

(. 22شددده اسددت )ص، عنددوان رایددت نددزول قددرآن معرفددی متعلدد  آن کددل قددرآن اسددت و بدده

اسدت   شدده   قدرآن معرفدی   اعجداز  پدذیرش  و درک بدوده و کلیدد   عدام  که مخاطدب آن  دیگر آن

بده شدمار    قدرآن  مدتن حکیمانده   برابدر  در متندی  فهدم  رویکدرد  یدل  عندوان  بده  (. تدبر82)نساء،

آید امدا اینکده دارای چده معندا و مفهدومی اسدت و چده رابطده بدا فهدم قدرآن دارد مسدئله              می

بدداره نظددرات مختلفددی  طددور دقیدد  مددورد واکدداوی قددرار نگرفتدده اسددت. درایددن اسددت کدده بدده

دانندد عدده آن را متدرادآ بدا                                                                   شده اسدت برخدی تددب ر را مرحلده پدیش از فهدم مدتن مدی         ارائه

اندد. هرچندد    ه دیگدری آن را مرحلده بعدد از فهدم مدتن، قلمدداد کدرده       فهم متن دانسته و گدرو 

شدده اسدت امدا دربداره رابطده تددبر بدا         هدای متعدددی نوشدته    درباره چیسدتی تددبر، پدژوهش   

رو در نوشددتار کنددونی نگارندددگان درصدددد  فهددم قددرآن نگدداره مسددتقلی مشدداهده نشددد ازایددن 

هدای مختلد  دربداره چیسدتی تددبر       صدورت کده ابتددا دیددگاه     تبیین این رابطه هسدتند بددین  

                                شدود تدا مشدخر شدود تددب ر                                                                           را بیان کرده سپس به بیدان رابطده تددب ر بدا فهدم پرداختده مدی       

باشد  مرحلده پدیش از فهدم  خدود فهدم  یدا مرحلده بعدد از فهدم           یل از مراحل فهم می کدام

 و شناخت قرآن  
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 در لغت« تدبر. »2

  ،  «         د ب ددر  »                                اسددت و در لغددت عددرب، مدداد ة   «  ل     تفع دد »         بددر وزن   «      د ب ر »           از مدداد ة   «        تدددب ر »       کلمدد  

          زبیدددی، )               اشددیاء اسددت  «            پشددت  سددر »  و   «      پشددت »            بدده معنددی   «                   د ب ددر الش ددیء  »  و   «        ق ب ددل »        نقددیض  

« تفعددل»عالمددان صددرآ بددرای صددیغه     (.324: 2ق، ج1399        فددارس،        ابددن؛ 252:   33    ق، ج    3434

فاعدل از                                           اندد از: تددریج؛ تجن ب)اجتنداب کدردن      اندد کده عبدارت    معانی متعددی را عکدر کدرده  

زحمددت بیندددازد(؛  دسددت آوردن فعددل خددود را بدده                 دد                           مدداده فعددل(؛ تکل   )فاعددل بددرای بدده    

                                                                                                مطاوعدده )پددذیرش اثددر(؛  تلب س)فاعددل چیددزی را کدده از فعددل مشددت  شددده در برکنددد( و      

( امددا از میددان ایددن معددانی،  114: 1ق، ج1395صددیرورت)به حددالتی درآمدددن( )اسددترآبادی،  

باشدد کده عامدل مشدترک ارلدب معندای        یدن بداب مدی   مطاوعه ویژگی بدارز و معندای شدایع ا   

سددازد کدده داللددت  باشددد. شددیوع مطاوعدده در ایددن بدداب شددخر را ترریددب مددی  مددذکور مددی

رسدد اینکده داللدت مطاوعده در      نظدر مدی                                                       مطاوعه را نیز در تدب ر بررسی نماید ولدی آن ده بده   

کده بررسدی    هدا  نیسدت. سدایر داللدت   «    د  دب ر  »مطداوع  «        تددب ر »آشدکار نیسدت زیدرا    «      تدب ر»فعل 

نمدود دارندد اولدی ضدرورت     «        تددب ر »بیشدتر در فعدل   «        تددر ج »و «     د  تکل    »شود دو داللدت   می

مرحلده بدودن    بده  گدام و مرحلده   بده  رسداند و دومدی ضدرورت تتبدع؛ گدام      تالش و سختی را می

تددالش و تتبددع؛ توقدد  و «        تدددب ر»تددوان گفددت داللددت صددرفی  کنددد بنددابراین مددی را بیددان مددی

 رساند.   گام( بودن را می به مشکیبایی و تدرج )گا

 تدب ر در آیات و روایات. 1

 چهار بار در قرآن بکار رفته است: «      تدب ر»                                 با تتب ع در آیات قرآن حاصل شد که 

                                                               اندیشدند  اگدر از سدوی ریرخددا بدود، اخدتالآ فراواندی در               نمدی        قدرآن              آیا دربدارة ال ( 

 (.  82)نساء،3«      یافتند       آن می

                                                           
 «.                                                                                   ال ق ر آن  و  ل و  کان  م ن  ع ن د  ر یر  الل ه  ل و ج د وا ف یه  اخ ت الفا  کث یرا              یت د ب ر ون           ف ال ».  3
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«   3                                  هایشددان قفددل نهدداده شددده اسددت                      کننددد، یددا بددر دل       نمددی         تدددب ر       قددرآن   در      هددا    آن      آیددا ب( 

 (.24)محمد،

                                                                                    در ایددن گفتددار نیندیشددیدند یددا اینکدده چیددزی بددرای آنددان آمددده کدده بددرای        هددا    آن      آیددا ج( 

 (.68)مامنون،2«                      نیاکانشان نیامده است 

                    آن تدددب ر کننددد و           درآیددات           ایددم تددا                                                           یددن کتددابی پربرکددت اسددت کدده بددر تددو نددازل کددردهد( ا

          تدددددب ر  »            دربدددداره                               روایددددات متعددددد دی نیددددز (. 29)ص،1«                                 خردمندددددان متددددذک ر شددددوند

       در روز     )ص(               رسدول خددا    :     شدود       مدی          اشداره       هدا     آن    از        بعضدی       بده       کده          شده است     نقل  «    قرآن   در

فتدال     « ) د                                                 ، در قدرآن، تددبر کنیدد و آیدات آن را بفهمید         هدا          انسدان        هدای       گروه   ای  :            ردیر فرمودند

                                      آگدداه باشددید کدده خیددری در قرائددت  :         فرماینددد      مددی     )ع(      علددی        امددام (. 94: 1، ج1375 نیشددابوری،

            در احتجدداج      )س(               فاطمدده زهددرا    (.75: 75ق: ج1413)مجلسددی،   «                           قددرآن بدددون تدددبر نیسددت

                  بدده قددول ضددعی              گیرندددگان        سددرعت            مسددلمانان،        هددای        گددروه   ای            فرماینددد:       مددی              فدکیدده خددود 

  ،     هدا        قلدب           یدا بدر           کنیدد        نمدی                 ر قدرآن تددبر            ، آیدا د    بار       خسارت             از رفتار زشت        پوشان     چشم      باطل، 

           از امدددام (. 116: 1ق: ج1413)طبرسدددی، 4  «                               مخصدددوص آن زده شدددده اسدددت         هدددای        قفدددل

                   گرفتنددد، پددیش از                                                      اسددت کدده وقتددی مصددح  قددرآن را بدده دسددت مددی        شددده       نقددل     )ع(      صددادق

          گرفتنددد،                             آن را در دسددت راسددت مددی      کدده          درحددالی                                             خواندددن قددرآن و قبددل از بدداز کددردن آن،  

        بلکده         مدده،         قدرار         تددبر       بدی          قرائدت        مدرا          قرائدت    …       خددایا    …          به نام خدا :     کردند             چنین دعا می

: 1، ج1376طداووس،   )سدیدبن 3  «      کدنم         تددبر     آن         احکدام    و          درآیدات       کده        بدده         قدرار         گونده     آن     مرا

         تدددب ر        اهمیددت                            تددوان مددوارد زیددر را در                                                      بددا اسددتفاده از آیددات و روایددات تدددب ر مددی   (. 232

        تددب ر         اسدت؛              خردمنددان          تدذک ر        سداز          زمینده   ؛      اسدت        قدرآن         اندزال          اهدداآ     از       یکدی        تدب ر  :      برشمرد

                                                           
 «.ا                 ق ل وب    ق فال ه     ع لی                ال ق ر آن    م               یت د ب ر ون           ف ال . » 3

 «.                                                           ال ق و ل    م  جاء ه م  ما ل م  یا ت  آباء ه م  ال ا و ل ین          ید ب ر وا             ف ل م  . » 2

 «.                                        آیات ه  و  ل یت ذ کر    ول وا ال ا ل باب            ل ید ب ر وا                                  کتاب    ن ز ل ناه  ل ل یل م بار ک . » 1

 «.                                          ت د ب رون  الق رآن   م علی ق لوب   قفال ها                                                                                            م عاش ر الم سل مین الم سر ع ه  للی قیل الباط ل الم غضیه علی الف عل  الق بی   الخاس ر  ف الت  ».  4

 «.        حکام ه   و        آیات ه             ت د ب ر          اجع لنی       ب ل     ها    فی           ت د ب ر    ال       قراءه         قرائ تی        ت جع ل   ال   …         ال له م    …        ب سم  اهلل. »3
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                 اسددت؛ تدددب ر،       قددرآن          اهلل بددودن                                                               راه کشدد  همدداهنگی و حددل  تعارضددات قرآنددی و اثبددات کددالم

  . ت  اس     قرآن      قرائت    به         ثمربخشی      عامل       تدب ر  ؛     ی است    عموم   و        همگانی    ای       وظیفه

 . چیستی تدب ر4

اندد کده    کدرده                                                           نظدران دربداره چیسدتی تددب ر نظدرات مختلفدی ارائده        وران و صداحب  اندیشه

 شود: ها اشاره می به برخی از آن

 . شنیدن قرآن1-4

                        ای بدرای تددب ر عکدر     هدا معندایی اسدت کده عدده      شنیدن آیات قدرآن یدا گدوش دادن بده آن    

« شدنیدن »را « تددبر ( »4( و سدمرقندی )قدرن  2سدلیمان )قدرن   بدن  اند. برای نمونده مقاتدل   کرده

 بدن  )مقاتدل « فدال یسدمعون القدرآن       د               د                 یت د ب ر ون  ال ق ر آن ، یقدول            د      ف ال   »اند:  معرفی کرده و نوشته

( نویسددنده دیگددری معتقددد اسددت  314: 3تددا، ج ؛ سددمرقندی، بددی393: 1ق؛ ج1423سددلیمان، 

در   ٔ                                                                                             تدبر بده معندای شدنیدن نیسدت بلکده شدنیدن مقدمده تددب ر اسدت و در ایدن آیده جملده            

: 1ق، ج1425)دعدداس، « دبرونددهالتقدددیر  فددال یسددمعون القددرآن فیت  »تقدددیر بددوده اسددت:   

                        هددا تددب ر نماینددد و   ( یعندی افددراد بایسدتی ابتدددا آیدات را گددوش بدهندد تددا بتوانندد در آن     211

دیگدر سدرزنش و تدوبیه در     عبدارت  پدذیر نیسدت. بده                                           بدون گوش دادن و شدنیدن تددب ر امکدان   

                                               که متوج ه تدب ر نکردن باشد، متوجه نشنیدن است   اینجا بیش از آن

هدای مختلد  از شدنیدن و اسدتماع آیدات       کان موقدع ندزول آیدات بده بهانده     چرا کده مشدر  

طددور کدده در  دادنددد آیددات را بشددنوند همددان کردنددد و بدده خددود اجددازه نمددی رویگردانددی مددی

گذاشددتند  شددده کدده هنگددام نددزول آیددات پنبدده در گددوش مددی هددا گددزارش وصدد  برخددی از آن

هددایی  یر و جذبدده آیددات حددرآبلکدده آیددات را نشددوند و شدداید از اطرافیانشددان در بدداب تدداث 

محددض شددنیدن آیددات تحددت تدداثیر قددرار بگیرنددد.    شددنیده بودنددد و خددوآ آن داشددتند بدده 

گونده   کده مشدرکان هنگدام شدنیدن آیدات هدی        کندد ایدن   احتمال دیگری که به عهن خطور می

اندد چراکده اگدر                                                  داندد پدس گویدا اصدال  گدوش فدرا ندداده        العملدی از خدود نشدان نمدی     عکس
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کدرد   مطلدب، سداال یدا احتمداالتی راجدع بده آیدات بده عهنشدان خطدور مدی                        شنیدند قطعا  می

                                                        العمددل نمایددد پددس وقتددی اصددال  متدداثر نشددده و      هددا را متدداثر یددا وادار بدده عکددس   تددا آن

 دهند،  العمل نشان نمی عکس

                    کدده واقعددا  گددوش  دهنددد درحددالی کننددد کدده دارنددد گددوش مددی ظدداهر وانمددود مددی گویددا بدده

اندد بددین                                                               خالصه اینکده عدد ه تددب ر را بده معندای شدنیدن گرفتده       کنند.  دهند و توجه نمی نمی

هدا بده معندای شدنیدن بدوده اسدت بلکده بده معندای آن اسدت                                         مفهوم نیست که تدب ر از نظر آن

کنندد پددس                                                                                  نیداز و مقدمده تددب ر شدنیدن و اسدتماع آیدات اسدت و وقتدی تددب ر نمدی           کده پدیش  

                                                       اندد تدا بده تددب ر بپردازندد یدا اینکده سدماع          ه          د         اند و توج ه نکدرد                       زیاد اصال  گوش نداده احتمال به

کندد آنجدا کده آورده اسدت:      اندد. مراردی از مفسدران قدرن ایدن گفتده را تاییدد مدی                    تدب ر نکرده

آهندگ کلمدات بدود و تدوجهی      شدان توجده بده نظدم     مشرکان هنگام تالوت آیات تمام همدت 

شاخسدار گدوش    کردندد مانندد کسدی کده بده آواز پرندده بدر        به محتدوا و مفداهیم آیدات نمدی    

سدراید)مراری،   خداطر آنکده بفهمدد چده چیدزی مدی       دهد تا از صدایش لدذت ببدرد نده بده     می

شدده نیدز همدین     ( روایتدی کده از امدام صدادق)ع( در تفسدیر ندورالثقلین نقدل       112: 11تا، ج بی

(. از دیدددگاه صدداحبان ایددن 68: 5ق، ج1416کنددد )بحرانددی،                                     مفهددوم از تدددب ر را تقویددت مددی 

                                                  د                                   دب ر یدا سدرزنش عددم تددب ر در قدرآن، ویدژه مشدرکان و کف ار اسدت چدرا کده             نظر، امر بده تد  

انددد یعنددی                          انددد و تدددب ر نداشددته انددد و تنهددا شددنونده بددوده سددماع متدبراندده )گددوش دل( نداشددته

                        دد                                                  العمددل نشددان نددداده یددا تفک ری در محتددوا و مفدداهیم آیددات شددنیده                                متدداث ر نشددده یددا عکددس

 اند.   نداشته

 ری. هر نوع تام ل و تفک 2-4

                                                         دد        دد                                   ایددن گددروه از محققددان معتقدنددد تدددب ر ابتدددا تنهددا بدده معنددای تام ل و تفک ر در پیامدددها و     

رود،                               د                                                                 عاقبت کارهدا بدوده اسدت سدپس توس ع پیددا کدرده و در هدر ندوع تدام لی بده کدار مدی              

                                                                                              خواه نظر و تام ل در حقیقدت شدیء و اجدزاء آن خدواه نظدر بده گذشدته و اسدباب و علدل آن          

: 1ق، ج1417؛ زمخشدددری، 274: 1، ج1377ش )طبرسدددی، ا یدددا نظدددر در فرجدددام و آیندددده 
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                                                                   (. بدده بدداور صدداحبان ایددن نظریدده، تدددب ر در لسددان قددرآن در 724: 3ق، ج1421؛ اندلسددی، 541

همان معنای لغوی و ابتددایی خدود )نظدر بده عاقبدت و فرجدام( بکدار نرفتده بلکده گسدترش           

 شود.                                                             پیدا کرده و هر نوع تام ل، اندیشه و تفکری در قرآن را شامل می

 . تفکر در یل جنبه3-4

انددد مسددتند ایددن افددراد                                        دد                                تعدددادی از نویسددندگان تدددب ر را تنهددا تفک ر در یددل جنبدده گرفتدده  

باشدد، از آنجدائی کده آیده مدذکور یدافتن عددم اخدتالآ را مندوط بده            ( می82سیاق آیه )نساء،

از                                                                                                تددب ر کددرده اسددت اندیشدمندان متناسددب بددا اینکده عدددم اخددتالآ، فرابشدری بددودن و اعجدد    

                                                                                                    قددرآن در کدددام جنبدده اسددت و اینکدده بایسددتی در کدددام جنبدده تدددب ر بشددود تددا عدددم اخددتالآ 

 اند.                                           مکشوآ شود تدب ر را محدود به همان جنبه کرده

 . تفکر در الفا  و کلمات1-3-4

                                                                                                 معتقدان به این نظریه برآنندد کده تددب ر بده معندای تفکدر در الفدا  و کلمدات قدرآن اسدت           

شدود   کنندد و در الفدا  و کلمدات دقدت نمایندد برایشدان معلدوم مدی        درستی تددبر   اگر افراد به

و از هرگوندده حددروآ و   بددودههمدداهنگی و تناسددب کامددل بددا یکدددیگر      درواژگددان آن 

کلمدددات ثقیدددل، نامدددانوس، بددددآهنگ، نددداموزون و هم ندددین تعبیدددرات رکیدددل، سدددبل، 

راد اسددت. ایددن افددخددراش، ناهماهنددگ، پی یددده، گنددگ و مددبهم مصددون  انگیددز، گددوش نفددرت

ی هددا گددزینش واژهداننددد.  قددرآن را واالیددی کلمددات و الفددا  مددی تددرین ابعدداد اعجدداز برجسددته

بدرداریم،   ازجملده هدا را تغییدر دهدیم یدا      ایدن واژه بخدواهیم  کده اگدر   اسدت   ای گونده  بده  قرآن

هدا دقدت    اگدر اشدخاص در آن   .دهدد  ریدزد و زیبدایی را از دسدت مدی     ساختار جمله به هم می

؛  414: 3ق،ج1415کاشددانی،  گددردد )فددیض نماینددد فرابشددری بددودن آن بددر ایشددان آشددکار مددی

: 8ق، ج1418؛ قاسدددمی، 573: 1م، ج1999؛ نخجدددوانی،  211: 9، ج1368مشدددهدی،  قمدددی

 (.91: 1ق، ج1419تهرانی،  ؛ صادقی256
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 . تفک ر در معانی2-3-4

دانندد کده اگدر افدراد در                د                           یشده و تفک ر در معدانی آیدات مدی                                    این گروه تدب ر را به معنای اند

معددانی آیددات ماننددد: مددواع  و تهدیددد، وعددد و وعیددد، حکددم و امثددال، امددر و نهددی و ریددره  

یابنددد کدده بددین وعدددها و وعیدددهای آن تندداقض نیسددت امرهددای آن   تفکددر کننددد هرآیندده مددی

آن ناهمدداهنگی وجددود هدای                 د                           کنددد و بددین ح ک م و امثددال و داسددتان   هددایش را نقددض نمدی  نهدی 

چدرا کده    بشدر آموختده  دلیدل آن اسدت کده کدالم خداسدت، نده       نددارد. پدس ایدن همداهنگی     

تغییددر، تکامددل و تضدداد        مددد ت درازافددراد بشددر در  هددای نوشددتهدر نددوع سددخنان و          معمددوال 

سددال نددزول، در شددرایک گوندداگون جنددگ و  23قددرآن در طددول  کدده ایددن     دد  . ام ا   آیددد مددیپددیش 

از زبددان  هددم آنزمددان  هددای نشددیبت و ضددع ، و در فددراز و                              صددل ، رربددت و شددهرت، قددو 

دلیدل بدر خددایی و    ، شدده  بیدان اخدتالآ و تنداقض    گونده  هدی  شخصی درس نخوانده، بددون  

 484: 3، ج1368مشددهدی،  ؛ قمددی 224: 1ق، ج1418کاشددانی،  الهددی بددودن آن اسددت)فیض 

 (.91تا: ، بیهویدی بغدادی؛  74: 2ق، ج1417        ؛ شب ر، 

 یء و عاقبت کالمانتهاء ش. 3-4

                                                                                              این گروه معتقدندد کده تددب ر بدا همدان معندای لغدوی )رایدت و فرجدام شدیء( در قدرآن            

تدری                                                                         رو متددب ر بایسدتی بدرای رسدیدن بده ورای الفدا ، معدانی افدزون         بکار رفته اسدت. ازایدن  

           در تددب ر  دیگدر   عبدارت  هدا برسدد. بده    های معنایی آیات پدی گرفتده تدا بده فرجدام آن      را در الیه

       ؛ کده        گیدرد       مدی                                   ، حرکدت و انتقدال عهندی صدورت                        شدناختی و ادراکدی                یدل فعالیدت            عندوان     به

     هددا     آن                               اسددت. شددخر بدده تدددب ر در           آیددات                                                نقطدده آردداز آن مواجهدده شددخر م دددرک بددا    

     هدا      آن                                                                   بدا بهدره گدرفتن از قدوای ادراکدی بده عاقبدت و پدس )دبدر(                  کوشدد     می       ، یعنی       پردازد    می

         رایدت و        بده                                   ی، جدایی اسدت کده شدخر مددرک                                                    برسد. بنابراین نقطه پایان ایدن فرآیندد عهند   

ر               معندای تددب    »                                                                                فرجام معنای آیدات دسدت یابدد. نویسدنده در ایدن بداب چندین نوشدته اسدت:          

را  هددا آنل و تفکددر کننددد و آثددار باطنیدده اشددیاء را دسددت آورنددد و مغددز            دد    سددت کدده تام   ا ایددن

 اندد  ردهکد آورده و اسدتخراج   دسدت  بده کش  کنند. چنان ه امدروز چده آثدار رریبده از اشدیاء      
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تدددبر » گویددد: هددم مددیقشددیری ( 431: 9، ج1378)طیددب، « شددود مددیو روز بددروز زیددادتر 

رواصی کردن اسدت بده مددد فکدر در بحدر قرآندی و بیدرون آوردن جدواهر حقدای  و معدانی           

سدری  ( همدین نویسدنده در جدای دیگدری از قدول         269      تدا:          ، بدی                  کاشدفی سدبزواری  « )مصراع

ر                                                         مددان آن اسددت کدده اسددرار قددرآن فهددم کنددد و تدددب  مرد تددرین فهددمبددا »آورده اسددت:  سددقطی

ر آن                د                                 ایدن کدالم ملدل عل ام اسدت. و حقیقدت تددب          کده  آنمتدیقن گدردد بده     کده  وقتینماید، تا 

برنددارد، بده آیتدی     ای بهدره است که  تا فکر از هدر آیتدی یدا سدورتی فراخدور اسدتعداد خدود        

ت سدوره هدود شدش    ئد ایا سورتی دیگر نقل نکند، و از بعضدی اکدابر مدروی اسدت کده در قر     

 .  پرداخت نمی                                                               ماه مانده بود، و از تدب ر در معانی آن سوره به قراءت سورتی دیگر 

و اگر کسدی بددین  مرتبده نرسدد و از فهدم معندی قدرآن محدروم باشدد. بایدد کده بده دل             

اندیشددد کدده ایددن کددالم حدد  اسددت، و در وقددت قددراءت سددخن حدد  بدده ریددر حدد  مشددغول 

                                                                  گذشدت ایدن گدروه تددب ر را متدرادآ بدا تاویدل یدا معندای          ( چنان کده  269)همان، صنشود. 

رایدت و فرجدام دارد و چدون ایدن                                                               اندد چدرا کده تددب ر نیدز مانندد تاویدل نظدر بده          باطن گرفته

رو تددبر را نیدز بده     دانندد ازایدن   افراد رایت و فرجام را رسیدن بده معندای اصدلی کلمدات مدی     

 اند. فسیر کردهمعنای حرکتی مستمر تا رسیدن به کنه و باطن کلمات ت

 . روخوانی اجمالی4-4

                     انددد. ایددن عددد ه                                                                               برخددی تدددب ر را بدده معنددای تددورق کددردن و روخددوانی اجمددالی گرفتدده   

                                                             د                                  معتقدند اگر افدراد یدل روخدوانی اجمدالی از قدرآن داشدته باشدند متوج ه سرنوشدت کسدانی            

کدده مرتکددب معاصددی شددده خواهنددد شددد در نتیجدده از گناهددان و معاصددی و انجددام کارهددای  

هددا خددودداری خواهنددد کددرد هم نددین اشخاصددی کدده عملکددرد درسددتی داشددتند را   آن شددبیه

هددا برخواهنددد آمددد. )زمخشددری،  الگددوی خودشددان قددرار داده و درصدددد انجددام کارهددای آن 

؛  435: 8ق، ج1412؛ مظهددددددددری،  229: 13ق، ج1415؛ آلوسددددددددی،  326: 4ق، ج1417

                              جهددت تدددب ر را بدده معنددای  آنرسددد ایددن افددراد از ( بدده نظددر مددی331: 2م، ج1999نخجددوانی، 

اندد کده چدون مخاطدب اصدلی تددبر را مشدرکان و کفدار          روخوانی و مطالعه سرسدری گرفتده  
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کردندد دسدت از اعمدال     هدا یدل نگداه سرسدری هدم بده آیدات مدی         دانند معتقدند اگدر آن  می

کددرد.  هددا تغییددر ایجدداد مددی  قبلددی خددود برداشددته و همددین مطالعدده اجمددالی در نگددرش آن  

بینندد کده چدون قدرآن نددای فطدرت و هماهندگ بدا عقدل           ر این افراد چندین مدی  دیگ عبارت به

تواندد و ایدن ظرفیدت را دارد کده افدراد را       باشدد حتدی یدل مطالعده سرسدری آن هدم مدی        می

                                       متاث ر کرده و وادار به تغییر نگرش کند.

 . تبعی ت کردن5-4

انددد             دد                                                                             عمددل و تبعی ت کددردن افددراد بدده آن دده از معددانی آیددات فهمیددده و آموختدده           

اندد؛ معندای دیگدری                                    د                                     دیگر بکار بسدتن آن ده در اثدر تفک ر از معدانی آیدات فراگرفتده         عبارت به

(، از حسدن  5شدده اسدت. ثعلبی)قدرن                                                             است که از طرآ تعددادی از عالمدان بدرای تددب ر ارائده     

ه )ثعلبدی،  قدال الحسدن: تددبر آیاتده، لتباعد     اسدت:  « تبعیدت کدردن  »، «       تددب ر »کندد کده    نقل مدی 

تبعیددت از آیددات الهددی بددا عمددل نمددودن   »             ( تدددب ر را 11( سددیوطی )قددرن 199: 8ق، ج1422

عمددل و »( تدددبر را 14( مرارددی )قددرن318: 5ق، ج1414)سددیوطی، 3کنددد:  معنددا مددی« بدده آن

معرفدی کدرده و در ادامده، بده نقدل از حسدن بصدری آورده:        « تبعیت از اوامدر و ندواهی قدرآن   
در آن اندیشده کنندد، پدس     -ده اسدت کده خددا بصیرتشدان را ندورانی کدر      -تا صاحبان خدرد 2

هددای آن هدددایت شددوند و ارشددادات قددرآن را در اعمالشددان بدده کددار بندنددد و از   بدده هدددایت

مددواع  و نددواهی آن تددذکر پذیرنددد و از سرنوشددت پیشددینیان پنددد گرفتدده و از مخالفددت بددا   

ل قرآن پرهیز کنند...و تدبر در قرآن بده حسدن تدالوت و زیبدایی ترتیدل نیسدت بلکده بدا عمد         

(. 117: 23تددا، ج )مرارددی، بددی « بدده محتددوای آن و تبعیددت از اوامددر و نددواهی آن اسددت..    

                                                           
                      د                 قولده ل یدد ب ر وا آیات ه  اتباعده       خرج سعید بن منصور عن الحسین رضی اهلل عنه فدی           م بار ک                                     قوله تعالی کتاب    ن ز ل ناه  ل ل یل .  3

 «.بعمله

                                                                                                                     لیتدبرها  ولو الحجا الذین قد  نار الل ه بصائرهم، فاهتدوا بهدیه، و سلکوا فی  عمالهم ما  رشد للیه، و تذکروا مواعظده و  . ».. 2

هم کمدا استاصدل   زواجره، و اعتبروا بمن قبلهم فارعووا عن مخالفته، حتی ال یحل بهدم مثدل مدا حدل بالغدابرین، و یستاصدل      

                                                                                               و ما تددب ره بحسدن تالوتده وجدودة ترتیلده، بدل بالعمدل بمدا فیده، و اتبداع  وامدره و            ؛ السابقین، ممن بغوا فی انر  فسادا

 .....«.نواهیه
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توان گفت: از دید و نظدر ایدن افدراد؛ تددبر درآیدات؛ عملدی اسدت کده بدا فهدم و            بنابراین می

رود کدده  شددود و از مخاطددب توقددع مددی  اندیشدده در مفدداهیم و پیددام کلددی آیددات شددروع مددی 

گرایاندده را در پددیش بگیددرد. ایددن معنددا و مفهددوم    نسددبت بدده ایددن مفدداهیم رویکددرد عمددل  

ناسدازگار اسدت. شداید     -کده اندیشدیدن اسدت    -                           بدا معندای لغدوی تددب ر    «        تددب ر »شدده از   ارائه

                                         مراد ایشان نتیجه و ثمره تدب ر بوده است. 

 . عرضه آیات به یکدیگر6-4

آیدات   صدورت کده   دانندد بددین   بده یکددیگر مدی   آیدات   را به معندای برگردانددن  ر     تدب      عد ه 

                     کدداوش و اندیشدده در                                                                                  آخددر را بدده آیددات ابتدددائی مددرتبک سددازند. ازنظددر ایددن گددروه در تدددب ر، 

                                                                                                  کش   مفداهیم و روابدک  ناپیددای موجدود در هدر یدل از آیدات و ارتبداط آیدات بدا یکددیگر            

( معندای  15صدادقی تهراندی )قدرن     .      باشدد               مددنظر مدی                                               و آن آیات بدا آیدات  دیگدر سدور  قدرآن     

گذاشددتن آیددات و تفسددیر آیددات و اندیشدده در آیددات بدده کمددل آیددات  کنددار هددم »را «        تدددب ر»

نویسددد:  ( نویسددنده دیگددری مددی241: 25، ج1365تهرانددی،  نماید)صددادقی معرفددی مددی« دیگددر

                                                    سدت کده در آخدر کارهدا نظدر کندی، تدا او ل و        ا           تددب ر آن  ؛                      د               د       قوله تعالی:    ف ال یت د ب ر ون  ال ق ر آن     »

و درسدتی و   راسدتی  بده کده آیدات آن    شدخر شدود  مآخر آن بهم سدازی و راسدت کندی. تدا     

  (    604  :  2  ،ج    3113         میبدددی، کند) مددییکدددیگر مانددد، و یکدددیگر را تصدددی    ه پدداکی همدده بدد 

        در هدر                تددبر یعندی    »                                                                             عالمه نیز سدخنی شدبیه بده ایدن دو ارائده کدرده اسدت آنجدا کده آورده،          

       کایدت                              و یدا هدر داسدتانی کده ح            گدردد       مدی                           و یا هر حکمتی کده بیدان        شود    می             حکمی که نازل 

                     جدیدد را بده همده           شدده         ندازل      ، آن       گدردد       مدی                                            و یدا هدر موعظده و انددرزی کده ندازل            شود    می

                                                                                              آیاتی که مربدوط بده آن اسدت عرضده بدارندد چده آیدات مکدی و چده مددنی، چده محکدم و             

                                      بدر ایشدان روشدن گدردد کده هدی                  کدامال                                     همه را پهلوی هم قدرار دهندد تدا           آنگاه           چه متشابه، 

                                                             ت جدیدد آیدات قددیم را تصددی  و هدر یدل شداهد بدر آن                و آیدا         نیسدت     ها    آن           اختالفی بین 

     (.    26  :  3   ، ج    3114           )طباطبایی،          دیگری است
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      اندد                    ( توجده داشدته    82                                                               رسد ایدن گدروه در تعرید  تددب ر، بده سدیاق آیده) نسداء/                نظر می    به

                                                                                                که مشرکان را ترریب بده تددبر کدرده تدا برایشدان محدرز شدود کده قدرآن عداری از اخدتالآ            

                                                              ونددد اسددت. ایددن افددراد چددون روش کشدد  عدددم اخددتالآ را                                 بددوده و نازلدده از جانددب خدا

        داننددد                                                                                          عرضدده آیددات بدده یکدددیگر و قددرار دادن آیددات یددل موضددوع در کنددار همدددیگر مددی  

                                                                                                   بنابراین تددبر را نیدز متناسدب بدا سدیاق، عرضده و برگردانددن آیدات بده یکددیگر تعرید  و            

              شدخر متددبر                بینندد کده                                              دیگدر صداحبان نظریده فدوق چندین مدی               عبدارت              اندد. بده              تفسیر کرده

                                                                                                    بایسددتی بددین آیددات پیوسددتگی و انسددجام ایجدداد کنددد و ایددن مسددتلزم تفکددر و ایسددتایی بددر   

                                            هدا انسدجام ایجداد کدرد و اگدر متددبر                                                                 آیات است تا بتوان بدر آیدات اشدراآ داشدته و بدین آن     

                                شددن بدا یدل آیده همدان را                     محدض مواجده                                                سرسری و عجوالنه عمدل کندد ممکدن اسدت بده     

                                                               کده در همدین موضدوع آیدات دیگدری هدم وجدود دارندد کده             ی                             ایده قرآنی تصور کندد درحدال  

                           هددا نظددر قددرآن را در آن                                                                   هددا را کنددار یکدددیگر قددرارداد و بددا نگدداه بدده مجموعدده آن             بایسددتی آن

                                                                                                 موضددوع اسددتنباط کددرد وگرندده بددا دیدددن و اندیشدده در شددماری از آیددات و  ندیدددن سددایر    

                                آیات فهم صحی  صورت نخواهد گرفت.

 ن. رابطه تدب ر با فهم قرآ4

رو بددر اقددوال و  شددود ازایددن                                                                      در ایددن قسددمت بدده رابطدده تدددب ر بددا فهددم قددرآن پرداختدده مددی

هدای آندان    وران که مذکور شد تمرکدز خدواهیم کدرد تدا روشدن شدود در گفتده        سخنان اندیشه

                                                                                                    چدده رابطدده بددین تدددب ر و فهددم وجددود دارد. آن دده پیداسددت اینکدده متناسددب بددا تددوجهی کدده  

اندد دیددگاه                                                   اق آیدات و یدا معندای لغدوی تددب ر داشدته                                               عالمان به شان ندزول آیدات تددب ر، سدی    

                                                                                             ها در رابطه با تددب ر نیدز متفداوت شدده اسدت حتدی گداهی یدل محقد  دو نظدر متفداوت             آن

اش بده هدر یدل از )شدان                                                  د                             راجع به معندا و مفهدوم تددب ر ارائده کدرده کده عل ت آن بده توجده          

را بده معندای شدنیدن و                                            گدردد. گروهدی از افدراد کده تددب ر      نزول، سیاق، معندای لغدوی( برمدی   

اندد چدرا کده در                                                                                گوش دادن گرفته بودند در تعری  تدب ر بده شدان ندزول آیدات توجده داشدته      

دادنددد یددا  برخددی روایددات عکرشددده مشددرکان بدده هنگددام نددزول و تددالوت آیددات گددوش نمددی
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دادندد   کده در واقدع گدوش نمدی     کردندد کده توجده دارندد درحدالی      اینکه در ظاهر وانمدود مدی  

داننددد کدده مشددرکان و کفددار بایسددتی بدده آیددات گددوش                              دب ر را گددام اول فهددم مددیایددن افددراد تدد

                        نظدران کده تددب ر را     بدهند و تدبر کنند تا به معدانی آیدات پدی ببرندد. گدروه دیگدر از صداحب       

به معنای هر نوع تامل یدا تفکدر تنهدا در الفدا  یدا معندا گرفتده بودندد بده سدیاق آیدات تددبر             

          دد                                            ات بدده تفک ر و تامددل بددرای دگرگددونی باورهددا و      کدده سددیاق آیدد  انددد چددون  توجدده داشددته

دهدد   هدا توجده مدی                                                                          های کفار و مشدرکان نظدر دارد. بده متداث ر کدردن و تاثیرپدذیری آن       نگرش

 العمل نشان دهند.                                                          ها را وادار کند به دنبال تفک ر و تام ل در برابر آیات عکس تا آن

                  د         ر را بده معندای تفک ر و                              دانندد چدرا کده تددب                                                        این گروه درواقدع تددب ر را بدا فهدم یکدی مدی      

                                                               اندد. گدروه سدومی کده تددب ر را بده معندای رسدیدن بده                                               تام ل تا رسیدن به شناخت تعبیر کدرده 

های کلی یدا تبعیدت کدردن گرفتده بودندد بده معندای لغدوی تددبر کده رایدت و             مقاصد و پیام

هدم  اندد ایدن گدروه تددبر را مرحلده بعدد از ف       فرجام و رسیدن به ورای الفا  بدود نظدر داشدته   

کلدی یدا مقاصدد آیدات یدا کلیدات احکدام         کنند چرا که متدبر برای رسیدن بده پیدام   قلمداد می

وتحلیددل بپددردازد تددا بدده  بایسددتی بدده معددانی آیددات واقدد  و مسددلک شددود سددپس بدده تجزیدده 

مقاصدد آیدات راه بیابدد و درصدد تطبید  آیدات در حد  خدودش باشدد و خدودش را بجدای            

کده اگدر در شدرایک مشدابه قدرار بگیریدد بایسدتی کددام         شده درآیات قدرار بدهدد    افراد مطر 

رویکرد را اتخاع کند و ببیند کددام آیدات بده نفدع اوسدت و کددام بده ضدرر او و سدعی کندد           

بخدش   ای فراتدر از فهدم اسدت فهدم اثرگدذار فهدم نتیجده        ها را پیددا کندد پدس تددبر مرتبده      آن

فهددم و شددناخت بدده  مانددد کدده بعددد از   دیگددر کددار متدددبر مثددل کددار ناقددد مددی    عبددارت بدده

یدل را بایسددتی   سدازی کنددد ببیندد کددام    هدا را پیداده   وتحلیدل پرداختده تدا بتوانددد یافتده     تجزیده 

 یل را نباید انجام دهد. انجام دهد و کدام

هدای تفسدیری و نکدات ریدز آیدات نیسدت        کداری  رو متددبر نیازمندد فهمیددن ریدزه     ازاین 

هدای   تواندد بده یکسدری یافتده     د و مدی کند  که کلیت آیات را فهمید شروع به تحلیدل مدی   همین

ها را بکدار ببندد پدس وقتدی نیداز بده فهدم کلیدت آیدات باشدد و نیدازی بده              جدید برسد و آن
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هدای موجدود قدرآن کلیدت      توانندد بدا مطالعده ترجمده     هدا نباشدد عدوام نیدز مدی      کاری فهم ریزه

ری شدود  وتحلیدل کنندد البتده نیداز هسدت ایدن نکتده یدادآو         مطالب را فهمیده و سپس تجزیده 

اگرچه تدبر در قرآن تنهدا در حد  مشدرکان و کفدار بدرای درک خددایی و الهدی بدودن قدرآن          

ندوعی افدراد    توان گفتشان نزول خاص مدانع تعمدیم بده دیگدر افدراد نیسدت و بده        است اما می

هدا و باورهدای    وتحلیدل پرداختده و نگدرش    توانندد بده تجزیده    عوام با درک کلیدت قرآندی مدی   

یددا اصددال  کننددد منتهددی خطددری کدده در اینجددا وجددود دارد قابلیددت    قبلددی خددود را تغییددر  

شددود بنددابراین  تفسددیرهای مختلدد  اسددت کدده از محتددوای یکسددان برداشددت مختلدد  مددی   

شدود جریدانی بدرای گسدترش قدرآن در سدط  جامعده دانسدت کده           اگرچه جریان تدبر را می

مشدتاق و ترریدب                                                                                ترس از قرآن را که قدبال  در بدین مدردم بدود را تضدعی  کدرده و مدردم را       

هدای نادرسدت و ناصدواب از معدانی آیدات       کندد ولدی بدرای جلدوگیری از تحلیدل      به تامل می

یافتدده و بتواننددد پاسددخگوی شددبهات و ابهامددات افددراد     بایسددتی مدددارس قرآنددی گسددترش  

 باشند.

 گیری نتیجه

     یددا     82             آیدده نسدداء/                                  و نیددز متعل دد  مشددخر تدددب ر )          وگددویی       گفددت               تفدداوت فضددای  - 3

                    تاثیرگذار بوده است.  «              تدب ر در قرآن »                        در برداشت مفسر از معنای    (  29  ص/

                                                                                       کدده گدداهی یددل محقدد  دو نظددر متفدداوت راجددع بدده معنددا و مفهددوم تدددب ر ارائدده  ایددن -2

                                                                        اش بده هدر یدل از )شدان ندزول، سدیاق یدا معندای لغدوی تددب ر(                    د                 کرده عل ت آن بده توجده    

 گردد. برمی

                                       اندد بده شدان ندزول آیدات تددب ر                                                            افرادی که تدب ر را به معندای شدنیدن تعرید  کدرده     -3

 اند.                                            اند و تدب ر را مرحله پیش از فهم قلمداد کرده توجه داشته

                               اندد  در تعرید  تددب ر بده                               د        د                           گروهی که تدب ر را بده تفک ر و تام ل کدردن تفسدیر کدرده         -4

                                   دانندد چدرا کده تددب ر را بده                                                    اند این گروه تددب ر را بدا فهدم یکدی مدی      سیاق آیات توجه داشته

 اند.                                     و تام ل تا رسیدن به شناخت تعبیر کرده            معنای تفک ر 
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هددای کلددی یددا تبعیددت                                                                      محققددانی کدده تدددب ر را بدده معنددای رسددیدن بدده مقاصددد و پیددام -5

                                                                                               کردن گرفته بودند بده معندای لغدوی تددب ر کده رایدت و فرجدام و رسدیدن بده ورای الفدا            

              کده متددب ر   کنندد چدرا    اند این گدروه تددبر را مرحلده بعدد از فهدم قلمدداد مدی        بود نظر داشته

کلدی یدا مقاصدد آیدات یدا کلیدات احکدام بایسدتی بده معدانی آیدات             برای رسدیدن بده پیدام   

وتحلیدل بپدردازد تدا بده مقاصدد آیدات راه بیابدد و         واق  و مسدلک شدود سدپس بده تجزیده     

 درصد تطبی  آیات در ح  خودش باشد.

 منابع:

 

الکشدد  و البیددان عددن تفسددیر  ق(، 1422) احمددد بددن ابددراهیم ابواسددحاق ،ثعلبددی  .1

 العربی.دار لحیاء التراش ، چاپ اول، بیروت: القرآن

 ، چاپ ششم، قاهره: دار السالم.االساس فی التفسیرق(، 1424حوی، سعید ) .2

دارالمنیددر و ، چدداپ اول، دمشدد : الکددریماعددراب القددرآن  ق(،1425) قاسددم ،دعدداس .3

 دارالفارابی.

: مجموعد   ، بتحقید  جدواهر القداموس  تداج العدروس مدن     تدا(،  زبیدی، مرتضی )بدی  .4

 .دار الهدای جا:  بی ،من المحققین

، چدداپ الکشدداآ عددن حقددائ  رددوامض التنزیددل   ق(،1417زمخشددری، محمددود ) .5

 سوم، بیروت: دار الکتاب العربی.

تحقیدد : ، آبددادیتفسددیر سددور ش(، 1381) ابددوبکر عتیدد  بددن محمددد ،سددور آبددادی .6

 .نو فرهنگ نشرسیرجانی، تهران: علی اکبر سعیدی 

کتابخانده  قدم:   ،الددر المنثدور فدی تفسدیر المداثور     ق(، 1414) سیوطی جدالل الددین   .7

 نجفی.آی  اهلل مرعشی 

، بیددروت: دار البالرددد   تفسددیر القدددرآن الکدددریم ق(، 1412شددبر، سددید عبدددداهلل )   .8

 للطباع  و النشر.
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 ،الجددوهر الثمددین فددی تفسددیر الکتدداب المبددین   ق(، 1417_____، ________ ) .9

 .مکتب  انلفینم، کویت: ه سیدمحمدبحرالعلوتحقی : با مقدم

، چدداپ دوم، بددالقرآنالفرقددان فددی تفسددیر القددرآن  (،1365تهرانددی، محمددد ) صددادقی .11

 اسالمی.انتشارات فرهنگ قم: 

الددددبالغ فددددی تفسددددیر القددددرآن ق(، 1419)       .11

 نا. ، قم: بیبالقرآن

سدوم،  ، چداپ  مجمدع البیدان فدی تفسدیر القدرآن     (، 1372حسدن )  بدن  طبرسی، فضدل  .12

 جا: انتشارات ناصر خسرو. بی

انتشدددارات ، تهدددران: الجددامع تفسددیر جوامدددع  (، 1377)                                  .13

 قم.دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه 

، ، چدداپ: اولاإلحتجدداج علددی  هددل اللجدداج  ق(،1413ی)طبرسددی، احمددد بددن علدد  .14

 .نشر مرتضیمشهد: 

، ، چداپ اول جدامع البیدان فدی تفسدیر القدرآن      ق(،1412) محمدد بدن جریدر    ،طبری .15

 .دار المعرفهبیروت: 

، بتحقیدد : شددیه القددرآنفددی تفسددیر  تددا(، التبیددان حسددن )بددی محمدددبن ،طوسددی .16

 العربی.دار احیاء التراش آرابزرگ تهرانی، بیروت: 

، چدداپ دوم، القددرآناطیددب البیددان فددی تفسددیر (، 1378) سددید عبددد الحسددین ،طیدب  .17

 .اسالمانتشارات تهران: 

روضددد  الدددواعظین و بصدددیرة  (،1375) فتدددال نیشدددابوری، محمدددد بدددن احمدددد  .18

 .انتشارات رضی، قم: ، چاپ: اولالمتعظین

دار لحیدداء التددراش ، بیددروت: مفدداتی  الغیددبق(، 1421عمددر ) فخددررازی، محمدددبن .19

 العربی.

تحقیددد : ، تفسدددیرالقرآنانصدددفی فدددی  ق(،1418کاشدددانی، مالمحسدددن ) فدددیض .21

 .مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمیقم:  ،محمدرضا نعمتیمحمدحسین درایتی و 
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اعلمددی، تحقیدد : حسددین  ،تفسددیر الصددافی ق(،1415محسددن ) مدد  ،فددیض کاشددانی .21

 .انتشارات الصدرچاپ دوم، تهران: 

تحقیدد : محمددد باسددل ، محاسددن التاویددلق(، 1418الدددین )محمددد جمددال  ،قاسددمی .22

 .دار الکتب العلمیه، بیروت: عیون السود

تفسددیر کنددز الدددقائ  و بحددر  ش(، 1368) محمددد بددن محمدرضددا ،ی مشددهدیقمدد  .23

سددازمان چدداپ وانتشددارات وزارت ارشدداد   درگدداهی، تهددران:  تحقیدد : حسددین  ، الغرائددب
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«تدبّر»های قریب المعنی با واژه بررسی و تحلیل واژه  

 2زیبا ارجونی -3مجید زیدی جودکی

 چکیده

                                                                                   تدددب ر از جملدده مفدداهیمی اسددت کدده در قددرآن و احادیددو معصددومان زیدداد بدده  

واژه مدذکور تنهدا در چهدار آیده قدرآن عکدر       آن سفارش شده اسدت. هدر چندد    

                                    د                                              شده اسدت امدا در ندزد عالمدان معاصدر توج ه شدایانی بده آن شدده اسدت. در            

                                                                            هددای کدده اخیددرا در رابطدده بددا تدددب ر صددورت گرفتدده تحدیددد معنددایی  پددژوهش

دقیدد  و متقنددی از واژه مددذکور صددورت نگرفتدده اسددت یددا اینکدده معددانی و     

ده اسددت. از ایددن رو نوشددتار حاضددر  مفدداهیم  متفدداوتی از ایددن واژه ارائدده شدد 

                                                                                   در تددالش اسددت کلمددات متعددددی کدده بددا واژه تدددب ر قرابددت معنددایی دارنددد را 

در کنددار واژه مددذکور بدده بحددو نشسددته و وجدده تشددابه و تفدداوت آنهددا را      

بررسی نماید تدا بدا مشدخر شددن وجده تفداوت و اشدتراک آنهدا، تعرید  و          

گران قددرار بگیددرد. از  روی پژوهشدد                             تددری از واژه تدددب ر پددیش  مفهددوم دقیدد  

هدای  تدوان بده واژه  اندد مدی  هایی کده مدورد بررسدی قدرار گرفتده     های واژهجمله

نظددر، تفکددر، تامددل، اسددتنباط، تفسددیر و تاویددل اشدداره کددرد. در نهایددت چنددین  

هدای بررسدی شدده،                                           تدرین واژه بده تددب ر از میدان واژه    حاصل شدد کده نزدیدل   

ت و فرجددام نظددر دارنددد و  باشددد چددرا کدده هددر دو بدده عاقبدد واژه تاویددل مددی

                                                           
  majidjody@gmail.com. دکتری علوم قرآن و حدیو، دانشگاه اراک، 3

 z.arjouni@gmail.com. کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه، 2

mailto:z.arjouni@gmail.com
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-                                                                                هایی مانندد تفکدر، تامدل و نظدر، ابزارهدایی بدرای تددب ر بده حسداب مدی           واژه

 باشد.                                      آیند اما استنباط مرحله بعد از تدب ر می

 .ها: تدبر؛ تاویل؛ استنباط؛ تفکر؛ تاملکلید واژه

 مقدمه

خداوندد در                       ی تددب ر اسدت کده    تدرین مفداهیم قرآندی، مسدئله    تدرین و کلیددی  یکی از مهدم 

ی کنددد. قرائددت کنندددهچهددار آیدده از قددرآن بدده آن دعددوت و نسددبت بدده تددرک آن تددوبیه مددی 

ی                                 ی بدده نددام تدددب ر بددر عهدددهشددود کدده وظیفددهقددرآن، بددا مراجعدده بدده ایددن آیددات متوجدده مددی

                                                                                                مخاطب قدرآن قدرار داده شدده اسدت. اهمیدت تددب ر بده قددری اسدت کده بده تصدری  خدود              

ثمدر  فایدده و بدی                                                 ادیدو ائمده )ع(، قرائدت بددون تددب ر، بدی      آیات، رایت ندزول قدرآن و در اح  

هددای نخسددتین قلمددداد شددده اسددت. اگرچدده پددژوهش و تحقیدد  حددول واژه مددذکور در سددده 

شروع شده  است، اما باید اععدان نمدود کده در مددت چندد سداله اخیدر شداهد سدیل تحقید            

ا تحدیدد معندایی   هد باشدیم از آنجدایی کده در ایدن پدژوهش                                         و پژوهش در رابطده بدا تددب ر مدی    

-هدای متدرادآ  دقی  و متقندی از واژه مدذکور صدورت نگرفتده اسدت یدا اینکده تددبر بدا واژه         

هددای هنمددای آن یکسددان تلقددی شددده اسددت. از ایددن رو نوشددتار حاضددر در تددالش اسددت واژ 

                                                                                                   متعددی که با واژه تدب ر قرابت معندایی دارندد را از نظدر لغدوی و بدا مراجعده بده کتدب لغدت          

چدرا کده مراجعده بده     تدا بتدوان دریافدت هریدل از آنهدا چده جایگداهی دارندد          ایدبررسی نم

-در مشدخر نمدودن چدارچوب معندایی واژگدان قدرآن و تبیدین معندای دقید  آن          کتب لغت

ی معندایی بسدیار   نمدای یدل حدوزه   ها و هم چنین تمدایز قائدل شددن میدان واژگدان متدرادآ      

ه هددر یددل از واژگددان  ت. شددیوه کددار در ایددن نوشددتار بدددین صددورت اسددت کدد  کارگشاسدد

نما بدا تددبر مانندد )نظدر، تفکدر، تامدل، اسدتنباط، تفسدیر و تاویدل( را بدا مراجعده بده             مترادآ

هدای  کتب لغت بررسی لغوی خدواهیم کدرد سدپس وجدوه تشدابه و تفداوت هدر یدل از واژه        

تدا عدالوه بدر کشد  قلمدرو معندایی هدر یدل از         مذکور با واژه تدبر را ارزیابی خواهیم کدرد  
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شدان دسدت یافدت و تمدایز میدان آنهدا را       هدا در کداربرد قرآندی   ، بتوان به معنای دقی  آنهاآن

 .مشخر نمود

 در کتب لغت: « تدبر». بررسی لغوی: داللت ماده 1

                                                                                                واژه تدب ر چهار مرتبده در قدرآن کدریم بده کدار رفتده اسدت: سده بدار در سداخت فعلدی و            

      »و یدل دفعده بده شدکل    « ن    د      د           ف ال ی ت د ب ر و    »به صورت استفهام توبیخی )دو مرتبده بده صدورت    

بیددان شدده اسددت. بدا اندددکی   «     د         ل ی د ب ر وا  » و یدل بددار بده صددورت فعدل مضددارع   «(     د     دد         ف ل م  ی د ب ر وا    

اسدت ایدن مداده داللدت     « د ب ر»هدا؛  آیدد کده مداده اصدلی آن    تامل در کتب لغت بدست مدی 

 کند که عبارتند از: بر معانی متعددی می

 سپری شدن . رفتن و1-1

شددان را برگرداندنددد و رفتنددد، یعنددی روی3فراهیدددی در معجددم لغددتش ایددن چنددین آورده: 

فرار کردند یا گریختندد؛ هم ندین ادبدار نجدوم نیدز یعندی سدتارگان بده هنگدام صدب  و آخدر            

    د    د ب ر    »گویدد:  سدیده نیدز مدی   ( ابدن 32: 8ق، ج1411فراهیددی،  «)شب بده طدرآ مغدرب رفتندد    

سدیده،  )ابدن « ای عهدب و ولدی؛ شدب یدا روز رفدت یدا سدپری شدد                           ی د ب ر  د بدورا                  ال لیل والن هار 

 (.345: 4ق: ج1417

 . پشت هر چیز 2-1

رود فراهیدددی در ایددن رو( بکددار مددی                                         د                ایدن مدداده در بسددیاری از مواقددع در مقابددل ق ب ل)پیش   

جعدل فدالن قدولی دبدر  عنده  ی       ؛ء خدالآ قبلده مدا خدال قدولهم      دبر هل شی»گوید: راستا می

اسدت   -ل  د ب     ق  -یعندى پشدت هدر چیدز، نقطده مقدابلش      ؛ دبدر هدر چیدزی    خل   عنه و دبر  عنه

انددداخت یعنددی بدده « دبددر اعن». ایددن گفتددار کدده فالنددی سددخن مددرا  ویعنددى پددیش و پیشددار

( 31: 8ق،ج1411پشددت گددوش انددداخت بدددان گددوش نکددرد و بددر آن ندده ایسددتاد )فراهیدددی،

                                                           
عند الصب  فی آخر اللیل لعا  دبرت                        و  ل د بار  الن ج وم ؛ یقال للقوم فی الحرب: ولوهم الدبر و اإلدبار و اإلدبار التولی  نفسها. » 3

 «.رشود "ولوهم الدب؛ به قومی که در جنگ هستند گفته میمولی  نحو المغرب
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بدداره را نقددل کددرده   ا ایددن نظددر، بسددیاری از اقددوال عددرب در ایددن    زمخشددری همسددو بدد  

 (.  277: 1ق، ج1419)زمخشری،3است

 نظر کردن در عواقب و فرجام کار. 1-3

هدای حسدی گفتده شدده در     رسدد ایدن معندا داللدت مجدازی باشدد کده از داللدت        بنظر می

فدی عواقدب   التددبیر: نظدر   »باال منقدول شدده باشدد. صداحب العدین ایدن چندین آورده اسدت:         

؛ تددبیر یعندی نظدر کدردن در فرجدام      انمور، و فالن یتددبر  عجداز  مدور قدد ولدت صددورها      

)فراهیددی،  « کندد کارها، فالنی فرجام امور و کارهدایی کده وقدتش سدپری شدده را تددبیر مدی       

« گویددد: یعنددی بددا نظددر در عواقددب امددر آنددرا شددناخت   ( زبیدددی هددم مددی 31: 8ق، ج1411

 2(.265: 11تا، ج)زبیدی، بی

 . از هم بریدن و دوری گزیدن4-1

و التدددابر: المصددارم  و الهجددران، و هددو  ن یددولی الرجددل صدداحبه  »گویددد: فراهیدددی مددی

؛ تددابر بده معندای قطدع رابطده کدردن و دوری کدردن از یکددیگر         دبره و یعر  عنده بوجهده  

« اسدددت بددده ایدددن صدددورت کددده مدددرد بددده صددداحبش پشدددت کندددد و از او روی گرداندددد

 (.8/35ق: ج1411)فراهیدی،

 . عبور کردن3-3

؛ یعندی  دبدر السدهم الهددآ: جدازه وسدقک وراءه     »زمخشری در این باره نقدل کدرده اسدت    

 (.278: 1ق، ج1419)زمخشری، « تیر از هدآ عبور کرد و به پشت آن افتاد

                                                           
 ...«.قب  اهلل ما قبل منه وما دبر. والدلو بین قابل ودابر: بین من یقبل بها للى البئر وبین من یدبر بها للى الحو  و» . 3

 «.                                              و ی ق ال ع ر آ ان مر  ت د ب را ،   ی با خ ر ة . » 2
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 . دنباله و متعلقات 6-1

و الددابر: التدابع، و   » را چندین تقریدر کدرده اسدت:    « دبدر »فراهیدی معنای دیگدری از مداده   

بدده ؛ دابددر  ی ولددى لیددذهب:                                                   دد              دد                 دبددر یدددبر دبددرا  ی تبددع انثددر، و قولدده تعددالى: و  الل ی ل  ل ع    د ب ر      

. معندای سدخن   معنا  متعلقدات هدر چیدز اسدت هده بعدد از آن چیدز بیایدد و بده آن بپیونددد          

 «و صدب  در پدی آن آیدد   رود یعندی شدب سدپری شدده و مدی     «          د              د    و  الل ی ل  ل ع    د ب ر     »پروردگار که 

رسدد  (. با دقدت نظدر در معدانی پدیش گفتده چندین بده نظدر مدی         35: 8ق، ج1411)فراهیدی، 

فدارس  گردندد. سدخن ابدن   که همگی نزدیل به هم بوده و بده فرجدام و عاقبدت امدور بدر مدی      

هدای  ( نکتده دیگدر آن کده داللدت    324: 2ق، ج1399فدارس،  )ابدن 3کندد این گفته را تاییدد مدی  

نیازمندد تتبدع و دنبدال گدرفتن بدرای رسدیدن       « تددبر »کندد بده اینکده    ما را رهنمود میاین ماده 

از نظدر داللدت   « تددبر »تدوان گفدت   باشدد. پدس در کدل مدی    به سرانجام و عاقبدت کارهدا مدی   

  و     هدا        نوشدته            گفتارهدا،        ظداهر      ورا    در        مسدتمر   و        پیداپى   و       عمید           اندیشده         معندا  لغدوی بده   

      باشد.  مى     امور     باطن    شدن     ظاهر  و      واقعى     چهره    شدن          برا  روشن       انسان،      اعمال

 . داللت صیغه صرفی:2

-                                                                                         تدب ر مصدر باب تفع ل اسدت کده فعدل مزیدد بدوده و منحصدرا بدرای ایدن صدیغه داللدت          

تواندد در  هدا مدی  هدا چندین داللتدی ندارندد آشدنایی بدا ایدن داللدت        های هست که دیگر صیغه

« تفعددل»صددرآ بددرای صددیغهرهگشددا باشددند. عالمددان « تدددبر»تعریدد  و حددد و ثغددور مفهددوم 

                                                                   انددد کدده عبارتنددد از: تدددریج؛ تجن ب)اجتندداب کددردن فاعددل از  معددانی متعددددی را عکددر کددرده

            دد                                                                           ی فعددل(؛ تکل   )فاعددل بددرای بدسددت آوردن فعددل خددود را بدده زحمددت بیندددازد(؛       مدداده

                                                                                                 مطاوعدده )پددذیرش اثددر(؛  تلب س)فاعددل چیددزی را کدده از فعددل مشددت  شددده در برکنددد(.        

( امددا از میددان ایددن معددانی،  114: 1ق، ج1395مدددن( )اسددترآبادی، صددیرورت)به حددالتی درآ

باشدد کده عامدل مشدترک ارلدب معندای       مطاوعه ویژگی بدارز و معندای شدایع ایدن بداب مدی      

                                                           
                                                                                                    اس  و اح د ، و ه و  آخ ر  الش ی ء  و خ ل ف ه  خ ل اآ  ق ب ل ه . و ت ش ذ  ع ن ه  ه ل م ات  ی س یر ة                                                                          الد ال  و ال ب اء  و الر اء .   ص ل  ه ذ ا ال ب اب    ن  ج ل ه  ف ی ق ی . »3

 «.                                                   ف م ع ظ م  ال ب اب    ن  الد ب ر  خ ل اآ  ال ق ب ل             ن ذ ه ر ه ا
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سددازد کدده داللددت باشددد. شددیوع مطاوعدده در ایددن بدداب شددخر را ترریددب مددی مددذکور مددی

کده داللدت مطاوعده در    رسدد این                                                               مطاوعه را نیز در تدب ر بررسی نمایدد ولدی آن چده بنظدر مدی     

هدا کده بررسدی    نیسدت. سدایر داللدت   «    د  دب ر  »مطداوع  «        تددب ر »آشدکار نیسدت زیدرا    «      تدب ر»فعل 

نمدود دارندد اولدی ضدرورت     «        تددب ر »بیشدتر در فعدل   «        تددر ج »و «     د  تکل    »شود دو داللدت  می

رسدداند و دومددی ضددرورت تتبددع؛ گددام بدده گددام و مرحلدده بدده مرحلدده تددالش و سددختی را مددی

تدالش و تتبدع؛ توقد     «        تددب ر »تدوان گفدت داللدت صدرفی     کندد بندابراین مدی   ن میبودن را بیا

 رساند.  و شکیبایی و تدرج )گام به گام( بودن را می

 . داللت )صیغه مضارع(: 3

بددا آن در آیددات «        تدددب ر»ی )مضددارع( اسددت کدده واژه  در ایددن مبحددو سددخن از صددیغه 

چهدار بدار در قدرآن    «        تددب ر »د کده                             د                                  قرآن بکار رفته اسدت. بدا تتب ع در آیدات قدرآن حاصدل شد        

 3بکار رفته است: 

 با دقت در آیات تدبر، مطالبی چند قابل مشاهده است:

                                                                      فقدک در مدورد قدرآن بده کدار رفتده اسدت و انسدان بده تددب ر           «        تددب ر »ال ( در قرآن کلمه 

 در قرآن و آیات آن فراخوانده شده است.

عدل مضدارع اسدت کده گداهی بده       ی که این مداده بدا آن در قدرآن بکدار رفتده ف     ب( صیغه

                                                                                                   صددورت فددل ادرددام )یتدددب رون( گدداهی نیددز بدده صددورت ادرددام )یدددب روا( بکددار رفتدده اسددت. 

ی که بعدد از آن آمدده نیدز متندوع عکدر شدده اسدت دوبدار بده صدورت معرفده بدا لفد               کلمه

یکبدار نیدز بده صدورت معرفده بده اضدافه بدا         « القدول »یکبار به صورت  معرفه با لف  « القرآن»

 «.  آیاته»لف  

                                                           
 (  82)نساء/ «                                                                                     ال ق ر آن  و  ل و  هان  م ن  ع ن د  ر ی ر  الل ه  ل و ج د وا ف یه  اخ ت الفا  ه ث یرا               ی ت د ب ر ون           ف ال ». ال (  3

 (  24)محمد/« ا                 ق ل وب    ق فال ه                      ال ق ر آن    م  ع لى              ی ت د ب ر ون           ف ال »ب( 

 (  68)مومنون/«            ال ا و ل ین                                                 ال ق و ل    م  جاء ه م  ما ل م  ی ا ت  آباء ه م            ی د ب ر وا             ف ل م  »ج( 

ِ  د(   (  29)ص/                                           آیات ه  و  ل ی ت ذ ه ر    ول وا ال ا ل باب             ل ی د ب ر وا                                      ه تاب    ن ز ل ناه  ل ل ی    م بار 
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هددایی عکددر شددده اسددت از جملدده: داللددت بددر تجدددد و   ج( بددرای فعددل مضددارع داللددت 

کندد، داللدت بدر    حدوش یا همان استمرار تجدیدی بر خالآ اسدم کده داللدت بدر ثبدوت مدی      

هدای  کندد، حدال اگدر بخدواهیم از داللدت     حرکت بدرخالآ اسدم کده داللدت بدر سدکون مدی       

تددوان گفددت مددراد و منظددور از فعددل ببددریم مددی بهددره«        تدددب ر»گفتدده بددرای فعددل مضددارع پددیش

                                                                               یدددب روا( بددرانگیختن و ترریددب بدده تدددب ر اسددت بدده شددیوه انکددار ضدددش  -                   مضددارع )یتدددب رون

                                                                                          )عدم تدب ر( بدین گونه که ضدرورت تجددد احسداس شدود هرگداه کده اسدبابش فدراهم شدود          

                                                                                                  یددا شخصددی بدددان دعددوت کنددد. و ایددن امددر بددا قضددیه تدددب ر متناسددب اسددت کدده در آن الزم 

                                                                                                 نیست انسان هر وقت و همیشده متددب ر باشدد بلکده سزاسدت هدر بدار کده قدرآن را شدنید یدا            

تددالوت کددرد ایددن انگیددزه در او بدده حرکددت و جنددبش درآیددد و ایددن یعنددی اینکدده تدددبر در   

 هایش حادش و متجدد است.صورت فراهم بودن اسباب و انگیزه

 « تفک ر». بررسی لغوی واژه 4

منظددور در بیددان معنددای لغددوی اسددت. ابددن« آ ک ر» مدداده     دد                          تفک ر مصدددر ثالثددی مزیددد از   

                                                ء؛ ف کدر یدا ف کدر، بده کدار گدرفتن عهدن                                                       الف ، ر  و الف ، ر : ل عمال الخاطر فدی الشدی  »گوید: آن می

( فیروزآبددادی نیددز در بیددان معنددای 65: 5ق، ج1414منظددور، ابددن«)در موضددوع معینددی اسددت

الفکدر بالکسدر و   »گویدد:  ار بدرده، مدی  منظدور بده کد   لغوی فکدر، عبدارتی مشدابه عبدارت ابدن     

: 2تددا، ج)فیروزآبددادی، بددی« بدده هددار بددردن نظددر در چیددزیء؛                                      یفددت : ل عمددال النظددر فددی الشددی

( فرید وجدی هدم فکدر را اندیشدیدن و کوشدیدن در بده کدار بدردن عهدن در موضدوعی          111

 آمددده: ف،ددر، عبددارت از تددردد خدداطر و یومیدددر مصددبا  فمعددین، دانسددته اسددت. )وجدددی( 

ر هددردن و اندیشددیدن در راه دسددت           ل و تدددب                                    دد             گرفتددار شدد  و تردیددد شدددن اسددت بددرا  تام    

«     د  تف، ر  »شناسدان دربداره   بنددی گفتدار لغدت   در جمدع (. 24تدا: )فیدومی، بدی   « 3یافتن به معدانى 

                            د                                                         این نتدایج را گرفدت: الد ( تفک ر تالشدی عهندی و دروندی اسدت چدرا کده برخدی             تدوان می

هددا و            دد                   انددد ب( تفک ر دگرگددونی داده   را آورده«        دد  ال ق ل ب           دد     دد         ا ل ف ک ر  ت ر  د د       »لغویددون تعبیددر قلددب  

                                                           
 «.ی                                 و  الت  ر  د د  ل ط ل ب  ال م عان                                           ا ل ف ک ر  ت ر  د د  ال ق ل ب  ب الن  ظ ر ».  3
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و .... بده  « اعمدال »، «تدردد »، «تصدرآ »اطالعات قبلی را بده دنبدال دارد آنجدا کده بدا عبدارات       

 آن توجه شده  است.  

 رر و تفک تدب  . مقایسه1-4

 هدر مطلدب،   اتمقددم  سدوی  بده  اسدت )حرکتدی   نداظر  ابتددا  و مقددمات      د               تفک ر بیشدتر بده    

کدار؛   آخدر  و عاقبدت                                 ولدی تددب ر نداظر اسدت بده      نتیجده(  سوی به مقدمات آن از حرکتی سپس

ی و دارید محسوسدات د  زشپدردا بده عبدارتی    نظدر بده دالئدل   بکارگیری قلدب اسدت بدا    ر     تفک 

شدود  عبرت گرفتن از مشاهدات اسدت بده همدین خداطر در آیدات )کدون( هسدتی( عکدر مدی         

تدوان گفدت کده    و نتدایج. بندابراین مدی   بدا نظدر در عواقدب    اسدت  قلدب                       ولی تدب ر بکدارگیری 

باشددد                          دد                                                                جددوهره و اسدداس فددرق بددین تفک ر و تدددب ر مربددوط بدده مقصددد هددر یددل از آن دو مددی   

تدددبر نظددر بدده رایددت دارد ولددی تفکددر نظددر بدده دالئددل و خصوصددیات دارد تددا بددا توقدد  و  

                        ن تددب ر و تفکدر بدده   تمدایز میددا ایسدتایی بدر معلومدات بدده مجهدوالت برسدد. بدده تعبیدر دیگدر        

                                                                                            تفاوت در نوع عملکدرد قدوای ادراکدی مربدوط مدی شدود. در فرآیندد تددب ر شدخر مددرک،           

معرفت نسدبت بده پدیدده را در عواقدب و دنبالده هدای آن مدی جویدد، امدا در فرآیندد تفکدر            

 .این جستجو برای معرفت در دالئل و اسباب شکل گیری پدیده صورت می گیرد

 «نظر». بررسی لغوی واژه 5

نظدرت للدى هدذا و هدذا مدن نظدر العدین        »در کتاب العین در این باره چندین آمدده اسدت:    

« ؛ بده فدالن چیدز نظدر کدردم یعندی بدا چشدم سدر و دیدده دل بده آن نگریسدتم            و نظر القلدب 

فددارس نیددز دیدددگاهش دربدداره معنددای واژه را ایددن چنددین ( ابددن155: 8ق، ج1411)فراهیدددی،

-صدحیحی اسدت کده فدروع آن بده معندای واحددی برمدی        ر( اصدل  - -تقریر کرده است:)ن

چیدزی؛ سدپس گسدترش پیددا کدرده و                        د             وارسدى هدردن و تام ل هدردن     گردد که عبارتسدت از  
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شدود بده فدالن چیدز نظدر کدردم یعندی بدا         رود پدس گفتده مدی   به صورت مستعار به کدار مدی  

 (.444: 5ق، ج1399فارس،)ابن3« چشم خود به آن نگاه کردم

 تدبر. مقایسه نظر و 1-5

آیدد کده اسداس کلمده     بدسدت مدی  « نظدر »هدای لغویدون راجدع بده واژه     با دقدت در گفتده  

تدوان گفدت   باشدد بندابراین مدی   ی اسدت کده ابدزارش چشدم مدی     نگریستن و مشداهده «  نظر»

تدر باشدد تدا تددبر؛ دیگدر آنکده هدر دو        نزدیدل « تفکدر »از نظدر لغدوی بده کلمده     « نظر»کلمه 

کنندد  هسدتند کده تواندایی رسدیدن بده تددبر را فدراهم مدی        ابدزار و وسدائلی   « تفکر-نظر»کلمه 

 چیددزی تامددل و تحقیدد  در بدداره « تفکددر-نظددر» عمددلدو مقصددود از ایددن بدده عبددارت دیگددر 

بدسدت آوردن معرفدت و شدناختى اسدت هده بعدد از        ،است. و نیز مقصدود از دیددن و تامدل   

 ر گویند.    تدب  که آن راشود تحقی  حاصل می

 ل . بررسی لغوی واژه تام 6

    دد                                                                                         تام ل یددا ژرآ اندیشددی کدده از ریشدده ) مددل( گرفتدده شددده، در کتددب لغددت بدده معنددای      

     د        د                                                                                    )تلب و و تثب ت( آمدده اسدت کده هدر دو بدده معندای درندگ کدردن و بدا دقدت نگریسددتن در              

                      د                                                                         کاری اسدت. فراهیددی تام ل را بده معندای درندگ کدردن در مشداهده و نظدر دانسدته اسدت؛             

( در قدداموس المحددیک هددم آمددده 348: 8ق، ج1411)فراهیدددی، « التامددل: التثبددت فددی النظددر»

« ؛ تامددل یعنددی درندددگ و توقدد  در کددداری       دد          ددد           دد          ددد       تام ل : ت ل ب و  فددی ان م ر  والن ظ ر              »اسددت:  

            دد                  دد                              فددارس هدم تام ل را بده معندای تثب ت و انتظدار دانسددته         ( ابدن 963: 1ق،ج1426)فیروزآبدادی،  

تددوان گفددت: تامددل بدده ( بددا مالحظدده ایددن معددانی مددی141: 1ق، ج1399فددارس، اسددت. )ابددن

معنددای ژرآ اندیشددی و رددور در کندده مسددائل اسددت. نگدداه دقیدد  بدده آنهددا بددرای درک و     

 شناخت است و بر تحلیل عقلی استوار است.

                                                           
                       س ع  ف یه . ف ی ق ال :                                                                                                                            ص ل  ص ح ی   ی ر ج ع  ف ر وع ه  ل ل ى م ع ن ى و اح د  و ه و  ت ا م ل  الش ی ء  و م ع ای ن ت ه ، ث م  ی س ت ع ار  و ی ت                             الن ون  و الظ اء  و الر اء . » 3

 «.                                                            ن ظ ر ت  ل ل ى الش ی ء    ن ظ ر  ل ل ی ه ، ل ع ا ع ای ن ت ه 
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 . مقایسه تامل با تدب ر:1-6

از آنجددائی کدده تامددل بدده معنددای درنددگ و شددکیبایی و توقدد  اسددت از ایددن جهددت       

 متفاوت از تدبر هست که منظور از آن تتبع تا رسیدن به مقصد نهایی است.

 . بررسی لغوی واژه تفسیر7

فدارس  دانندد. ابدن  ی تفسدیر را در لغدت بده معندای بیدان و ایضدا  مدی       شناسدان واژه لغت

ه اسددت:)آ س ر( کلمدده واحدددی اسددت کدده داللددت بددر بیددان در ایددن بدداره چنددین عکددر کددرد

( لغددوی دیگددری بددر ایددن بدداور 514: 4ق، ج1399فددارس، )ابددن3« کندددشددیء و شددر  آن مددی

                                                                       قرابدت معندایی دارد؛ بددین معندا کده ف سدر یعندی آشدکار کدردن          « سدفر »بدا  « فسدر »است کده  

اسددت.  هددای خددارجی بددرداری از اعیددان و صددحنه                        دد                 معنددی معقددول و درونددی و س فر پددرده    

( کلمدده تفسددیر نیددز، کدده در حقیقددت مبالغدده از فسددر     636ق: ص1412اصددفهانی، )رارددب

 (.  247: 7تا، جرود)فراهیدی، بیاست، به معنای بیان و تفصیل دادن کتاب به کار می

 . مقایسه تفسیر و تدبر1-7

تفسیر بیان و شدر  معندا اسدت زیدرا بدا کمدل قواعدد تفسدیری پدرده از معدانی لغدوی و            

شدود در حدالی کده تددبر عبدرت و پندد گدرفتن از معندا اسدت.          و شرعی بر داشته مدی  سیاقی

دهندد( بده معندای نظدر     بیندی شدده)که در آیندده رخ مدی    تدبر یعنی تامل در ورای امدور پدیش  

اندد  به عاقبت و فرجام آن امدور یدا بده معندای نظدر کدردن در ورای امدوری کده قدبال رخ داده         

شددود نهددا و چنددین چیددزی در کتدداب تفسددیر یافددت نمددیبددرای شددناختن اسددباب و مقدددمات آ

مگر به صدورت محددود چدرا کده تددبر رالبدا عملدی قلبدی و شخصدی اسدت. تددبر مرحلده             

بعد تفسیر است یعندی بعدد از فهدم آیده لکدن فهدم مطلدوب بدرای تحصدیل تددبر فهدم کلدی             

)عام( اسدت یدا بده عبدارت دیگدر فهدم بسدیک اسدت و در آن تحقد  اقدوال مفسدران و فدرو             

هددای کتددب تفسددیر شددرط نیسددت و گرندده قددرآن فقددک متوجدده طائفدده   کدداریرفددتن در ریددزه

                                                           
 «.                                                  و اح د ة  ت د ل  ع ل ى ب ی ان  ش ی ء  و ل یض اح ه                                       ال ف اء  و الس ین  و الر اء  ه ل م   . » 3
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شد. شکی نیسدت کده داندش و تخصدر مفسدر فرصدت بهتدری و بیشدتری بده          محدودی می

دهدد و ایدن بده هدی  وجده بده       هدای ایمدان بده او مدی    او برای تدبر در قرآن و رسیدن به قلده 

 معنای آن نیست که ریر مفسران یا عام قادر به تدبر نیستند. 

 . بررسی لغوی واژه تاویل: 8

-اصدلی  ریشده  بده  و معندای آن، بدا نظدر    ، اشدتقاق یافتده،  رجدوع  به معندای « اول»ویل از ات

بده آنهدا اشداره    بدرای تاویدل معدانی عکدر شدده، کده        لغدت  هدای در کتداب  .است «ارجاع» اش

 شود:می

برگرداندددن چیددزی بدده  انددد  دانسددتهبرگرداندددن و ارجدداع برخددی تاویددل را بدده معنددای  

و صددرآ آن،  کددالم ارجدداع 2(99ق:1412اصددفهانی، )رارددب3« هدددفی کدده آن مددد نظددر اسددت

ا بدده ر ( برخددی آن312: 5، ج1375طریحددی، «)تددر از آنبدده معنددای پنهددان  ظدداهر معنددای از

بده آن بداز    یءآشدکار سداختن آن ده کده شد     اندد:  گرفتده  آشکار ساختن و تفسیر بداطن معنای 

روشددن سدداختن کالمددی کدده معددانی آن مختلدد    (1627: 4ق، ج1417)جددوهری،1«گددردد مددی

( 33: 11ق، ج1414منظددور،)ابددن4«بددوده و جددز بددا بیددانی فراتددر از الفددا  آن میسددر نباشددد   

انتهدداء  »ی نیددز ( عددده49ق:1411) عسددکری، بدداطن و خبددر دادن از حقیقددت مددراد  تفسددیر

و آخددر  عاقبددت انتهددای شددیء، مصددیر،داننددد: را معنددای تاویددل مددی« شددیء و عاقبددت کددالم

عاقبدددت کدددالم و آن ددده کددده کدددالم بددده آن بددداز  6(117: 1ق، ج1416فدددارس، )ابدددن 3«آن

                                                           
 «.                                            الت ا و یل  رد  الشیء للى الغای  المرادة منه. » 3

 «.لرجاع ال،الم و صرفه عن معناه الظاهری للى معنى  خفى منه. » 2

 «.                          تفسیر ما ی ا ول  للیه الشئ. » 1

 «.                                                                            ام  ال ذ ی ت خ ت ل    م ع ان یه  و ل ا ی ص    ل ل ا ب ب ی ان  ر ی ر  ل ف ظ ه                             الت ا و یل  ت ف س یر  ال ، ل              الت ا و ل  و. »» 4

 «.عاقبته مصیرة و التاویل انتهاء الشیء و. » 3

 «.                                                               ت ا و یل  ال ، ل ام ، و ه و  ع اق ب ت ه  و م ا ی ا ول  ل ل ی ه . » 6

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA
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کدده ریددر معنددای ظدداهر آن  قددرآن معنددای پنهددان( 162: 1ق، ج1399فددارس، )ابددن «گددردد مددی

 (.312: 5، ج1375)طریحی، 3«تاس

 . مقایسه تاویل و تدبر1-8

تددوان گفددت کدده تاویددل درصدددد دسددتیابی بدده نهایددت و بددا کمددل اطالعددات مددذکور مددی

-تاویدل نزدیدل   فرجام یل چیز هست خواه کدالم و سدخن باشدد یدا چیدز دیگدر از ایدن رو       

باشدند چدرا کده هدر دو در رسدیدن بده رایدت و فرجدام اشدتراک          هدا بده تددبر مدی    ترین واژه

دارند اما تفاوتی و اختالفدی کده بدین آنهدا وجدود دارد اینکده گداهی در تاویدل داللدت نهدان           

باشد ولی در تدبر چندین نیسدت. دیگدر آنکده تددبر امدر مطلدوبی هسدت کده افدراد بددان            می

توانندد بددان اقددام    و هدر کددام کده بخواهندد در صدورت داشدتن ابدزار مدی         اندد تشوی  شدده 

کننددد ولددی تاویددل منحصددر و در اختیددار راسددخان هسددت و بخدداطر پنهددان بددودن داللددت در  

 اختیار همگان نیست. 

 . بررسی لغوی واژه استنباط 9

-فارس گفته کده )ن ب ط( اصدل واحددی اسدت کده داللدت بدر اسدتخراج شدیء مدی          ابن

-سدیده نیدز گفتده )ندبک( داللتدی بدر هدر چیدزی مدی         ( ابدن 5/386ق: ج1399فارس، بن)ا 2کند

        جدوهری  ( 194: 9ق،ج1421سدیده،  کند کده بعدد از خفداء و پنهدان بدودن آشدکار شدود )ابدن        

          ( جددوهری     3362  :  1    ق، ج    3401                                                               اسددتنباط را بدده معنددای اسددتخراج گرفتدده اسددت )جددوهری،    

                   دانددد )جرجددانی،                ه عهنددی مددی                                                              اسددتنباط را اسددتخراج معددانی از نصددوص بددا کمددل قریحدد   

   (.  22  :  3    ق، ج    3401

                                                           
 «.الخفی الذی هو ریر المعنى الظاهری. » 3

 «.                                                             و ال ب اء  و الط اء  ه ل م    ت د ل  ع ل ى اس ت خ ر اج  ش ی ء        الن ون  .»  2

http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 . مقایسه تدبر و استنباط:1-9

           ی خفدداء و                  کنددد کدده گوندده                                                                 بددا توجدده بدده اقددوال لغویددون اسددتنباط در جددایی صدددق مددی   

                                                                                                 پوشیدگی باشدد تدا اخدراج و تبیدین آن نیداز بده تدالش و ممارسدت داشدته و چندین تواندایی            

                                          اسددتنباط بایددد از مرحلدده تدددبر عبددور                                                            در تددوان هددر کسددی نیسددت بنددابراین بددرای رسددیدن بدده 

  -                                                                                               کنیم به عبدارت دیگدر در اسدتنباط بایسدتی سده مرحلده را پشدت سدر بگدذاریم: فهدم معندا           

                                                                تدوان گفدت هدر تددبری اسدتنباط اسدت امدا هدر اسدتنباطی                                 استنباط معنا ...پس مدی   -         تدبر معنا

           نباط بعدد                           کندد اینکده آیده اسدت                                          ی که صدحت ایدن گفتده را ثابدت مدی                            تدبر نیست.  یکی از ادله

                                                                          دیگدر آنکده تددبر را از عمدوم مطالبده کدرده ولدی اسدتنباط متوجده            3                          از آیه تددبر آمدده اسدت   

                                                                                                 عالمان است. شاید بتدوان اینطدور گفدت کده تددبری کده قدرآن از مدردم مطالبده کدرده اسدت            

                                                                                              مربوط به مقاصد اصلی آیات قدرآن باشدد کده تامدل در آنهدا باعدو هددایت شددن بده اسدالم           

                                           شددود بهمددین خدداطر تدددبر متوجدده کفددار                              تصدددی  رسددالت پیددامبر مددی                           و ایمددان بدده خداونددد و

                     ل دو  هدان  م دن       -                                                                              بوده تا اسالم بیاورند و نتیجه تددبر در آیدات نیدز مویدد همدین مطلدب اسدت       

                                  کندد بددر اینکده قددرآن بخدداطر                      تدددب ر داللدت مددی   -                                                                       ع ن دد  ر ی ددر  الل ده  ل و ج ددد وا ف یده  اخ ت الفددا  ه ث یدرا      

                                                               از جانددب خداونددد اسددت امددا اسددتنباط مربددوط بدده کشدد                                  صددحت اخبددارش و هدددایاتش 

                                                                      ها و نکات ریز است بهمین خاطر ویژه عالمان است نه همه افراد )عامه مردم(     ظرافت

 . نتایج:30

                نظددر، تفک ددر،  »                                      هددای بررسددی شددده در ایددن نوشددتار                                         . مطدداب  اقددوال لغویددون از بددین واژه 3

                                     شددباهت را بدده واژه تدددب ر داشددت                          واژه تاویددل بیشددترین  «                                       تام ددل، اسددتنباط، تفسددیر و تاویددل 

   «     امدر         عواقدب   و        نتدایج      بده         توج ده   و       بداطن    در         کداوش   »                                        چدرا کده در داللدت لغدوی هدردو واژه      

           مدنظر است.

                                                           
                                                                    و  ل عا جاء ه م    م ر  م ن  ال ا م ن    و  ال خ و آ    عاع وا ب ه                                                                                        ال ق ر آن  و  ل و  هان  م ن  ع ن د  ر ی ر  الل ه  ل و ج د وا ف یه  اخ ت الفا  ه ث یرا             ت د ب ر ون              ف ال ی » . 3

     طان                                                                              م ن ه م  و  ل و  ال ف ض ل  الل ه  ع ل ی ، م  و  ر ح م ت ه  الت ب ع ت م  الش ی                   ی س ت ن ب ط ون ه                                                 ول ی ال ا م ر  م ن ه م  ل ع ل م ه  ال ذ ین                                           و  ل و  ر د وه  ل ل ى الر س ول  و  ل لى

 .(81-82نساء،              ل ال  ق ل یال  )
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                                                         لددوازمی بددرای تدددبر هسددتند چددون ایسددتایی، درنددگ و   «                        نظددر، تفک ددر، تام ددل »      هددای       . واژه 2

         کددرده و                                                        دهنددد در حددالی کدده تدددبر از ایددن مرحلدده عبددور                                     توقدد  در نددزد شددیء را معنددا مددی

     دهد.                           رسیدن به آخر شیء را معنا می

                                                                                                . استنباط فرع بدر تددب ر و نتیجده آن اسدت چدرا کده بدرای رسدیدن بده اسدتنباط بایسدتی             1

                         از مرحله تدبر عبور کنیم.

                                                                 هدای امدروزی کده راجدع بده تددبر صدورت گرفتده، تددبر را                                   . هرچند در اکثدر پدژوهش   4

تددبر                                  ررسدی لغدوی بدسدت آمدد کده                           دانندد امدا طبد  ب                                      مرحله سطحی و مقددماتی تفسدیر مدی   

مرحله بعد تفسیر است یعنی بعد از فهدم آیده لکدن فهدم مطلدوب بدرای تحصدیل تددبر فهدم          

کلی )عدام( اسدت یدا بده عبدارت دیگدر فهدم بسدیک اسدت و در آن تحقد  اقدوال مفسدران و             

هدای کتدب تفسدیر شدرط نیسدت و گرنده قدرآن فقدک متوجده طائفده           کداری فرو رفتن در ریزه

 شد.  محدودی می

باشدد زیدرا تددبر                     د                                                          . تمایز میدان تفک ر و تددب ر مربدوط بده مقصدد هدر یدل از آن دو مدی          5

نظر به رایدت دارد ولدی تفکدر نظدر بده دالئدل و خصوصدیات دارد تدا بدا توقد  و ایسدتایی            

 بر معلومات به مجهوالت برسد.

                                                                  بدودن در آخدر شدیء اسدت پدس تفسدیر کدردن آن بده توقد  در            ،                      . همانا معندای تددبر   6

                                   ی بددا آخددر شددی ندددارد هم نددین                                                             نددزد شددی صددحی  نیسددت زیددرا توقدد  در نددزد شددی رابطدده

                   ی بددا آخددر شددیء                                                                                 تفسددیر کددردن آن بدده تامددل و تفکددر نیددز صددحی  نیسددت زیددرا تامددل رابطدده

                                    باشد و لوازم گسترده و بسیار هستند.                               ندارد بله گاهی تفسیر به الزم می

                                                                                          . تدبر یعنی پشدت شدیء؛ حدال ممکدن اسدت حسدی باشدد یدا معندایی بندابراین تفسدیر             1

                                                                                            راج  تر برای تدبر هنگدامی کده بده کدالم اضدافه شدده باشدد جسدتجوی)تطلب( آخدر معندا           

                             است یا جستجوی ما بعد معنا.  
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دار الف،در للطباعد  و   بیدروت:  ، لسدان العدرب   ق(.1414) منظدور، محمدد بدن م،درم    ابن. 1

 .النشر و التوزیع

تحقید :   ،النهاید  فدی رریدب الحددیو وانثدر      ق(،1399محمدد ) بدن   اثیر، المبارک. ابن2

 .الم،تب  العلمی  :بیروت، طاهر  حمد الزاو 
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بیددروت:  ،تحقیدد : زهیددر عبددد المحسددن سددلطان، مجمددل اللغدد  ق(،1416فددارس). ابددن5

 .ماسس  الرسال 

 : عبددد السددالم محمددد  ، بتحقیددمعجددم مقدداییس اللغدد   ق(،1399. ____________)6

 .دار الف،رجا: بی ،هارون

محمددد ، بتحقیدد : شددر  شددافی  ابددن الحاجددب ق(،1395حسددن ). اسددترآبادی، محمدددبن7

 .دار ال،تب العلمی : بیروت ،نور الحسن

دار چدداپ اول، بیددروت:    ،هتدداب التعریفددات ق(، 1413محمددد )بددن. جرجددانی، علددی 8

 .ال،تب العلمی 

تحقیدد :  حمددد ، عربیدد الصددحا  تدداج اللغدد  وصددحا  ال ق(،1417. جددوهری، ابونصددر )9

 .دار العلم للمالیینچاپ چهارم، بیروت:  ،عبد الغفور عطار

، المفددردات فددی رریددب القددرآن   ق(،1412محمددد )بددناصددفهانی، حسددین . رارددب11

 ، دمش : دار القلم.: صفوان عدنان الداودیبتحقی 
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: مجموعد   ، بتحقید  تداج العدروس مدن جدواهر القداموس      تدا(، . زبیدی، مرتضدی )بدی  11

 .الهدای  دارجا: بی  ،من المحققین

تحقیدد : محمددد باسددل عیددون    ،  سدداس البالردد  ق(، 1419. زمخشددری، جدداراهلل ) 12

 .دار ال،تب العلمی ، بیروت: السود

، تهددران: ، چدداپ: سددوممجمددع البحددرین (،1375) طریحددی، فخددر الدددین بددن محمددد. 13

 انتشارات مرتضوی.

،  ،محمددد لبددراهیم سددلیم  ، بتحقیدد :ویدد الفددروق اللغ تددا(،. عسددکری، ابددوهالل )بددی 14

 . دار العلم والثقاف  للنشر والتوزیعه: قاهر

انتشددارات ، چدداپ دوم، قددم: کتدداب العددینق(، 1411) خلیددل بددن احمددد ،فراهیددد . 15

 .  هجرت

بإشددراآ: محمددد  ، القدداموس المحددیک  ق(،1426یعقددوب ). فیروزآبددادی، محمدددبن 16
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 حقوق زن رویکرد تفسیر نمونه به زن و

 2حسین ستار -3زینب ستار

 چکیده:

                     فهدم نمدودن قدرآن                                                                 تفسیر تددبری روشدی اسدت در تفسدیر کده رایدت آن قابدل       

           ازجملدده          نموندده     ر ی     تفسدد                                                       در مقددام تددذکر، بددرای عمددوم مخاطبددان اسددت.     

                    تواندد بدا چندین          مدی    ی      تددبر    ر ی      تفاسد    ی      شناسد     ان   ید                 اسدت کده در جر     یی    رها ی   تفس

                                      ایددن تفسددیر بددا همددین خصوصددیات و   .   رد   یدد        قددرار گ                         روش و سددبکی موردتوجدده

                                             هددای قددرآن، مخاطبددان خدداص خددود را دارد.                    تدددبر در آمددوزه                     بددا هدددآ کدداربرد

                      دانسددته شددده اسددت.    «                                                            در تفسددیر نموندده، قددرآن کتدداب اندیشدده و تفکددر و تدددبر

                                        نمونده بدا واژگدان تفکدر، بصدیرت و                                                   دعوت بده تددبر در قدرآن از دیدد تفسدیر     

                                 نویسدندگان تفسدیر نمونده بدا        .     اسدت              قرارگرفتده      یدد     تاک                         نظر نیز در قدرآن مدورد   

                             بدر نقدش اصدیل ایدن واژه        د   ید    تاک                            بدرای تددبر قدرآن و بدا           هدا        فدر     ش ی پ     همین 

                                       هددای قرآنددی در حددل مشددکالت شخصددی و                       هسددتند کدده آمددوزه         بددر آن        کلیدددی 

                       هددای الهددی کدده از                   ایددن آمددوزه           ازجملدده                        مسددلمانان، رهگشاسددت.           عمددومی

   در         خصدوص       بده                  هدای کارگشدایی                         تدوان بده رهیافدت           ، مدی     هدا     آن              رهگذر تدبر در 

                                  ی ایدن کتداب الهدی در بحدو زن         هدا          آمدوزه   ،      افدت  ی       دسدت      هدا        بدان          عصر جدید

                                                        حقدددوق زندددان ازجملددده مباحدددو مدددورد مناقشددده               او اسدددت.            و حقدددوق

                                        معددارآ دینددی در دوره معاصددر اسددت.                               نظددران در عرصدده معرفددت و         صدداحب

                                                           
 Zeinab.sattar@ut.ac.ir دانشگاه تهران)نویسنده مسئول(. . دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا؛3

 sattar@kashanu.ac.irدانشگاه کاشان؛ های خارجی؛ دانشکده ادبیات و زبان گروه قرآن و حدیو؛ . استادیار؛2
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                                                                                 نوشتار پدیش رو درصددد اسدت تدا پدس از تبیدین جایگداه زن در ایدن تفسدیر،          

                                    هددای تدددبری آن موردبررسددی قددرار                                               رویکددرد ایددن تفسددیر را از منظددر رهیافددت

                           توانددد در مقددوالتی نظیددر                                 برانگیددز در ایددن حددوزه مددی                         دهددد. محورهددای چددالش

                                                                                حدد  طددالق؛ تعدددد زوجددات؛ تنبیدده زنددان و ارش مددورد کنکدداش قددرار گیددرد.  

                                                                         گان بر این باور هستند کده هرچندد ایدن تفسدیر تدالش کدرده اسدت تدا               نویسند

                                     فهدم بدودن همده آیدات موردبحددو                  فددر  قابدل             بدا پدیش             گفتده را                مسدائل پدیش  

                                                                               داده و وظیفدده مسددلمانان بدده تدددبر و اندیشدده در ایددن آیددات و درنتیجدده           قددرار

                                             بدرای زندان بدا زبدان مناسدب نسدل ندو                                         بخش بودن مفاهیم ایدن آیدات را        نجات

                                                                      ت زماندده خاطرنشددان نمایددد و در ایددن مسددیر شددبهات را مددورد                و مقتضددیا

                                                     تددوان از ایددن نکتدده چشددم پوشددید کدده درواقددع                                      پاسدده قددرار دهددد؛ امددا نمددی 

                                                                                   رویکددرد مفسددران ایددن تفسددیر در ایددن قبیددل مسددائل، کماکددان، همددان رویکددرد 

                      رو ایدن تفسدیر بدا                     باشدد. ازایدن                                                 سنتی در بیان حقوق زنان و فاقدد ندوآوری مدی   

                                 هدددای جریدددان تددددبری نسدددل                          ی معاصدددر و برداشدددت                    تفاسدددیر روشدددنفکر

                                      باشدد. چنانکده بدرای نمونده ضدرب                                               روشنفکری متفداوت و گداه متعدار  مدی    

                                                                                     زنددان را بدده همددان معنددای زدن تفسددیر نمددوده و از تاویددل و یددا نسدده آن       

                                                                                  اسددتقبال نکددرده اسددت. هرچنددد هماننددد تفاسددیر نددوگرا سددعی در شناسددایی     

                                ال ویژگددی اصددلی ایددن تفسددیر    حدد                    هددا دارد. بددااین                             شددبهات و پاسددخگویی بدددان

      سددار                                                                                 تاکیددد بددر تدددبر درآیددات بددرای رسددیدن بدده اعددتالی زن و زنددان در سددایه

                                                                                    آیات الهی بدا محوریدت عددالت و نیدز برابدری زندان بدا مدردان در بسدیاری از          

      هدای               هدا و داده                                                                    موارد اسدت. تفسدیر نمونده تدالش کدرده اسدت تدا از فدرآورده        

                                 ی در تفسدیر آیدات مربدوط بده           شناسد                                         علوم روز هم دون روانشناسدی و جامعده   

                  هددای تدددبری آن                                      همدده را بددا توجدده بدده جنبدده                        منددد گددردد. ایددن                 زنددان بهددره 

      دهیم.                         موردبحو و بررسی قرار می

                                                     تفسیر نمونه؛ تفسیر تدبری؛ حقوق زنان؛ تنبیه بدنی؛ ارش           کلیدواژه:
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 . تفسیر تدبری؛ تاریخ ه؛ تعری ؛ مبانی3

                                          تعددابیر و اصددطالحات نوپدیددد اسددت کدده                                                    جریددان تفسددیر تدددبر/ مکتددب تفسددیر تدددبر از  

                                            نظدر چنددانی وجدود نددارد و در تعدابیر                                                         واسطه همین تاخر بحدو، هندوز دربداره آن اتفداق        به

                                            شددده اسددت. تدددبر در قددرآن خددود البتدده                                               هددا از آن تفاسددیر متعددددی بدده دسددت داده           و بررسددی

   و   «                                                                                            عمددری بدده درازای خددود قددرآن و نددزول ایددن کتدداب آسددمانی دارد. مشخصددا  از تدددبر     

                                                           آیدده سددخن بدده میددان آمددده اسددت: سدده مددورد از عدددم    4                                مشددتقات آن در خصددوص قددرآن در 

                                                                                               تدبر در قرآن خطاب به مشرکان/ مخالفان پیدامبر سدخن بده میدان آمدده اسدت کده اگدر تددبر          

      شدده                                                                          شددند کده ایدن کتداب چدون اختالفدی نددارد از جاندب خددا ندازل                          کردند متوجه می    می

                                                    رکان البتده در سدوره مامندون نیدز مدورد تدذکر                                    . همین لحدن خطداب بده مشد     (  82 ،      )ن ساء3   است

                                                                              در سدوره محمدد"ص" ایدن عددم تددبر نتیجده قفدل زدن بدر قلدوب دانسدته             2              قرارگرفته است.

                                            تددرین تعبیددر در خصددوص تدددبر در "سددوره                     تددرین و بنیددادی       کلددی  (.  24 ،        )محم ددد1           شددده اسددت

  و                                                                                               ص" مورد تدذکر قدرآن قرارگرفتده اسدت. در ایدن آیده تددبر در قدرآن، هددآ ندزول قدرآن            

                               . ایدن کتدابی اسدت پربرکدت      (  29 ،  )ص4                                                      برای پندد گدرفتن صداحبان خدرد دانسدته شدده اسدت       

    رو   ن   ید    ازا  3                                              آن تددب ر کنندد و خردمنددان متدذکر شدوندپ         ات   ید    درآ     تدا     م   ید  ا        کدرده                     که بدر تدو ندازل    

                                                                                              وظیفه تمامی مامنان بدرای کسدب معرفدت و عمدل، تددبر در ایدن کتداب الهدی دانسدته شدده           

         ادشدده           در آیده ی                                     بدا اسدتناد بده همدین کداربرد                  ت از تددبر                                 است. مفسران خصوصا  عیل این آیدا 

                              تدددبر و معددانی و مفدداهیم و         وحددوش       حددول                                                      بددا توجدده بدده مباحددو واژگددانی تدددبر بدده بحددو  

               ؛ طباطبدددائی،   98  :   21 ج ،    3432                    ی، تفسدددیر طبدددری،      طبدددر     )رک:       اندددد            پرداختددده                کاربردهدددای آن 

            موردتوجدده         موضددوع   ن   یدد ا                   تدددبر در قددرآن؛                             (. بددا ایددن جایگدداه واالی   391  :   31 ج ،    3402          المیددزان،

                                                           
 « َ ر ای               اخ ت ال ف ا ک ث    ه ی                     الل ه  ل و ج د وا  ف    ر   ی                                   ال قرآن و ل و  ک ان  م ن  ع ند  ر          تدب رون   ی          ف ال  .» 3

 «.  ن ی                    آب اء ه م  ال ا و ل      ا ت   ی                                  ال ق و ل    م  ج اء ه م م ا ل م           د ب ر وا  ی            ف ل م  .» 2

 «.              ق ف ال ه ا        ق ل وب   ی                 ال قرآن   م  ع ل          تدب رون   ی      ف ال  .»  1

 «                       و ل وا ال ا ل ب اب       تذک ر  ی     و ل       ات ه   ی آ         د ب ر وا  ی             م ب ار ک  ل    ل   ی                    نز ل ن اه  ل ل         ک ت اب » .4

 شده است. اهلل مکارم استفاده  در ترجمه آیات قرآن از ترجمه آزاد آیت . 3
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   ر ی           در روز رددد   ی                                    رسددول خدددا، حضددرت محمددد مصددطف         اسددت.              قرارگرفتدده                معصددومان نیددز 

      )حدر  3                             فهدم معندای آیدات برآییدد             درصددد                                             ای مردمانپ در قدرآن تددبر پیشده کنیدد و      »        فرمودند 

   (.   391  :   21 ج ،    3409      عاملی،

         اندد از                       شدده اسدت عبدارت                                                          ترین معدانی کده بدرای واژه تددبر در نظدر گرفتده                   بعضی از مهم

              آن را عبددارت    ی                 اسددت کدده برخدد           عکرشددده   ی        متعددد د   ی                       در کتددب لغددت، معددان    ر ی  دب   تدد   ی     بددرا "

     ر  ی        الت دددب »    ( و    321  :   33   ، ج ق      3434    ی، د   یدد  زب   رک:  «)      انمددر         عاقبدده   ی             الن ظددر  فدد     ر  ی        الت دددب »    از:          داننددد   ی   مدد

  و    ی     نگدر          عاقبدت    ی                  ( کده بده معندا      280  :  4 ج    ق،    3408   ،       منظدور        ابدن    رک:   « )             دبدر انمدور     ی             الت فک ر  ف 

   ی    علد    ء ی     الش د        کدون  ی                 عا عاقبده بدان      ء ی     الش د    ر  یی    تصد  »   را    ر ی     تددب        گدر،  ی           است وگروه د   ی ش ی   اند     ژرآ

   م ی                عبددارت از تنظدد   ی    عندد ی   (،    386  :  8   ، ج ق    3431    ی،        )مصددطفو  «         مطلوبدده      جدده ی                   عاقبدده حسددنه و نت

                    بدر اسداس عاقبدت       ی                  انجدام دادن عملد     ی                                                         امور در رسداندن آنهدا بده عاقبدت معهدود و بده معند       

           مترت بدا      ء ی         جعدل شد     ی              تددل  ع ل د   »  :  د    اند                      اسدت عکدر نمدوده          شدده        گرفته       در نظر    ش ی      که برا   ی    درست

                     رو از دیددد مفسددران              (. از ایددن   333  :     3194  د،     نددژا   ی    علدد     )رک:  «     آخددر     ء  ی                    و متعاقبددا  ل ش دد     ا    یدد     و جار

                                                                                                  شددیعی گدداه تدددبر همددان فهددم معنددا و مقصددود آیددات قددرآن کددریم )شددیه طوسددی و ابددوالفت  

         ای فهددم                                                                                        رازی( و گدداه تفکددر در معددانی و مقاصددد قددرآن )طبرسددی و خددویی( و نددزد عددده    

                                                                                             سجام قدرآن )عالمده طباطبدایی و جدوادی آملدی( و ندزد دیگراندی توجده بده بالردت قدرآن              ان

                                                                                    اهلل( هسددت. هرچنددد همدده ایددن اقددوال سددعی در اسددتخراج نظددر خددود از قددرآن را               )مدد  فددت 

                                                                                               دارنددد امددا نظریدده چهددارم در ایددن خصددوص مسددتند صددحیحی بددرای ارائدده ندددارد. )رک:     

  (  24  :     3193    راد،

             آیدد مدراد                                                            ر تدبر یا جریدان تفسدیر تددبر سدخن بده میدان مدی                      که از مکتب تفسی            اما هنگامی

                                                       اسدت از جریدانی در تفسدیر کده اوال  معاصدر اسدت و                                           بدر همدان مفهدوم تددبر عبدارت              با تکیه

      فهددم                                                                                                  ثانیددا  در پددی آن اسددت کدده قددرآن را در مقددام تددذکر بددرای عمددوم مخاطبددان خددود قابددل 

  "                 و مقاصددد قددرآن   ی      معددان      فهددم         تدددبر "                                                          نمایددد. از دیدددگاه صدداحبان و مروجددان ایددن جریددان  

                                                           
 «     ات ه   ی                                                   م ع اش ر  الن اس  تدبروا ال ق ر آن  و  اف ه م وا آ».  3
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                                             کده هدم بدا ادبیدات قدرآن کدریم آشدنا                               هاسدت مشدروط بددان                               است و در دسترس همه انسدان 

  و    ی      معددان       شددر                                                                                باشددند هددم تدددبری روشددمند در پددیش گیرنددد در مقابددل تفسددیر قددرآن که"   

                      (. تفسددیر بدده ر ی و     3400        صددبوحی: )                                       " مخددتر معصددومان دانسددته شددده اسددت              مقاصددد قددرآن

                                                        ه در صددورت عدددم توجدده بدده تدددبر روشددمند؛ جریددان                                       قددرآن بسددندگی دو آسددیبی اسددت کدد 

   در          گرایددی        تدددبر    ان   یدد  جر   ی      مبددان     (."    3400                     رک:همددان؛ پدداکت ی:  )     کنددد                          تدددبری را تهدیددد مددی 

                     دانندد تفسدیر بده                                                                             ( هرچندد صداحبان جریدان تددبری چدون ایدن جریدان را تفسدیر نمدی          ر ی   تفس

           ت روشدمند       صدور                                                                                      ر ی در تدبر را سدالبه بده انتفداع موضدوع دانسدته اندد و تددبر در قدرآن بده         

        صددبوحی  )        انددد.          دانسددته                  کامددل و معصددوم       هددای            از انسددان   ی  رو   یدد                 کننددده ضددرورت پ         اثبددات      را "

                توسددک اسددتاد     ،       معاصددر   ی      تدددبر   ر ی     تفسدد   ی                   روشددمند از مبددان    ر ی     تفسدد   ن ی      بهتددر   د ی    شددا   (    3400 :

   ر ی         در تفاسدد   ی     جزئدد           استقصددای             کدده پددس از         سددنده ی  نو   ن   یدد ا   د   یدد    از د        اسددت.       شددده        بیددان   ی       پدداکت 

          برشددمرد:    ن ی   ندد چ   را    ر ی      تفاسدد   ن   یدد ا   ی    ژگدد ی و   ن ی    تددر       مهددم        تددوان   ی   مدد      اسددت        شددده        حاصددل   ی      تدددبر

        گیدری         بهدره    ؛       گذشدته    ی ر ی     تفسد        هدای        سدنت    ش ی       و پداال         ادهدا  ی                  و بازگشدت بده بن      یی        گسست گرا

   (.    3400              شناختی)پاکت ی:      زبان         از مباحو       گیری      بهره  و    ی              از ساختار قرآن

 . تفسیر نمونه2

                                                     همددان( و بددا اهدددافی در همدان راسددتا اسددت کدده   )                                           تفسدیر نموندده ازجملدده تفاسددیر تددبری  

                                                                                                تدوین و ترتیب یافتده اسدت. صداحبان ایدن تفسدیر ترتیبدی شدیعی بدیش از هدر چیدز تفسدیر            

        خددددود                           هددددای ویددددژه عصددددر             و ضددددرورت            نیازهددددا                                    خددددود را برآمددددده و پاسددددخگوی 

                                                          (، ایددن تفسددیر حاصددل تددالش جمعددی از پژوهشددگران عیددل   21   : 3 ج   ،    3113        مکددارم، )       داننددد      مددی

                 سددال منتشددر و      33                مددرور در طددی                 جلددد و بدده     21                       مکددارم شددیرازی در    اهلل                  سرپرسددتی آیددت 

                                                                                              ازآن و با اتکدا بددان تعددادی تفسدیر موضدوعی نیدز از آن اسدتخراج گردیدده اسدت. نثدر               پس

                                                                                             روان؛ پاسخگویی بده نیازهدای نسدل جدوان؛ توجده بده شدبهات و مسدائل عصدری؛ پرهیدز از           

                  باشدد. از دیگددر               فسدیر مددی              هدای ایددن ت                                                       مباحدو فندی و تخصصددی در تفسدیر؛ ازجملدده ویژگدی    

                                                                  تددوان توجدده بدده مسددائل سددازنده زندددگی مددادی و معنددوی و                                 خصددایر ایددن تفسددیر مددی 
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                                                                                                 اجتمدداعی؛ پاسددخگویی بدده شددبهات اسددالم و قددرآن؛ تقریددب گرایددی؛ توجدده ویددژه بدده ابعدداد  

                                     (. نویسددندگان کتدداب بددر اسدداس دو   21-    38  :  3 ج                                              تربیتددی و هدددایتی آیددات را یادکرد)همددان؛

                                             برگردانددن میدراش علمدی و فرهنگدی اسدالم             اندد:                      را تددوین نمدوده                         هدآ اساسی این تفسدیر 

        جدان و    ،                                                               کدردن همده آن مفداهیم عدالی از طرید  زبدان عصدری در رو                 پیداده    و             به زبان روز

                                    ویددژه ایددن زمددان از اصددول کلددی       هددای           خواسددته                     اسددتنباط نیازهددا و          و نیددز                    عقددل نسددل کنددونی 

                              هدددآ بهتددرین تفسددیری کدده                                            ( صدداحبان تفسددیر نموندده، بددا همددین   24 / 3   ج            . )همددان؛      اسددالم

        ( ایددن   28   و    23           انددد)همان:                                                                           بتوانددد بدددین نیازهددا پاسددخگو باشددد را، تفسددیر نموندده دانسددته    

         شده است.                              های انگلیسی و عربی نیز ترجمه               تفسیر به زبان

 . زن و حقوق زن در تفسیر تدبری نمونه:1

  و                                 صددراحت مسددئله برابددری زنددان                                                             خداونددد متعددال درآیددات متعددددی از قددرآن کددریم، بدده 

            (، ثددواب و   30                                                                               مددردان را در مصددادی  مختلدد  ازجملدده برابددری در عقیددده وایمددان)بروج،     

                                    ( و ریددره موردتوجدده قددرار داده     12                                     ( مالکیددت و تصددرفات مالی)نسدداء،      326            عقاب)نسدداء،

          هددر کددس  »         فرماینددد                   سددوره نحددل مددی    91                          (. بددرای مثددال در آیدده    304  :     3118            میرخلیلددی،  )     اسددت

                         مددامن اسددت، او را بدده       کدده          درحددالی         یددا زن،                                     انجددام دهددد، خددواه مددرد باشددد    ای          شایسددته      کددار 

  ،        دادنددد      مددی                                       را بدده بهتددرین اعمددالی کدده انجددام       هددا    آن                  داریددم و پدداداش                            حیدداتی پدداک زنددده مددی

                                                                                      آیددات متعدددد دیگددری نیددز مبنددی بددر ایددن امددر مهددم، در قددرآن بدده چشددم      3  «.            خددواهیم داد

   (.   40 3  :     3118            میرخلیلددی،  )     انددد                        مددورد نیددز برشددمرده    24                                      خددورد. برخددی، ایددن مددوارد را تددا       مددی

        جزیددره                                                                           اسددت کدده وضددعیت اسددفبار زنددان تددا پددیش از ظهددور اسددالم در شددبه         حددالی          ایددن در

                               ای ظهددور و بددروز یافددت کدده                                                                 عربسددتان بددر شخصددی پوشددیده نیسددت. دیددن اسددالم در جامعدده

                                         همده، مسدئله برابدری زندان و مدردان                                                      ترین حقوق خدود نیدز محدروم بودندد. بدااین                 زنان از کم

       نیداز        بدی                                                       یدات متعددد قدرآن، نبایدد اندیشدمندان دیندی را                      طدور مشدخر درآ                    در اسالم و نیز به

                                                                                                 از پاسدده بدده شددبهات ایجادشددده در ایددن زمیندده گردانددد چراکدده در برخددی مددوارد حددداقل در 

                                                           
َ                           م ن  ع م ل  ص ال َحا م ن  ع کر    و    ن ث ی    . »3   . «           یع م ل ون         کان وا     م ا             ب ا ح س ن                ج ر ه م                      و ل ن ج ز ین  ه م           ط یب            ح یاة                   ف ل ن ح یین  ه            م ا م ن          و ه و                  
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                                                                 رسدد کده اصدل کلدی برابدری زندان و مدردان مخددوش شدده و                                           نگاه اول چندین بده نظدر مدی    

            و پرحاشددیه         تددرین       کهددن   از                 شددل دو مددورد                                                      گددویی اسددتثنائاتی بددر آن وارد شددده اسددت. بددی  

                                                      میدان زندان و مدردان و نیدز جدواز تنبیده بددنی             ارش                       مسدئله عددم برابدری       ،     موارد   ن ی ا         سازترین

        باشد.                                  زنان توسک مردان در دین اسالم می

                                                             بررسی این شبهات و پاسه به آن از دو جهت دارای ارزش واالیی است:

         از صددر                                                                                      اولین نکته ایدن اسدت کده اگرچده مسدئله عددم برابدری زندان و مدردان در ارش         

      آیددد                                              طددور کدده از مددتن روایددات متعدددد برمددی                                                اسددالم مددورد پرسددش قرارگرفتدده اسددت و ایددن

           ؛ مکددارم،    223  :     3113                انددد)رک:مطهری،                               هددایی درخددور توجدده داده                            معصددومین نیددز پاسدده  

   ن   یدد ا                                                                    پیشددرفت جوامددع بشددری و نیددز تغییددر نقددش زنددان در جامعدده،          بددا         ( امددا   384   :    3184

      هدای                                             شدوند و گدویی بددین دلیدل کده پاسده            مدی                     از دیدروز تکدرار        تدر          پررندگ     ار ی          شبهات بسد 

                                     کننددگی کدافی برخدوردار نیسدتند،                                                               شده تدا بده امدروز، در عصدر حاضدر از قددرت اقنداع            طر 

               انددد. دومددین                      نظددران قرارگرفتدده                                                             هم نددان مددورد انتقددادات بسددیاری از سددوی برخددی صدداحب 

       مدددنی         قددانون                  کنددد، اقتبدداس                                                                    مسددئله کدده اهمیددت بررسددی ایددن شددبهات را دوچندددان مددی    

           شدل اگدر                                                            ویدژه در حدوزه ارش از شدرع مقددس اسدالم اسدت. بدی                            هوری اسالمی ایران به  جم

                                                                                                  قوانین موجدود قددرت کدافی جهدت اقنداع مکلفدین را نداشدته باشدند دیدر یدا زود در امدواج            

                                                                                                   انتقادات وارده از سوی افراد و نیدز بدا توجده بده تغییدر شدرایک در جوامدع بشدری بده ورطده           

        شوند.                       بسا نابودی کشیده می            تغییر و چه

                       در مقالده "ارزش سدنت         3110                                                                  دکتر کاتوزیان بدا زبدانی بسدیار شدیوا ایدن مهدم را در دهده        

  و    ی        اجتمداع    ی    هدا          خواسدت  »        اندد:                                                             و جذبه عددالت در تدوارش همسدران" موردتوجده قدرار داده     

        شددند    ی           خشدنود مد     ن ی    بدد    م ی                      : اگدر زندان در قدد        اسدت        شدده           دگرگدون    ی                     ادعاها در جهان کندون 

                                   و عددل بدا آندان رفتدار شدود،              نیکدی       بده                    شدوهران باشدند و          ایدت       موردعن                عندوان انسدان            که بده 

                               زنددان در اقتصدداد خددانواده و    ، ی                در جهددان صددنعت       نددد.   دار   ی              و گدداه برتددر   ی       برابددر   ی              امددروز ادعددا

        حسداب       بده    ر   ید             کنندده و اج                   سدربار و مصدرآ     ی       موجدود       گدر  ی                    برجسدته دارندد و د     ی  هم      کشور س
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         خواهدان         ندان  ی                                    سرپرسدت خدانواده قدانع باشدند؛ ا          یدی              خدود از دارا    ز ی                   تا بده سدهم نداچ       ند ی آ   ی  نم

          زنددان در    ی    هددا                       محدددود بدده سددازمان    رو   یدد ن   ن   یدد        نفددوع ا   ، ی                                      مشددارکت هسددتند ندده احسددان. وانگهدد

        حقددوق  و    ی       المللدد   ن ی   بدد   ی    هددا            و سددازمان   ی             اخددالق عمددوم       سددت؛ ی                               برابددر صدد  آراسددته مددردان ن

           مددا نیددز                        (. اندیشددمندان دینددی   93  :     3111            کاتوزیددان،    .«)                داسددتان هسددتند                  بددا آنددان هددم   ز   یدد ن       بشددر

                    تدا بدا اسدتفاده           اندد         بدوده         درصدد                                                         شل با آگداهی از اهمیدت موضدوع موردبحدو، از دیربداز          بی

                         بررسدی ایدن انتقدادات          بده                            در مدتن آیدات و روایدات             مطدرو         هدات  ی   توج   ز   ید                   از ابزار عقدل و ن 

             ها بپردازند.                  و نیز پاسه به آن

          ر تفسدیر                                                                          زعم خود و به فراخدور موضدوع بدا تمرکدز اصدلی بدر مدتن کتداب زن د                   ما نیز به

                                                                      هدای همدراه و یدا مغدایر بده بررسدی ابعداد مسدئله ارش طدی دو                                        نمونه و گاه به نقل از اندیشه

                                                  و نیدز جدواز و یدا عددم جدواز تنبیده بددنی                                            بری زندان" و "میدزان ارش زندان"                   گفتار "اصل ارش

                                ایدن نوشدتار تنهدا در مقدام           کده     آن              نکتده دیگدر              پدردازیم.                                      زنان توسک مردان در دین اسدالم مدی  

   رد        جهدت                      گونده داوری ارزشدی          هدی              بندابراین        اسدت؛                                     توجیهدات متعددد در ایدن زمینده            تبیین

 .    طلبد         دیگر می  ی                                          های مذکور ندارد. واض  است که این مهم فرصت                 یا اثبات دیدگاه

 . بررسی ارش در تفسیر نمونه3-1

                                    تدرین پرسدش در ایدن حدوزه ایدن                     رسدد اساسدی                         شدده بده نظدر مدی                   هدای انجدام              با بررسدی 

                              صدراحت بده موضدوع برابدری                                            کده درآیدات مختلفدی از قدرآن بده                 بده ایدن                         باشد کده بدا توجده   

                                       هددای حقددوقی موجددود میددان زنددان و                               شددده اسددت، آیددا تفدداوت                                ارزش زنددان و مددردان اشدداره

                                                                     ویددژه مسددئله عدددم برابددری میددزان ارش، نشددانگر عدددم عدددالت و                                مددردان در دیددن اسددالم بدده

                                      است و یا دلیلی دیگری در آن نهفته است         برابری

 بری زنان ارش ال ( اصل

                           اهلل مکدارم شددیرازی بنددا                                      بسددیاری از محققددان ازجملده آیددت     ی،    بدر            اصددل ارش       خصدوص     در 

                             عددرب تنهددا مددردان را وارش    ت   یدد             در عصددر جاهل                                                  بددر روایددات تدداریخی بددر ایددن باورنددد کدده 

           ی را شددرط           و رددارتگر   ی      زندددگ   م ی              دفدداع از حددر  ،      جنددگ   ،                    و قدددرت حمددل سددال            شددناختند   ی   مد 
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                            زنددان و کودکددان را از ارش    ل   یدد  دل        همددین      بدده    (.   334  :     3191         مکددارم،  )           دانسددتند            بددری مددی     ارش

                                                                               . ایدن بداور و نگدرش در اقدوام و ملدل مختلد  دیگدر نیدز وجدود داشدته                   سداختند    ی       محروم م

                                       ء خدک بطالندی بدر ایدن بداور رلدک                   سدوره نسدا     7   ه   ید  آ                             هرحال برای اولین بار با نزول          است. به

             شدده اسدت.                    مدردان اشداره                 بدری زندان و                                         متن این آیده شدریفه بده اصدل ارش                    کشیده شده و در

                  پدددر و مددادر و            ازآن دده                 بددرای مددردان،   »        باشددد:                                                  مددتن و ترجمدده آیدده بدده شددر  زیددر مددی    

        پددر و            ازآن ده                                                گذارندد، سدهمی اسدت؛ و بدرای زندان نیدز،                                        خویشاوندان از خود بر جدای مدی  

                                                                         گذارندد، سددهمی؛ خددواه آن مدال، کددم باشددد یدا زیدداد؛ ایددن سددهمی                                مدادر و خویشدداوندان مددی 

 3 . «        پرداختنی  و      شده       تعیین    است 

                                                                                          چنددین در پایددان آیدده جهددت تددداکید بیشددتر و از بددین بددردن شددبهات موجددود در ایددن       هددم

     یدده  آ   (.    336  :     3191                      اسددت)مکارم شددیرازی،                  کدداربرده شددده        " بدده     َ                 ن ص ددیَبا م ف ر وض ددا                  زمیندده، عبددارت "

                                                                                              دیگدری کده در ایدن حددوزه موردبررسدی و تامدل صداحب تفسددیر قرارگرفتده و گدزاره سدداب          

                                        جملدده نخسددت آیدده کدده مدددنظر ماسددت          باشددد.                    سددوره نسدداء مددی    33     یدده        کنددد آ                 را تقویددت مددی

                           کندد کده سدهم )میدراش(                                           فرزنددانتان بده شدما سدفارش مدی             درباره       خداوند  »              بدین شر  است: 

  و    ی     بندد         جملده          ازنظدر                          توجده ایدن اسدت کده                   نکتده قابدل   » .2 «                  سهم دو دختر باشدد         اندازه    به     پسر، 

      سده  ی   مقا    در               صدورت فدرع و                       و ارش پسدران بده         شدده       داده        قدرار                    ارش دختدران اصدل      ،  ان   ید      طرز ب

                                     ارش بددردن دختددران و مبددارزه بددا     ی  رو   د   یدد   تاک   ی     نددوع   ، ن   یدد   و ا       اسددت          گردیددده   ن    یددی          بددا آن تع

        قدانون       901                         ( در قسدمت عیدل مداده       316   :    3191                  مکدارم شدیرازی،     «)     اسدت    ی      جداهل    ی    هدا      سنت

  ر                                                                                             مدنی نیز عینا  این حکدم انعکداس یافتده اسدت و حتدی مسدئله مدالک قدرار دادن دختدران د         

             هددا پسددر و                                                                           بددری نیددز تکددرار شددده اسددت."اگر اوالد متعدددد باشددند و بعضددی از آن             میددزان ارش

      برد".                                 بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می

                                                           
                                          ون  م م  دا ق ددل   م ن دده    و  کث ددر                                                                                                                                                         ل لر  ج دال  ن ص ددیب  م م  ددا ت در ک ال و ال ددد ان  و ال ددا ق ر ب ون  و ل لن  س داء  ن ص ددیب  م م  ددا ت در ک ال و ال ددد ان  و ال ددا ق ر ب        . »3

   «.          م ف ر وض ا       َ  ن ص یَبا

  . «              ال ا ن ث یین         ح             م ث ل             ل لذ  کر                                   یوص یکم  الل  ه  ف ی   و ل اد کم    .»2
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 بری زنان ب( میزان ارش

                                                       راسددتی رهدداورد بسددیار ارزشددمند دیددن اسددالم بددوده                  بددری کدده بدده                          پددس از بیددان اصددل ارش

                                راسدتی علدت دو برابدر بدودن           بده        رسدد.                                                      است؛ نوبت بده بررسدی پرسدش و شدبهه اصدلی مدی      

             اسدت و یدا                                                                                      میزان ارش مردان نسبت بده زندان چیسدت  آیدا نشدان از عددم عددالت و برابدری        

            هدای آورده                         رسدد بتدوان تعلیدل                                                                   علل دیگدری در پدس ایدن حکدم نهفتده اسدت  بده نظدر مدی         

                                            اهلل مکارم شیرازی را در دو محور زیر خالصه کرد:                شده در کالم آیت

                                                                              ایددن مسددئله کدده ارش مددردان دو برابددر ارش زنددان اسددت صددرفا  امددری      »  ( 3

    دو                  نظدر، ارش زندان         یدل         کده از         شدود    ی          روشدن مد         شدتر  ی                اما بدا دقدت ب       باشد           ظاهری می

                           مدردان گدذارده کده بدا             عهدده       بدر    ی ف ی              : اسدالم وظدا      کده    ن   ید  ا     ی     توضد   .            مردان اسدت        برابر

          زندان از        کده    ی       درحدال   .      شدود    ی                                          از درآمدد مدردان عمدال  خدرج زندان مد         ی م ی             توجه به آن، ن

   زن       یددل   ن ی                                خودشددان معدداآ هسددتند بنددابرا   ی     بددرا   ی    حتدد   ی ا      ندده ی           پرداخددت هز          هرگوندده

                          مدرد ناچدار اسدت آن را          کده    ی                     اندداز کندد درحدال                               تمام سهم ارش خدود را پدس         تواند   ی م

   (.   384  :     3191              مکارم شیرازی،   «) د      خرج کن   ش              همسر و فرزندان   ،   خود   ی   برا

                         هدایی اسدت کده ائمده                             پاسده، مشدابه پاسده                              کنندد کده درواقدع ایدن                             در ادامه ایشان بیان می

                                              گونده کده سدابقا  بیدان شدد ایدن پرسدش                              اندد چراکده همدان                                      اطهار در صدر اسدالم بیدان کدرده   

                                                                                                   اساسددی در همددان ابتدددای بیددان حکددم عدددم برابددری زنددان و مددردان نیددز مطددر  بددوده اسددت. 

                                                                                               مضددمون اکثددر روایددات ایددن اسددت کدده علددت عدددم برابددری زنددان و مددردان در ارش،         

                                                                                      یی از قبیدل مهریده و نفقده اسدت کده اسدالم بدر دوش مدردان گذاشدته اسدت)همان:               هدا        هزینه

383   .)   

       حکمدت           السدالم         علیده        رضدا                 کندیم: امدام                                                        برای مثال به یل نمونه از ایدن روایدات اشداره مدی    

                                     توسددک زن در هنگددام ازدواج معرفددی                                                   زن در میددراش را بدده دلیددل دریافددت مهریدده           تفدداوت

               مدرد پرداخددت        کده           درحدالی   ،      کنددد      مدی          دریافدت          مهریده                               زیدرا زن در هنگددام ازدواج  » :        نمایندد       مدی 

     )رک:   «       گیددرد      مددی                                                                   . بدده همددین جهددت، سددهم بیشددتری از ارش بدده مددردان تعلدد           کنددد      مددی
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                           اتفدداق اندیشددمندانی کدده                                              (. شدداید بتددوان گفددت اکثددر قریددب بدده    161  :  2 ج   ،    3183     یدده،    بابو       ابددن

       اندد.          کدرده                                   اندد، بده ایدن دلیدل اشداره                                                            درصدد توجیه مسئله تفاوت ارش مدردان و زندان برآمدده   

                                                                                            بددرای مثددال مهدددی مهریددزی در کتدداب "شخصددیت و حقددوق زن"، دلیددل عددداپم برابددری را   

                      هدای مدالی متعدددی                                                              داندد؛ بددین معندا کده مدردان بده دلیدل مسدئولیت                              "مسئله رنم و ررم" می

                                   شددوند و بددر اسدداس قاعددده کلددی                                                                  کده نسددبت بدده زنددان دارنددد، ضددرر بیشددتری را متحمددل مددی 

            هددای نقددض                       چنددین بدده نموندده              بددرد. هددم                تر بهددره مددی                                     هددرکس بیشددتر خسددارت ببینددد بیشدد 

            کننددد و آن                                                ( ارش مددردان نسددبت بدده زنددان اشدداره مددی   146   :    1382   ،            جوادی آملددی           زیددادت)رک:

         دانندددد                                     بدددری متفددداوت زن و مدددرد مدددی                                                   را دلیدددل بدددر عددددم مددددخلیت جنسدددیت در ارش

   (.   461  :     3190  ی، ز ی   مهر )

             نسددوب بدده                                                                               مددوارد زیددادت و برابددری ارش زنددان نیددز ماننددد سددایر احکددام ارش م       

        قددانون      933                                                                                  شددریعت اسددالم، در قددانون مدددنی انعکدداس یافتدده اسددت. بددرای نموندده مدداده   

                                                                  کندد کده ممکدن اسدت بده سدبب آن ارش دختدر زیدادت از پسدر                                     مدنی حالتی را بیدان مدی  

                نداشدته باشدد            واسدطه       بدال             میدت اوالدی                                بددین شدر  اسدت:" هرگداه         933            متن مداده        باشد.

                                                     ین طریدد  جددزو وارش طبقدده اول محسددوب و بددا هددر                    اوالد بددوده و بددد        مقددام        قددائم   او       اوالد

           نسددل بدده          برحسددب      اوالد                  تقسددیم ارش بددین   .     بددرد      مددی                               ابددوین کدده زنددده باشددد ارش     از     یددل 

       رسدد       مدی               او بده میدت           توسدک       بده      کده         بدرد       مدی                                یعنی هدر نسدل حصده کسدی را          آید    می    عمل 

                                       تقسدیم بدین افدراد یدل نسدل پسدر           در  .      برندد       مدی        دختدر        اوالد                               بنابراین اوالد پسدر دو برابدر   

  ".   برد    می              دو برابر دختر 

                                                                                       بدین ترتیب اگر شدخر فرزنددی نداشدته امدا دارای ندوه دختدری و یدا پسدری باشدد،          

                    نظدر بگیریدد کده                                          شدود. در ایدن صدورت حدالتی را در                  واسدطه مدی                           نوه جدایگزین اوالد بدی  

             ایددن مددورد                                                                                   دختددر میددت، دارای فرزنددد پسددر و پسددر میددت، دارای فرزنددد دختددر باشددد. در  

              رسدند، ندوه                               واسدطه او بده میدت مدی                      برندد کده بده                                       بدین علت که هرکدام حصه کسی را مدی 

                   حددالتی را بیددان       923                                                           برابددر نددوه پسددری ارش خواهددد بددرد. هم نددین مدداده                دختددری دو
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                                    اگدر وراش چندد بدرادر امدی یدا                                                              کند که ممکن است ارش دختدر بدا پسدر برابدر باشدد: "          می

                  بالسدویه تقسدیم         هدا     آن             ترکده بدین      ،                  واهر امدی باشدند                                          چند خواهر امدی یدا چندد بدرادر و خد     

 ."   شود    می

        نگداهی                                                                                 در این میان نیکوست بده دیددگاه شدهید مرتضدی مطهدری در ایدن خصدوص ندیم        

   را                         دارد کدده مددا سددهم زن    ی           چدده لزومدد                                                           داشددته باشددیم. ایشددان در پاسدده کسددانی کدده معتقدنددد  

    م  ی                     و نفقده جبدران کند         مهدر           وسدیله       بده            کمبدود را     ن   ید            و آنگداه ا                                  کمتر از سهم مدرد قدرار دهدیم   

                                        اشدتباه در نظدر گرفدت درواقدع ایدن                                                                طور معتقدندد کده نبایدد جدای علدت و معلدول را بده            این

                      و ندده برعکس)مطهددری،                 و نفقدده اسددت      یدده           معلددول مهر           اسددت کدده    زن    ی           خدداص ارثدد      وضددع 

3113      : 224   .)   

                                                                                 دومددین دلیددل عدددم برابددری ارش میددان زنددان و مددردان از نگدداه مالفددان       ( 2

        جامعده        یدل                          باشدد ایدن اسدت کده                              مکمدل دلیدل قبدل مدی           ندوعی                           تفسیر نمونده کده بده   

   ؛              گونداگون دارد    ی    هدا                         هدا و عضدالت و سدلول                بده بافدت      از   ید          انسدان ن       یدل     کر ی        همانند پ

                 شدده اسدت کده                                 از اجدزای مختلفدی تشدکیل               یدل بددن             طدور کده           همدان                 بدین معما کده 

               جامعده کامدل         یدل        آمددن      ود         بده وجد     ی     بدرا         کنندد،                       خاصی را ایفدا مدی     ٔ             هرکدام وظیفه

      امدا     ؛     اسدت    ی       و فکدر    ی             مختلد  بددن     ی    هدا                   هدا و سداختمان       عوق   ،           اسدتعدادها       بده     از ی ن    نیز 

          بدده سددر    ت   یدد                 اجتمدداع در محروم       کددره ی پ   ی         از اعضددا   ی          کدده بعضدد       نیسددت    ا     معندد       بدددان    ن   ید  ا

   ی       و جسدم    ی                       تفداوت سداختمان روحد      .                         هدا کوچدل شدمرده شدود                خددمات آن    ا   ید      برند 

                           حکمددت پروردگددار اسددت و            مقتضددای      بدده      اسددت    ی   عدد ی       کدده طب        هددایی        قسددمت      در آن 

           روز تمددام       یددل      اگددر    ن ی      هم ندد   .                      از حکمددت جدددا باشددد         توانددد   ی    نمدد       گدداه     ی           عدددالت هدد

      یددل                          داشددته باشددند در همددان    ی                           کننددد و اسددتعداد هماننددد       فکددر      هددم                     مددردم جامعدده مثددل 

  .  زد ی ر   ی م    هم    به   ی  کل                  روز وضع جامعه به

                                                                                            در این خصوص شهید مطهری نیدز مانندد تفسدیر نمونده بدر ایدن باورندد کده نبایدد علدت           

       اسدالم                                     هدای مدالی محددود کدرد. بلکده                                     در ارش را صدرفا  بده جنبده                              عدم برابری زنان و مدردان 
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                                        ی ماننددد موضددوع تولیددد نسددل و نیددز         و رواندد   ی   عدد ی  طب       جهددات                    دیگددری از جملدده    اد   یدد        جهددات ز

            ( از دالیددل    224 :      3113                                                                     حدداالت روحددی و روانددی زن را نیددز مدددنظر قددرار داده اسددت)مطهری، 

                                    هدای مددعی برابدری حقدوق زندان                        شدده در جریدان                 هدای انجدام                          شده که بگذریم با بررسی       ارائه

                                                            تدرین علدت فزوندی شدبهات، تحدول جوامدع بشدری در دوره                     رسدد مهدم                        و مردان، به نظر مدی 

     بدر          باشدد.                                                                                       مدرن و نیز تغییر جایگداه و وضدعیت اشدتغال زندان و مدردان در عصدر کندونی مدی        

                کشدور در سدال        114                                                                            اساس تحلیلدی کده مرکدز تحقیقدات پیدو در مدورد آمدار نیدروی کدار از          

    81                                    درصددد نیددروی کددار را در بددیش از     41                                   انجددام داده اسددت، زنددان حددداقل       2119     تددا       2118

                    ( در ایددران نیددز  /http://women.gov.ir/fa/news/11060 )      دهنددد                              کشددور جهددان تشددکیل مددی  

      سددهم   ،                                                                     بددر اسدداس گددزارش مرکددز آمددار و اطالعددات راهبددردی وزارت کددار        3198         در سددال 

               درصددد بددوده      81                  درصددد و مددردان      19         بگیددری        حقددوق                                    زنددان از تمددام مشددارل مددزد و    

   (.    3198              دی وزارت کار،                          )مرکز آمار و اطالعات کاربر   است

                             کندد ایدن اسدت کده آیدا                                                        شل عهن پرسشگر انسدان را بده خدود درگیدر مدی                  پرسشی که بی

                                                                                             با تغییر وضعیت اشدتغال و وظدای  مدالی مدردان و زندان، هم ندان احکدام اسدالم در حدوزه          

                                                                                               عدددم برابددری در ارش و نیددز لددزوم پرداخددت نفقدده و مهریدده از جانددب مددردان پابرجاسددت    

                                                                               ای را تصدور کنیدد کده در آن درصدد زندان شدارل بسدیار بداالتر از مدردان                               برای مثدال جامعده  

                                                                       وجددود هددم چنددان قددوانین و احکددام اسددالم در ایددن حددوزه پابرجددا                                شددارل باشددد. آیددا بددااین

                                                                         رسدد اگدر بخدواهیم پاسده ایدن پرسدش را از نظرگداه تفسدیر نمونده                                    مانندد  بده نظدر مدی        می

         کننددگی                                      ن دالیدل مدذکور از قددرت اقنداع                                                             بیابیم، باید بیان کندیم کده حتدی اگدر در نظدر انسدا      

                                                                                                       کافی برخوردار نباشند و یدا بدا تغییدر شدرایک مواجده شدویم، بایدد بدر ایدن بداور باشدیم کده             

   ی                                 قدانون ارش را بدر نظدام ثدابت                 ، بندابراین        داندد    ی              کده هسدت مد           چندان             امور را آن     ی   حقا       خداوند 

              هدزار گونده          بدود    ی                                       اگدر قدانون ارش بده دسدت مدردم مد        و              قدرار داده       اسدت            بشر در آن    ر ی    که خ

        ایشددان    (   319  :     3194                  مکددارم شددیرازی،  )    شددد   ی                                   و نددزاع و اخددتالآ در آن واقددع مدد        ومددرج       هددرج

   ن   ید  ا »          فرمایدد:                                          سدوره نسداء کده خداوندد در آن مدی         33                                          بر این باورند کده عبدارت پایدانی آیده     

           گدر ایدن                  نیدز تقویدت     «     اسدت    م ی                                                  است که از طرآ خددا فدر  شدده و او داندا و حکد        ی   نون  قا

http://women.gov.ir/fa/news/11060/
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                                                                مهدددی مهریددزی در کتدداب شخصددیت و حقددوق زن در اسددالم ایددن           همددان(  )            مطلددب اسددت

                          گداه مدالک وضدع قدانون          ی   هد    ی      مدورد    ی     رهدا   یی  تغ   : »     دهدد                                   شبهه را به شکل دیگری پاسده مدی  

         و سرشددت    ی       انسدان    ی      ازهدا  ی ن   ، ی             رلبده خددارج    ی      گدذار          قددانون   ی     بدرا        شدود    ی            قدانون نمدد    ر    یید   تغ   ا   ید 

       اسدالم     ی      حقدوق        سدتم  ی            تفداوت در س    ن   ید                          کده قدبال  گفتده شدد ا            گونده           . همدان          مالک اسدت    ی   آدم

                      دوبداره بده مسدئله       ی      نگداه    د   ید   با       وقدت     آن      کدرد     ر    یید   تغ   ک ی           همده شدرا     ی                    عادالنه است و اگر روز

                           تدوان بده تفداوت نگدرش                                           بدا دقدت در دو پاسده موجدود مدی         (.   261  :     3190   ی،  ز   ید    مهر  «)    داشت

                       هر دو اندیشمند پی برد.

                                                                     رسدد امدروز چدالش اساسدی در حدوزه تفسدیر آیدات قدرآن بدا در                                   به هر نحو به نظدر مدی  

                                                                                               نظر گدرفتن مقتضدیات زمدان همدین نسدبت ارش زن در مقایسده بدا مدردان باشدد؛ امدری کده            

                                                                                                بیش از هدر چیدز تغییدر نقدش و کدارکرد زندان در جامعده امدروزی در آن تاثیرگدذار خواهدد           

                           هدای قدرآن و درک جامعده                                                                            بود. نویسندگان تفسدیر تددبری نمونده هرچندد بدا الهدام از آمدوزه       

                                                       بدری زندان را مدورد دفداع قدرار دهنددد و آن را از           ارش      انددد                            دهده قبدل کوشدش کدرده       4       حددود  

                                                                                              احکام پیشرو و مترقی اسدالم معرفدی نمایندد امدا هم ندان در برابدر چدالش سدهم ارش زندان          

                                                      ویددژه درمبحددو ارش برگرفتدده از فقدده امامیدده اسددت                          کدده قددوانین مددا بدده                            قددرار دارنددد. ازآنجددایی

        باشدد.                           دیشدمندان دیندی نمدی                                           برابدر ایدن مهدم، صدرفا  بدر دوش ان                  اندیشدی در                 مسئولیت چداره 

                                                     تددوان در آثددار ارزشددمند دکتددر کاتوزیددان یافددت.                هددای را مددی          اندیشددی                             نموندده بددارز ایددن چدداره

   ه   یدد             اسددت کدده رو     ی           چنددان صددر       فقدده    در                             قواعددد مربددوط بدده ارش زن                          ایشددان معتقدنددد اگرچدده 

             بدداوجوداین،             را ندددارد      ندده ی  زم   ن   یدد           تحددول در ا       جدداد ی        تددوان ا   ی      حقددوق   ی    هددا      شدده ی     و اند    یی     قضددا

      کدده                                        تغییراتددی را در قدانون ایجدداد کددرد                 هدای قددانونی          گددذاری                        ا اسدتفاده از سیاسددت           تددوان بدد      مدی 

       زمدان               تدوان هدم                       بدرای نمونده مدی          شدود.        تدر    ل   ید                        قواعد حقوق به عدالت نزد   م ی     رمستق ی     طور ر    به

                                                                        هدای سدنگین بدر میدراش خویشدان دور، همسدر را از پرداخدت مالیدات                          کدردن مالیدات            با بدار 

                                               نوشددتن وصددیت مناسددب توسددک خددود متددوفی از                                                بددر ارش معدداآ کددرد و یددا بددا تشددوی  بدده 

   (.  96  :     3118          کاتوزیان،  )                    شبهات فعلی نجات یافت
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 . تنبیه بدنی زنان2-1

                                                                                  ی مبنددای جدواز تنبیده بدددنی زندان توسدک مددردان در برخدی شدرایک خدداص، از              طدورکل       بده 

                    مدردان، سرپرسدت و    »     اسدت        شدده            اسدتخراج               سدوره نسداء       14                 ( در عیدل آیده                   ) اض ر ب وه ن        عبارت 

                                                              کده خداوندد )از نظدر نظدام اجتمداع( بدرای بعضدی نسدبت                 هدایی    ی                انند، بخاطر برتر         نگهبان زن

                                      کده از اموالشدان )در مدورد زندان(         یی    هدا                                                          به بعضی دیگدر قدرار داده اسدت، و بده خداطر انفداق      

                                           اندد، و در ریداب )همسدر خدود،( اسدرار                                                            کنند. و زندان صدال ، زندانی هسدتند کده متواضدع          می

                     کنندد و )ام دا( آن                                                                                  و حقوق او را، در مقابل حقوقی کده خددا بدرای آندان قدرار داده، حفد  مدی       

           پ )و اگددر                                                                                           دسددته از زنددان را کدده از سرکشددی و مخالفتشددان بددیم داریددد، پنددد و اندددرز دهیددد   

                                                            هددا دوری نماییدددپ و )اگددر هددی  راهددی جددز شدددت عمددل،                                        مدداثر واقددع نشددد،( در بسددتر از آن

                                          هددا را تنبیدده کنیدددپ و اگددر از شددما                                             هددا بدده انجددام وظایفشددان نبددود،( آن                         بددرای وادار کددردن آن

                                                         هدا نجوییددپ )بدانیدد( خداوندد، بلندمرتبده و بدزرگ                                                   پیروی کردند، راهدی بدرای تعدد ی بدر آن    

 3  (. ت   هاس                  او، باالترین قدرت              است. )و قدرت

                                    الر  ج ددال  ق و  ام ددون  ع ل ددی                                                                           نویسددندگان تفسددیر نموندده بددر ایددن باورنددد کدده بنددابر عبددارت )   

    ان        در مددرد   ی  ات ی      خصوصدد        برخددی   ل   یدد                            در امددور خددانواده بدده دل    ی          و سرپرسددت       اسددت ی ر  (              الن  س دداء 

       تعهددد    ز   یدد ن             انی قددوی و     جسددم   ی  رو   یدد ن  ،          احساسددات   ی  رو   یدد                    قدددرت تفکددر بددر ن     ی     تددرج          ازجملدده

         باشدد.                      عهدده مدردان مدی         بدر                                ی )ازجملده مهریده و نفقده(         زنددگ    ی    هدا       نده  ی                بده پرداخدت هز      مرد 

                                          و نیدز بیدان وظیفده مدردان در برابدر                 از زندان           دودسدته             بده وجدود          آیده       مدتن               ا توجه بده  ب     سپس

                                                                     گددروه اول، زنددان متواضددعی هسددتند کدده در ریدداب همسددران خددود      : د   ندد  کن   ی           اشدداره مدد        آنددان

                درسددتی رعایددت                      هددای خددود را بدده                                    شددوند و نیددز وظددای  و مسددئولیت                       مرتکددب خیانددت نمددی

      هدا        ایدن                    مدردان در برابدر         فده  ی  وظ                                                    شدل ایدن زندان مشدمول تنبیده بددنی نیسدتند و                    کنند. بدی     می

                                                           
              ل ل غ یدب                 ح اف ظ دات                 ق ان ت دات                                    م و ال ه م  ف الص  ال ح ات        م ن               ن ف ق وا         و ب م ا         ب ع ض                                                                               الر  ج ال  ق و  ام ون  ع ل ی الن  س اء  ب م ا ف ض  ل  الل  ه  ب ع ض ه م  ع ل   »   .3

        ل ن              س دب یل ا                ع ل دیه ن             ت ب غ وا       ف ل ا                ط ع ن کم          ف إ ن                                                         وه ن   و اه ج ر وه ن   ف ی ال م ض اج ع  و اض ر ب وه ن          ف ع ظ                ن ش وز ه ن               ت خ اف ون                      الل  ه  و الل  ات ی         ح ف          ب م ا

   «.     َ کب یَرا        ع ل یا       کان           الل  ه 
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        درسددتی         ه بدده         اسددت کدد                    متشددکل از رنددانی            دسددته دوم       اسددت.    ی      شناسدد                 احتددرام و حدد    ت   یدد   نها

          . واکدنش       شدود    ی   مد     ده   ید       هدا د        در آن   ی         اسدازگار  ن   ی    هدا            و نشدانه         دهندد                         وظای  خود را انجام نمی

                                          شدده اسدت. نکتده حدائز اهمیدت ترتدب                                                              مردان در برابر این دسته از زنان در سده محدور بیدان   

                                                                     موجود در میان این سه مرحله و نیز عدم تجاوز از عدالت در اعمال آن است.

                                                                      ل از پنددد و اندددرز و بیددان نتددایج سددوء عدددم انجددام تکددالی  و                            مرحلدده اول صددرفا  متشددک

                                               بخددش بددودن مرحلدده اول نوبددت بدده اجددرای                                     هاسددت. در صددورت عدددم نتیجدده              ناسددازگاری

       ندوعی                                                                              رسدد کده همدان دوری در بسدتر اسدت. گدویی مدرد بدا ایدن عمدل بده                           مرحله دوم مدی 

        زتددرین                              کدده یکددی از مناقشدده برانگی              مرحلدده سددوم          سددازد.                                      عدددم رضددایت خددود را آشددکار مددی 

       صدورت                                                     باشدد، جدواز تنبیده بددنی زن توسدک همسدر در                                          مسائل در حدوزه حقدوق زندان مدی    

                                     گوندده کدده هویداسددت ایشددان واژه                    باشددد. همددان                                           عدددم اثربخشددی مرحلدده اول و دوم مددی  

       انددد.                                                                                           در مرحلدده سددوم را بنددابر اعتقدداد مشددهور فقهددا بدده معنددای "زدن" در نظددر گرفتدده        ضددرب

       خدورد                                       هدای دیگدری نیدز بده چشدم مدی                       میدان دیددگاه                                      نکته حائز اهمیت این است که در ایدن  

                                       انددد و یددا حکددم آیدده را مددوقتی و                                                                کدده یددا واژه "ضددرب" را در معنددای دیگددری تفسددیر کددرده 

                                    ( اگرچده ایدن اخدتالآ در تفاسدیر       33  :     3184                  اندد. )مهریدزی،                                      محدود بده همدان زمدان دانسدته    

    ثیر                                                خددورد. درواقددع در اثددر گذشددت زمددان و تددا                                             پددیش از صدسددال گذشددته بدده چشددم نمددی 

          ( هرچندد   8        همدان:   )       اندد        شدده                       هدای ندوینی مطدر                                                شرایک و مقتضیات زمدانی و مکدانی دیددگاه   

     اند.       مانده                                                     هم نان کم نیستند مفسرینی که بر باور قول مشهور، باقی

        کیدبم:                                                                                               در این میان بده دو نمونده از تفاسدیر نواندیشدی مغدایر بدا بداور مشدهور اشداره مدی          

                               باشدد. ایشدان معتقدندد بدا                              جتبدی موسدوی الری مدی             اهلل سدید م                                   اولین تفسدیر مربدوط بده آیدت    

                 دقددت در ابعدداد               شددود و بددا                                                                      توجدده بدده اینکدده واژه "ضددرب" در معددانی مختلفددی اسددتعمال مددی 

                    اعتندایی" اسدت را                                                                               موضوع، شایسته اسدت معندای کندایی ایدن واژه کده همدان "اعدرا  و بدی        

           (. ازنظددر   30  :     3193            موسددوی الری، )           کددارگیریم                                               جددای معنددای مشددهور کدده "زدن" اسددت بدده       بدده

           اعجدداز آن                                                                                           ایشددان بددا توجدده بدده دامندده موسددع تفسددیرپذیری قددرآن کددریم کدده خددود نشددان از 
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                                         ( بددین معندا کده مدرد پدس از پندد         31               رسدد. )همدان؛                                         است؛ این تفسیر فاقد اشکال به نظر مدی 

                                                                                               و انددددرز در مرحلددده اول و نیدددز تدددرک بسدددتر در مرحلددده دوم، در آخدددرین مرحلددده و در

                                                               دو مرحلده قبدل، تنهدا مجداز اسدت در محدیک خانده روابدک                                           صورت عددم مفیدد فایدده بدودن    

                                          ( سدپس علدل مخالفدت خدود را بامعندای        33                                               عاطفی خود را بدا همسدرش قطدع کندد. )همدان؛     

                              ( تصدری  بده جدواز تنبیده      3        کندیم:                     هدا اشداره مدی                وار بده آن                     کنندد کده خالصده                  مشهور بیان می

                    د بدودن ایدن حدد                                                                              بدنی خفی  تا حدد عددم کبدودی در کتدب فقهدی و تردیدد در میدزان مفید        

                                          صدورت تمسدل بده تنبیده بددنی و نیدز                                                 ( از بین رفدتن تعدادل روحدی زندان در     2          از مجازات 

                                                                      ( امکددان ایجدداد درگیددری متقابددل و مصددمم شدددن زن بدده ادامدده     1                         افددزایش لجاجددت آنددان  

                                                          مدابین زن و شدوهر، کاسدتن از عالید  قلبدی و درنهایدت                                     ( عددم بهبدود روابدک فدی     4      سرکشی 

                       صددورت عدددم ثمربخشددی                                       توانددایی تمسددل مددرد بدده طددالق در  (  3                          گسددیخته شدددن پیوندشددان 

                                            ( مغدایرت تنبیده بددنی بدا نگداه کلدی        6                                        آمیدز وعددم نیداز بده تبیده بددنی                     های مسدالمت     حل     راه

                                                                                            اسددالم بدده زن، حقددوق و احتددرامش در محددیک خددانواده و اجتمدداع و سددفارش اسددالم بدده     

  (  32  و     33                                 مودت و محبت در فضای خانه. )همان: 

                                                                               ر این باورندد کده در زمدان ندزول آیده، امکدان مهدار زندان بدا تنبیده                           طور خالصه ایشان ب    به

             هدا و نیدز                                                                                            بدنی وجود داشدته اسدت امدا در جهدان امدروز بدا توجده بده بدارور شددن اندیشده           

                                                                                    مندددی از قدددرت تعقددل و اراده در جهددت ایجدداد تغییددرات مثبددت و مقابلدده بددا                   امکددان بهددره

                                   زن هسدتیم و ایدن تحدوالت صدرفا                                          ای متفداوت دربرخدورد بدا نشدور                        ها، نیازمند شدیوه      ضع 

                      ( پرواضد  اسدت کده      31         همدان:  )                                                         گامی در جهدت رسدیدن بده همدان اهدداآ مدوردنظر اسدت       

                                                                                                       ما در پی تاییدد و یدا رد نظدر ایشدان نیسدتیم و صدرفا  در پدی اثبدات تغییدر جریدان تفسدیر در            

   اهلل                                                                                                  اثددر تغییددر در مقتضددیات زمددان و مکددان هسددتیم. دومددین تفسددیر مربددوط بدده آیددت         

                                                                          باشدد. ایشدان در کتداب "نقدد شدبهات پیرامدون قدرآن کدریم"، قائدل                        معرفدت مدی            محمدهادی

  و    ر ی         از تددداب   ی   کدد                          باشددند. نسدده تمهیدددی ی                      سددوره نسدداء مددی     14                            بدده نسدده تمهیدددی آیدده   

             داری و نیددز                    ی ازجملدده بددرده                از رسددوم جدداهل        برخددی                     کدده اسددالم دربدداره           یی اسددت    هددا       اسددت ی س

                                     کده درمدورد برخدی از رسدوم رلدک                                             کدرده اسدت. بددین معندا و مفهدوم           اتخاع                  تنبیه بدنی زنان
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                       بداره و نیدز تغییدر                                        شدده بدود؛ امکدان مخالفدت یدل                                         شدت با زندگی در آن زمدان آمیختده         که به

             هددایی جهددت                               نددوایی و سددپس اتخدداع روش                 نیازمنددد هددم           در ابتدددا                             وجددود نداشددت. بنددابراین

                             (. در خصددوص تنبیدده بدددنی     393  :     3186        معرفددت، )                                   کددن کددردن آن رسددوم بددوده اسددت         ریشدده

          قیدوشدرط               ظداهر بدی                                 شدده اسدت امدا تمسدل بده                           سدوره نسداء بیدان       14            گرچه در آیه           زنان نیز ا

                                                                                                   آیه بندا بده سده دلیدل نسده شدده اسدت و اکندون تمسدل بده آن مخدالفتی صدری  بدا سدیره               

       تنهددا                                                (. اوال  تفسدیر آیدده بده زدن ریرمبدر  نده       399        همدان:   )        باشدد                                   پیدامبر و امامدان معصدوم مددی   

                                   اسدت باظرافدت ویدژه" بندابراین                     دسدت کشدیدنی                                                   تنبیه بددنی نیسدت بلکده بده تعبیدر ایشدان "      

                                                         (. ثانیدا  در دیدن اسدالم زدن زندان مندع شدده اسدت           392        همدان:   )       شدود                         داللت آیده خنثدی مدی   

                   (. ثالثددا  اسددالم    394        همددان:  )        شددمرد                                                               تددا جددایی کدده کتددل زننددده بدده زن را شددرارالناس مددی   

         ه اسدت                                                                                   هدا زیدادی را در بداب حرمدت زن و نیدز لدزوم توجده و مهربدانی بده او کدرد                 سفارش

                                                                                    (. الزم به عکر است که ایشدان جهدت اثبدات هدر یدل از ادلده خدود بده روایداتی             393      همان:  )

     اند.               چند تمسل کرده

        مدردان                 پردازندد کده                                                     اهلل مکدارم شدیرازی بده بیدان ایدن مهدم مدی                                  در ادامه تفسیر نمونه، آیت

         مجددازات    ی            گردنددد حتدد   ی            مجددازات مدد      خددود      ی                                زنددان در صددورت تخلدد  از وظددا              نیددز ماننددد 

       عهدده                                                                                        به این دلیل کده اصدوال  ایدن کدار از عهدده زندان خدارج اسدت، ایدن مهدم بدر               ما ا   ی   بدن

                                                                                                   حاکم شدرع اسدت کده بده طدرق مختلد  ازجملده تعزیدر مدرد را تنبیده کندد. مالفدان تفسدیر              

         ی زندان       بددن    ه   ید                   اسدالم اجدازه تنب                                  پردازندد کده آیدا اساسدا                                           نمونه به بررسدی اشدکال اصدلی مدی    

                                                          نویسدندگان بدا توجده بده مدتن آیدات، روایدات و         ر   ید  خ   ا       است ید                          توسک مردان را صادر کرده

      کنند:                                             شناسی سه پاسه جهت پاسه به این ایراد بیان می             نظریات روان

       صدورت                              خدورد ایدن اسدت کده در                                                              ( قاعده کلی که در تمدام قدوانین دنیدا بده چشدم مدی       3

                                           جملدده پنددد و اندددرز، جددواز تمسددل بدده       مددن        آمیددز                هددای مسددالمت                           عدددم پاسددخگو بددودن روش

                         بسا اعدام نیز وجود دارد.                 نبیه افراد و چه          مجازات و ت
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      کدده       باشددد    م   یدد  مال   ای           اندددازه      بدده   د   یدد  با                                        بنددابر مددتن روایددات و کتددب فقهددی    ی     بدددن   ه   یدد   تنب  (  2

      نشود.                     ی، جراحت و یا کبودی          موجب شکستگ

        وشیسددم                بدده نددام ماز    ی      حددالت   ی              از زنددان دارا   ی                                  کدداوان امددروز معتقدنددد جمعدد         روان  (  1

                                                    حالدت تنهدا راه آرامششدان تنبیده بددنی اسدت و                            اثدر تشددید ایدن       در              هسدتند کده      ی(       آزارطلب )

  (   203  :     3191                  شود)مکارم شیرازی،                                       این تنبیه برایشان نوعی درمان تلقی می

       انددد                        درسددتی مطددر  کددرده                             گوندده کدده ایشددان بدده                                  خصددوص پاسدده نخسددت، همددان      در

        سدنگین            مجدازات                                                                شدیوه مالیدم و اسدهل مکفدی باشدد، نیدازی بده تمسدل بده                کده          درصورتی

                                           اشدکالی کده وجدود دارد ایدن اسدت کده                         پابرجاسدت امدا                                       نیست و این قاعده در تمام دنیا نیدز 

                                                     کفایددت پنددد و اندددرز و نیددز لددزوم تمسددل بدده                                                   آیددا در تمددام دنیددا، وظیفدده تشددخیر عدددم 

                                      رسددد بددا تشددکیل سیسددتم قضددائی در                         اسددت  بدده نظددر مددی                      عهددده مددردم عددادی                مجددازات، بددر

                                                        ه افدراد عدادی جامعده نیسدت بلکده در صدورت تخطدی                                 تنهدا ایدن امدر وظیفد                     جوامع مدرن نده 

   در                                                                                           حتی اگر خود بزهکداری جدرم نیدز باشدند، مشدمول مجدازات خواهندد شدد. بدرای نمونده           

                 در مراجعده بده          اصدل                                                   در حدوزه تشدخیر جدرم و بدار کدردن مجدازات،           ران   ید  ا   ی           نظام حقدوق 

   را                            تواندد مجدازات تعزیدری                                  تنهدا حداکم اسدت کده مدی            نیدز    ی           نظدر شدرع     در    .      باشدد    ی       محاکم م

       نظددام                        خصددوص قصدداص کدده در                                                              تعیددین کددرده و بدددان حکددم دهددد. ایددن موضددوع حتددی در 

                          خصددوص شددخر مهدورالدددم،                                                           شدرعی و حقددوقی مددا یدل حدد  خصوصددی اسددت و نیدز در   

       کشددتن    ی      و حتدد   د    یندد                                                            د بدددون اجددازه از دادگدداه راسددا  اقدددام بدده قصدداص نما   ندد         حدد  ندار        افددراد 

                             ر در کتداب پدنجم تعزیدرات                                      شدده و مرتکدب بده تعزیدر مقدر        ی                               بدون اجازه دادگداه جدرم تلقد   

                             اجدرای مجدازات بدر زندان                                 قدانون مجدازات اسدالمی(.        102       مداده     3         تبصدره  )       شدود           محکوم می

           بندابراین     .      باشدد    ی   مد    ی و       حکدم       بده           آن مندوط     ی                                        متوق  بر ثبوت جدرم ندزد دادرس و اجدرا       نیز 

                                                                                   نظدام قضدایی اسدالم و اصدل عددالت کده ازجملده اصدول مسدلم و مسدتقل عقلدی                        با توجه به

                                                               تددوان اجددازه داد درجددایی کدده زن از تددامین هرگوندده دلیددل                      اسددالمی اسددت نمددی       شددده          شددناخته
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  :     3199                                   ابوعطددا، تبریزیددان، عوالفقدداری،  )                                                          ندداتوان اسددت، مددرد همسددر خددود را تنبیدده بدددنی کنددد

24  )  

        تواندد                                                                طدور کده واضد  اسدت، بیدان میدزان تنبیده بددنی نمدی                                در خصوص پاسه دوم همان

                                               تنهددا بتوانددد قددب  آن را در انظددار عمددومی                                             گددر اصددل تجددویز مجددازات باشددد و شدداید          توجیدده

                 درسدتی در مدتن                                         گونده کده خدود ایشدان نیدز بده                                                   کاهش دهد. در مورد پاسده سدوم نیدز همدان    

                    بده آحداد افدراد       ن ی      قدوان                                بندابر قواعدد کلدی موجدود،        ،     اندد    ه      نمدود         اععدان          کدرات                 تفسیر نمونه به

             ئله بیمدداری     مسدد   (   231       صددفحه            )ر. ک بده    رد   یدد گ   ی               را در نظددر مدد   ی                     د بلکدده نددوع و کلد    ندد          نظدر ندار 

                                                                                                  آزارطلبددی زنددان نیددز، نددوعی انحددراآ جنسددی اسددت کدده حددالتی اسددتثنائی دارد و اصددل بددر   

                                           گدذار در بیدان یدل حکدم کلدی، موضدوع                     شدل قدانون                                صحت و سالمت اشخاص اسدت. بدی  

                                    کده سدرپی ی از دسدتورات شدوهر و                           گیدرد. دیگدر ایدن                نظدر نمدی                                را محدود به افراد بیمدار در 

                                           باشدد تدا حکدم و موضدوع ایدن آیده را                              مداری در فدرد نمدی                                      عدم انجام تکدالی  نیدز نشدانه بی   

      اندد          کدرده                                               گونده کده دیگدر نویسدندگان نیدز اشداره                     چندین همدان                                  مختر افراد بیمار بددانیم هدم  

                                        حدل اساسدی درمدان فدرد اسدت و نده                                                     که فردی به ایدن ندوع بیمداری مبتالسدت راه             درصورتی

   (.   338  :     3192       بهشتی،  )                تنبیه بدنی بیشتر

 . نتایج4

                       کندد بدا توجده بده                                                               ازجملده تفاسدیر جریدان تددبری اسدت کده کوشدش مدی                       تفسیر نمونده 

                   خصدوص جواندان از                                                                   ها و نیازهای زمانده تفسدیری مطداب  بدا نیداز مخاطدب بده             ساال        شبهات؛

                                                                                                    حقددوق زن ارائدده نمایددد. نددوع پاسدده ایددن تفسددیر هرچنددد بدده زبددان نسددل جددوان و نیازهددای  

                            خصدوص حقدوق زندان توسدک                                                                     زمانه منطب  اسدت امدا در مقایسده بدا رویکردهدای ندوین در      

                                                       دیگددر ایددن کتدداب در ارائدده حقددوق زن مطدداب  بددا           عبددارت                                      عالمددان مسددلمان تفدداوت دارد. بدده

                                                                                               اندیشدده سددنتی و تفسددیری گذشددتگان گددام برداشددته اسددت هرچنددد در زبددان و اسددتدالل بدده   

                         های نوین توجه داشته است.      شیوه
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 تدبر در سوره نساء با رویکرد عدالت اقتصادی

 3پور مریم صانع

 چکیده

از جملددده آیددداتی کددده موجدددب مباحدددو جنجدددالی میدددان مسدددلمانان و     

سدوره نسدداء اسدت کده از قوامیددت مدردان نسددبت      34یرمسدلمانان شدده، آیدده   ر

ای ندازل   گویدد. بایدد توجده داشدت سدوره نسداء در زمانده        به زندان سدخن مدی   

شددند و پدس از مدرگ شدوهر،      شد که زنان جدزء امدوال مدردان محسدوب مدی     

یافتندد، بده همدین علدت آیدات سدوره نسداء از اسدتقالل زندان           تعل  می  به ورثه

کندد زیدرا    های مختلد  از جملده اسدتقالل اقتصدادی ایشدان دفداع مدی        ینهدر زم

قرآن متندی پویاسدت کده همده مخاطبدانش را اعدم از زن و مدرد بده پویدایی و          

العددرب بودنددد  یددرةجزخوانددد. اولددین مخاطبددان قددرآن مددردم  صددیرورت فرامددی

و تبعددیض بدده شددرایک صددل  و    بایسددت از شددرایک اجتمدداعی جنددگ  کدده مددی

یافتنددد. اگددر قددرآن کددریم بددرای رفددع سددتم و تبعددیض      مددی عدددالت ارتقدداء 

تاییدد شدرایک ظالمانده عصدر      منزلده  بده ایدن امدر    کدرده اسدت  قواعدی را وضع 

نزول نیست زیدرا شدرایک اجتمداعی امدری متغیدر اسدت و آن ده بایدد از قدرآن          

هدای ظالمانده اسدت، زیددرا     هدا و روش  آموختده شدود، چگدونگی تغییدر نگدرش     

توحیددد، رفتدار اخالقددی، عددالت، تکددریم، برابددری و   هددآ قددرآن کدریم اقامدده   

باشدد. بدا تددبر     هدا یعندی همدان اصدول ثابدت و ابددی اسدالم مدی          آزادی انسان

                                                           
 gmail.com @Email: M.Saneapour . استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،3
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تددوان بدده راهکارهددایی بددرای تغییددر جایگدداه  یددات ابتدددایی سددوره نسدداء مددیدرآ

زنددان از فرعددی بدده اصددلی و برخددورداری ایشددان از حقددوق برابددر انسددانی      

سدوره نسداء را چدون هدر آیده دیگدری        34آیده   یافت. روشدن اسدت کده    دست

اسدت   تامدل  قابدل توان بدون توجده بده بافدت کلدی سدوره بررسدی کدرد و         نمی

که تمرکز اصلی آیدات ابتددایی سدوره نسداء بدر امدور مدالی و اقتصدادی اسدت          

هدا دارد. تددبر    در میدان سدایر سدوره    فدرد  منحصدربه و از این حیدو رویکدردی   

دهددد کدده محددور  سددوره نسدداء نشددان مددی یددات ماقبددل آیدده سددی و چهددارمدرآ

 عنددوان بددههددایی اسددت کدده اعددراب  هددا، مقابلدده بددا مظددالم و تبعددیض اصددلی آن

رو اولددین آیدده سددوره  یددنازاداشددتند؛  اولددین مخاطبددان قددرآن بددر زنددان روا مددی 

گویددد و تبعددیض میددان دو جددنس   عاتددی زن و مددرد سددخن مددی  نسدداء از هددم

مندددی  ی را در جهددت بهددرهدانددد. سددپس راهکارهددای انسددان را ناشایسددت مددی

یدات  درآکندد. در ایدن مقالده بدا تددبر       زنان از حقوق برابر بدا مدردان ارائده مدی    

اصدول ثابدت و اهدداآ ابددی قدرآن دفداع        اول تا سی و پدنجم سدوره نسداء از   

 شود. می

 : عدالت، حقوق انسانی، برابری، معیشت، کرامتها کلیدواژه

 . مقدمه1

زنان نیز هم دون مدردان مخاطدب آیدات قدرآن هسدتند و همدین بداور عمدومی در زمدان           

زندان بده پیدامبر شدکایت کنندد کده مدردان در آمدوختن قدرآن          »حضرت محمد موجب شد تدا  

رو از پیددامبر خواسددتند زمددان بیشددتری بددرای تعلددیم آنددان در  یددنازاانددد  از آنددان پیشددی گرفتدده

عدالوه بدر    (Abbott,1942: 111)«پیدامبر چندین کدرد    نظر گیدرد تدا از مدردان عقدب نیافتندد و     

ای بدده نددام نسدداء نددازل شددد. طبددری در مددورد شددان نددزول آیددات سددوره نسدداء    ایددن سددوره

ای از زنددان نددزد همسددران پیددامبر رفتنددد و گفتنددد خداونددد نددام شددما را در   نویسددد عددده مددی
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مدا زندان چیدزی    ، آیدا دربداره   اسدت  یداورده ن( ولدی ندامی از مدا    34-31قرآن آورده )احدزاب، 

( ایشددان امیددد داشددتند  11: 22ق، ج1421وجددود ندددارد کدده شایسددته گفددتن باشددد )طبری،   

هدا موفد  شددند     سدتیز اعدراب تحدوالتی ایجداد کندد؛ آن      مذهب تازه در رسدوم ظالمانده و زن  

و سددوره نسدداء جهددت حددذآ امتیددازات مددردان و قددوانین جدیددد ارش نددازل شددد. در ایددن    

رسدم رایدج، زن مانندد شدتر و درخدت خرمدا بده ارش نرسدد         طبد    تنهدا  نده سوره مقدرر شدد   

بلکه خودش هم صاحب ارش شدود، زندان بتوانندد در ثدروت بدا مدردان شدریل شدوند و بده          

کنندد   کسدب مدی   ازآن ده فرمایدد: مدردان    رقابت مالی با ایشان بپردازند، آنجا کده خداوندد مدی   

   3برند. کنند، بهره می کسب می ازآن هو زنان 

بخشدید. پدیش از ندزول     حصدارطلبی مدالی مدردان در مقابدل زندان پایدان مدی       این آیه بده ان 

محسددوب  االرش سددهمایددن آیدده فقددک مددردان دارای حدد  ارش بودنددد و زنددان خددود،        

کددرد پسددر بددزرگ او وارش  (. وقتددی مددردی فددوت مددی194-193: 1381مرنیسددی، )شدددند مددی

د یدا اگدر تمدایلی    توانسدت بدا وی ازدواج کند    شد، اگر آن زن مدادرش نبدود مدی    همسرش می

 32آورد. آیدده  اش درمددی بدده ازدواج بددا او نداشددت، او را بدده همسددری بددرادر یددا بددرادرزاده   

سددوره نسدداء مزیددت مددردان نسددبت بدده زنددان را از دو جنبدده فروکاهیددد: از یددل جنبدده، زنددان  

مدردان کاسدته شدد؛ و از جنبده دیگدر زندان        االرش سدهم دیگر بخشی از ارش نبودندد بندابراین   

 ا مردان شریل شده بودند.در ارش ب

مددردان جزیددره العددرب کدده امتیددازات اسددالم بددرای زنددان را مخددال  اقتدددارگرایی و       

یدی قدرآن مقاومدت    زدا یضتبعد دیدندد نگدران شدده بودندد و در مقابدل       ی خود میانحصارطلب

امتیددازات آنددان  جددز بددهکردنددد، بسددیاری از اصددحاب پیددامبر)ص( معتقددد بودنددد اسددالم   مددی

کده زندان دیدندد مدردان      تواندد هدر چیدز دیگدری را تغییدر دهدد. هنگدامی        مدی نسبت به زنان، 

اصرار دارند قوانین جاهلی را حفد  کنندد ندزد پیدامبر رفتندد و تقاضدا کردندد قدوانین جدیدد          

                                                           
 (32نساء، )«                                                  اه ت س ب وا و  ل لن ساء  ن صیب  م م ا اه ت س ب ن                        ل لر جال  ن صیب  م م ا. »3
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اجرا شود یکی از ایدن زندان بده ندام کبشده بده پیدامبر گفدت ای رسدول خددا پدس از وفدات             

تددوانم بدده اختیددار خددودم بددا هددر کددس   یو نمددشددوهرم، قددرار اسددت میددراش او تلقددی شددوم  

سدوره نسداء مشدکل کبشده و سدایر زندان را        19بدا ندزول آیده     خداوندد  بخواهم ازدواج کنم.

میددل زنددان،  بددرخالآبددر شددما روا نیسددت کدده  مامنددانای » یدددفرما حددل کددرد، ایددن آیدده مددی

انصددار از شددنیدن ایددن آیدده بسددیار                                مددردان مدیندده مخصوصددا   3«.ایشددان را بدده ارش بریددد 

 (117-115: 8، جق1421طبری، ) اندوهناک شدند.

 . ح  ارش برای دختران یتیم2

رسددوم  عنددوان بددهقددرآن رسددومی ماننددد بدده ارش رسددیدن زن توسددک وراش شددوهر را    

قربدانی ایدن رسدوم نبودندد بلکده بعدد از        متاهدل . فقدک زندان   کرده اسدت یراخالقی محکوم ر

، 3، 2پدذیر بودندد؛ آیدات     یبآسد نداه و  پ یبد یس خانواده، دختران جدوان خدانواده نیدز    رئمرگ 

شددده  ندازل سرپرسدت   سدوره نسداء در حمایدت از ایدن دختددران یتدیم و بدی       127و  36، 11، 6

عقلدی اسدت کده دختدر جدوانی مددعی        هدا عقیدده داشدتند کمدال بدی      . بسیاری از عدرب است

ز سددوره نسدداء در مددورد ارثیدده یتیمددان اعددم ا 2(، آیدده 197: 1381مرنیسددی، )شددود االرش سدهم 

 2دهد که اموال یتیمان را به ایشان بازگردانند. پسر و دختر به مردان دستور می

از ارش محددروم بودنددد بلکدده مددورد انددواع     تنهددا نددهدر دوره جاهلیددت دختددران یتددیم  

هدا را مجبدور بده     گرفتندد؛ سرپرسدت دختدران یتدیم، زیبداترین آن      قدرار مدی   نیز ها سوءاستفاده

ایشددان را بدده دسددت گیددرد و مهریدده هددم   االرش سددهمر کددرد تددا اختیددا ازدواج بددا خددود مددی

کدافی بدرایش جدذابیت نداشدت، از ازدواجدش بدا مدرد دیگدر          انددازه  بده نپردازد. اگر دختدری  

کدرد تددا آن دختدر بمیددرد و    را نپدردازد و صددبر مدی   االرثدش  سددهمکدرد تدا    نیدز جلدوگیری مددی  

(. امددا بددا قددانون جدیدددی کدده در 255: 9ق،ج1421طبددری، کنددد )بتوانددد ارثددش را تصدداحب 

                                                           
 (.19نساء،«)                                                                        یا   ی ه ا ال ذین  آم ن وا ال ی ح ل  ل ، م    ن  ت ر ث وا الن ساء  ه ر ها. »3

  (. 2نساء،«)                                         م وال ، م  ل ن ه  هان  ح وبا  ه بیرا                      م وال ه م  ل لى                           ب الط ی ب  و  ال ت ا ه ل وا                                             م وال ه م  و  ال ت ت ب د ل وا ال خ بیو                     و  آت وا ال ی تامى. »2
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(. 235: 8همددان؛جشددد ) یتیمددان بایددد بدده خودشددان سددپرده مددی    االرش سددهمقددرآن آمددد،  

کدده کددار   پرسددیدند چگوندده زنددان و کودکددان درحددالی   وجددود مددردان از پیددامبر مددی   ینبدداا

ود خداونددد ( پیددامبر فرمدد255: 9شددوند  )همددان، ج برخددوردار مددی االرش سددهمکننددد، از  نمددی

ر ی خددود را اعددالم کددرده و بایددد اطاعددت کننددد. در پددی مخالفددت مددردان بددا احکددام جدیددد  

زنددان و یتیمددان نددازل شدددند کدده بدده    االرش سددهمارش آیددات دیگددری نیددز در حمایددت از  

 (.12نساء،اند) پرداخته االرش سهمجزییات 

 طلبی مردساالرانه . مقابله با برتری3

م نددان بدرای از بددین بددردن برابددری جنسددی در اسددالم  ایددن توضددیحات مددردان ه ررددم بده 

موقعیدت برتدر مدردان را     برخدورداری زندان از امکاندات مدالی     دادندد زیدرا   به تالش ادامه مدی 

ای را کده در   خنثدی کدردن احکدام ضدد تبعدیض قدرآن آیده        قصدد  بهرو آنان  ینازاداد؛  تغییر می

و اموالتدان را کده   »آمدده  ایدن آیده    تختده پدرش خدود قدرار دادندد. در       آمده« السفهاء»آن کلمه 

تددان سدداخته، بدده دسددت سددفیهان ندهیددد، ولددی از آن، هزیندده و   یزندددگخداونددد مایدده قددوام 

خددردان و  ایشددان گفتنددد منظددور از کددم 3«.ییدددگو سددخنلباسشددان دهیددد و بددا آنددان بدده نیکددی 

طبددری، باشددند )در ایددن آیدده زنددان و کودکددان هسددتند کدده بایددد از ارش محددروم    « سددفها»

اگددر بددر ایددن نکتدده کدده زنددان جددزء سددفها هسددتند   هدا معتقددد بودنددد  (. رآن561: 7، جق1421

شددوند  گیددرد و مددردان دوبدداره سددعادتمند مددی   پافشدداری کننددد ارش بدده زنددان تعلدد  نمددی  

سددوره نسدداء، کلمدده    5کدده پددیش از نددزول آیدده     (، درحددالی211-198: 1381مرنیسددی، )

بارهددا در قددرآن  و بددد را ندارنددد،بدده معنددای افددرادی کدده قدددرت تشددخیر خددوب « سددفهاء»

(. اگددر 565: 7ق، ج1421طبددری،شددد ) بددود و هرگددز بدده معنددای زنددان اسددتفاده نمددی    آمددده

بده   ماندو  صدورت  بده بایسدت اسدم جمدع     زندان بدود، مدی   « سدفهاء »منظور خداوندد از کلمده   

 (.567همان: رفت ) می کار

                                                           
 (5نساء،«)                                                                                                   ج ع ل  الل ه  ل ، م  ق یاما  و  ار ز ق وه م  فیها و  اه س وه م  و  ق ول وا ل ه م  ق و ال  م ع ر وفا                                              و  ال ت ا ت وا الس ف هاء    م وال ، م  ال تی. »3
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 . حف  کرامت زنان4

دهدد همدواره    زندان، نشدان مدی    در مدورد محتوا، شیوه بیان و تحلیل معندای احکدام قدرآن    

باید با زنان بده نیکدی رفتدار کدرد؛ حتدی طدالق نیدز بایدد بدا حفد  کرامدت زن باشدد؛ هدی               

زنددی نبایددد از امکانددات مددالی و عدداطفی محددروم باشددد، حتددی مسددکن و معیشددت زن مطلقدده 

آن مددردان را بدده ازدواج بددا زنددان و دختددران یتددیم و ین شددود؛ از همددین رو قددرتددامنیددز بایددد 

کنددد و زیبددایی و ثددروت زنددان را مددالک مناسددبی بددرای ازدواج      زنددان بیددوه توصددیه مددی  

عربسددتان در  مددرد محددورهددای فددراوان زنددان در جامعدده  دانددد. بددا توجدده بدده محرومیددت نمددی

مبلدغ:  اندد )  دهیدت فدراوان قدرار دا   موردحمازمان نزول وحدی، آیدات االحکدام قدرآن زندان را      

1395.) 

اندد جدواز تعددد     آیدات سدوره نسداء گفتده     پژوهان با توجده بده بافدت معندایی      برخی قرآن

                                                                                                      زوجددات منحصددرا  دربدداره ازدواج بددا مددادران یتیمددان یددا دختددران یتددیم، بددرای بهبددود اوضدداع 

اسددت سرپرسددت یددا رعایددت محرمیددت در رسددیدگی بدده امددور ایتددام     یتیمددان و افددراد بددی 

بدده نقددل از مبلددغ(. برخددی   118-93اللهددی:  یددبحب؛ شددکرانی و 129: 3ج ،1429مدرسددی، )

تحقد  عددالت میدان زوجدات را بدا حدرآ        درواقدع  3همدین سدوره   129اندد آیده    دیگر گفتده 

بدر تحدریم تعددد زوجدات      تدوان گفدت آیده مزبدور     پدس مدی   کدرده اسدت  منتفدی  « لدن » ینف

دن زن، یددا زیددادتر بددودن کننددد در مددواردی ماننددد عقددیم بددو  داللددت دارد؛ البتدده اضددافه مددی 

هدای طدوالنی، ممکدن اسدت حرمدت تعددد        جمعیت زنان از مردان در شدرایطی مانندد جندگ   

-78؛ قندداعی: 447-412؛ مدددنی: 389-387: 1351، رضددا یدشددود )رشدد زوجددات برداشددته  

آیدد کده مدرد فقدک در شدرایک اضدطراری        یبرمد گفتده شدد چندین     ازآن هبه نقل از مبلغ(.  83

 (.129: 3نساء، جکند )از یل زن ازدواج  اجازه دارد با بیش

                                                           
 (.129نساء،(«                                                    وا   ن  ت ع د ل وا ب ی ن  الن ساء  و  ل و  ح ر ص ت م                  و  ل ن  ت س ت طیع .»3
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 . وظیفه مردان در تامین معاش خانواده5

طبدد  آیددات ابتدددایی سددوره نسدداء معیشددت خددانواده بددر عهددده مددرد اسددت و زن بدددون   

حدال   یندرعد تواندد بده پدرورش و تربیدت فرزنددانش همدت گمدارد.         های معیشتی مدی  دردره

هدای مختلد  مانندد مهریده، نفقده یدا کدارمزد خدود بده           زن مالل درآمدهایی اسدت کده از راه  

آورد. وظددای  اصدلی مددرد در جایگداه همسددر، حفد  حرمددت انسدانی زن، تددامین      دسدت مدی  

رو آیددات مربددوط بدده   یددنازااقتصددادی زن، مراقبددت از سددالمتش، و وفدداداری بدده او اسددت،   

دهندد و مرداندی را کده بدرای رصدب مدال        را خطداب قدرار مدی                               احکام خانواده، معموال  مردان

آیدات   2دهدد.  کنندد، مدورد عتداب قدرار مدی      یا مدتهم مدی   3دهند، یمهمسرانشان، ایشان را آزار 

( هم نددین بددا تاکیددد بددر پرداخددت مهریدده هنگددام عقددد زناشددویی و   24و  19نسدداء )سددوره 

هددای مددالی میددان  بعددیضممنوعیددت بازسددتاندن اجبدداری آن پددس از ازدواج، درصدددد رفددع ت 

 زن و مرد است.

 . شبهه قیومیت مردان بر زنان6

 34آیدده   یرمسددلمانان تفاسددیر مردسدداالرانهرمباحددو جنجددالی میددان مسددلمانان و  ازجملدده

سوره نساء سدت. در ایدن تفاسدیر شدوهران حد  قیمومیدت و سرپرسدتی بدر زنانشدان دارندد           

بزننددد. ایددن تفاسددیر مردسدداالرانه بدده  تواننددد در مقابددل عدددم تمکددین، زنانشددان را کتدل  و مدی 

برخددی قواعددد فقهددی انجامیددده کدده خددروج زنددان از خاندده را بدددون اجددازه شددوهر، خددالآ   

کنندد؛ هم ندین بده برخدی قواعدد مددنی انجامیدده کده زندان بددون اجدازه             شرع معرفدی مدی  

                                                           
                                                                              د    ل ت ذ ه ب وا ب ب ع ض  ما آت ی ت م وه ن  ل ال    ن  ی ا تین  ب فاح ش    م ب ی ن                                                                                                      . یا   ی ه ا ال ذین  آم ن وا ال ی ح ل  ل ، م    ن  ت ر ث وا الن ساء  ه ر ها  و  ال ت ع ض ل وه ن 3

 (.19                                                                        ن  ت ، ر ه وا ش ی ئا  و  ی ج ع ل  الل ه  فیه  خ ی را  ه ثیرا  )نساء،                                                          عاش ر وه ن  ب ال م ع ر وآ  ف إ ن  ه ر ه ت م وه ن  ف ع سى   و 

ِ  ب م ع ر وآ    و  ت س ری   ب إ ح سان  و  ال ی ح ل  ل ، م    ن  ت ا خ ذ وا م م ا آت                       . الط الق  م ر تان 2       د        د                                         ی ت م وه ن  ش ی ئا  ل ال    ن  ی خافدا   ال  ی قیمدا                                                                                              د      ف إ م سا

                                      د          د     ه  ف ال ت ع ت د وها و  م ن  ی ت ع د  ح د ود  الل ه                                                                                                                              ح د ود  الل ه  ف إ ن  خ ف ت م    ال  ی قیما ح د ود  الل ه  ف ال ج نا   ع ل ی ه ما فیم ا اف ت د ت  ب ه  ت ل    ح د ود  الل 

                             د         د                   د        د         د     د                   ز و ج  م ،دان  ز و ج  و  آت ی ت م  ل ح داه ن  ق ن طدارا  ف ال ت ا خ ذ وا م ن ه  ش ی ئا                                                   و  ل ن    ر د ت م  اس ت ب دال  (؛229بقره، «)       ل م ون                      ف ا ولئ    ه م  الظ ا

 (.21-21                                    ذ ن  م ن ، م  م یثاقا  ر ل یظا)نساء،              ب ع ض  و    خ                  ب ع ض ، م  ل لى                                                                                   ت ا خ ذ ون ه  ب ه تانا  و  ل ث ما  م بینا  و  ه ی    ت ا خ ذ ون ه  و  ق د    ف ضى
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                                                                                                  شوهرانشددان حدد  خددروج از کشددور را ندارنددد؛ قواعدددی کدده زنددان را سددفیهانی نیازمنددد قددی م 

گرایانده بده روابدک اجتمداعی زندان و مدردان نیدز         کنندد. ایدن رویکردهدای تبعدیض     رفی مدی مع

، و زنددان را در همدده شددئون اجتمداعی از قبیددل، سیاسددت، قضدداوت، اقتصدداد،  شددده دادهتعمدیم  

 کنند. صنعت و ... فرمانبردار مردان معرفی می

ی کددالم ای از آیددات قددرآن، مصددداق تحریدد  معنددو  گرایاندده چنددین تفسددیرهای تبعددیض 

کندد،   خداوند است؛ زیرا اسالم کده پیدامبرش علدت ردایی آن را مکدارم اخالقدی معرفدی مدی        

در ایدن    هدای جنسدی باشدد.    هدا بده بهانده تفداوت     گدذار تبعدیض میدان انسدان     تواندد پایده   نمی

بددا محوریددت عدددالت اقتصددادی بددازخوانی    3سددوره نسدداء  34قسددمت آیددات ماقبددل آیدده   

 رسید: 34تری از آیه  شوند تا بتوان به درک صحی  می

شدود و  از وحددت نفدس زن و     در آیه اول( رعلدت تشدریع احکدام ایدن سدوره بیدان مدی       

 رود. رو آیددات بعدددی راهکارهددایی را جهددت رفددع تبعددیض حقددوقی میددان   مددرد سددخن مددی

 کنند . زنان و مردان ارائه می

  و حمایدت  2بخدش هسدتی اسدت    آیات دوم تا چهارم( جهدت اجدرای عددالت رکده قدوام     

را از  مامندان و   شدده  ندازل اندد،   هدای مردسداالرانه شدده    از دختران و زنانی که قربدانی تبعدیض  

 کند؛ تجاوز به اموال یتیمان نهی می

فرمایدد جهدت امنیدت مدالی یتیمدان ردر       آیه سوم( ردر شرایک جنگی ندزول ایدن آیده  مدی    

وانیددد عدددالت میددان ت اسددت  اگددر مددی امرارمعدداششددرایطی کدده قدددرت بدددنی مددردان عامددل 

زنان یا دختدران رشدهدا  را رعایدت کنیدد بدا دو، یدا سده، و یدا چهدار زن نکدا  کنیدد و اگدر             

                                                           
                                                                                    د      ب ع ض  و  ب ما   ن ف ق وا م ن    م وال ه م  ف الص ال حات  قان تات  حاف ظدات  ل ل غ ی ب                                                        ع ل ى الن ساء  ب ما ف ض ل  الل ه  ب ع ض ه م  ع لى                     الر جال  ق و ام ون . »3

    یال                                                                                                                        د  ن ش وز ه ن  ف ع ظ وه ن  و  اه ج ر وه ن  ف ی ال م ضاج ع  و  اض ر ب وه ن  ف إ ن    ط ع ن ، م  ف ال ت ب غ وا ع ل ی ه ن  س ب            ت خاف ون                               ب ما ح ف    الل ه  و  الال تی

 (.34نساء،«)                                ل ن  الل ه  هان  ع ل ی ا ه بیرا 

 (.8-7)الرحمن، «         ال م یزان                                                            و  الس ماء  ر ف ع ها و  و ض ع  ال میزان    ال  ت ط غ و ا ف ی . »2
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توانید فقک با یل زن نکدا  کنیدد، یدا بده هدر چده مدالکش شدوید قناعدت نماییدد. البتده             نمی

 عدالتی نشوید یل همسر اختیار کنید. خواهید مرتکب بی اگر می

شدان   تدا اسدتقالل مدالی   شدود ر  ت مهریده زندان تاکیدد مدی    آیه چهارم( بر ضدرورت پرداخد  

 توانید از مهریه استفاده کنید. یتشان میرضافرماید در صورت  حف  شود  و می

اموالتددان را بدده دسددت سددفیهان ندهیددد و از آن امددوال ارزاق و  شددده گفتددهدر آیدده پددنجم( 

اسددت  مددامنن لبدداس را در اختیارشددان گذاریددد. در ایددن آیدده روی سددخن بددا مددردان و زنددا 

 توان مردان را مخاطب آیه دانست و سفاهت را به زنان نسبت داد. پس نمی

دهدد کده منظدور از سدفیهان، کودکدان یتدیم هسدتند امدا پدس از بلدوغ            آیه ششم( نشان می

را اعددم از زن و مددرد، از اسددراآ امددوال  مامندداناموالشددان را بدده خودشددان واگذاریددد؛ سددپس 

فرمایدد چدون کدودک یتدیم      کندد و مدی   تی دارندد، نهدی مدی   یتیمان خردسالی که تحت سرپرسد 

خدواه زن و خدواه   ر یشداهدان به رشدد عقلدی رسدید اختیدار امدوالش را در حضدور شداهد یدا         

 مرد  به او بسپارید.

در آیده هفدتم( قدرآن بده سدهم مددردان و زندان از میدراش پددر و مدادر و خویشاوندانشددان          

 میراش، زنان را محروم نکنید.کند به بهانه اندک بودن  اشاره، و تاکید می

شدود هنگدام تقسدیم ارش، بدرای سدایر خویشداوندان، یتیمدان و         در آیه هشدتم( تاکیدد مدی   

 مسکینان حاضر در جلسه سهمی ولو اندک قرار دهید.

خوانندد تدا بده     یفرامد را بده تقدوا و عددالت در امدور اقتصدادی       مامندان آیات نهم و دهم( 

 از ایشان به اموال یتیمانشان تجاوز نشود.اموال یتیمان تجاوز نکنند تا پس 

کنندد   االرش وراش را بدا توجده بده جنسیتشدان معدین مدی       آیات یازدهم و دوازدهدم( سدهم  

االرش  شدددند  خداونددد از سددهم ردر روزگدداری کدده زنددان جددزء امددوال مددردان محسددوب مددی 

دهددد کدده  ایددن امددر نشددان مددیر گویددد، برابددر پدددر و مددادر و نیددز بددرادر و خددواهر سددخن مددی
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دار معیشددت  مددردان عهددده ازآنجاکددهعنایددت خداونددد بدده زنددان کمتددر از مددردان نیسددت امددا  

(. بایددد میددراش پدددر و مددادر، بددار امددرار معدداش پسرانشددان را، کدده  34زنانشددان هستند)نسدداء،

شدود، سددبل کنددد  بنددابراین سددهم پسددران از   االرثشددان صددرآ همسرشددان مددی نیمدی از سددهم 

 ر و مادر، دو برابر سهم دختران است تا عدالت اقتصادی رعایت شود.دارایی پد

کدده اثبدداتش چهددار شدداهد رخددواه زن و   شددده اشددارهدر آیدده پددانزدهم( بدده فحشدداء زنددان  

طلبددد. در ایددن آیدده هم ددون آیدده ششددم تفدداوتی میددان شددهادت زن و مددرد   ی  مددخددواه مددرد

( کدده شدداهدان بایددد از  282بقددره: ) یمددالوجددود ندددارد؛ بددرخالآ آیدده مربددوط بدده دیددون   

سددواد بودنددد،                                                                                هددای مددالی برخددوردار باشددند، امددا شددهادت زنددان عددرب کدده رالبددا  بددی مهددارت

                                                                                                  اسددتثنائا  در آیدده دیددون نصدد  شددهادت مددردان ارزش دارد. متاسددفانه از میددان آیددات متعددددی 

کنندد، همدین یدل آیده مبندای احکدام و        که از ارزش برابدر شدهادت مدرد و زن حکایدت مدی     

، زنددان بدده نقددر عقددل مددتهم، و از قضدداوت محددروم    قرارگرفتدده  گرایاندده یضفتدداوای تبعدد

 اند. شده

در آیدده شددانزدهم( بدده مجددازات مددرد و زنددی زناکددار بدددون تبعددیض جنسددیتی اشدداره     

 شود. می

االرش مسدداوی خددواهر و بددرادر، و نیددز مددادر و پدددر سددخن      آیدده نددوزدهم( از سددهم  

االرش  پرداخددت نفقدده زنددان بددر شوهرانشددان واجددب اسددت، سددهم  ازآنجاکددهگویددد؛ امددا  مددی

تدا شوهرانشدان    اندد  قرارگرفتده یدت  موردحماو زندان    شدده  دادهپسران دو برابدر دختدران قدرار    

مدردان حتدی اگدر همسرشدان را دوسدت نداشدته باشدند         عدالوه  بده مهریه را تصداحب نکنندد.   

 اند. به معاشرت نیکو با او امر شده

وق زنددان از روی تددرحم نسددبت بدده جددنس ضددعی  نیسددت، بلکدده حمایددت قددرآن از حقدد

؛ انددد قرارگرفتددهمددورد سددتم و تبعددیض  ندداح  بددههددایی اسددت کدده  حمایددت از حقددوق انسددان
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شدداهد ایددن ادعددا آیدده اول همددین سددوره اسددت کدده از نفددس واحددد زن و مددرد، یعنددی شددان  

 گوید. برابرشان سخن می

هددای طددال بددرای  ، آنجددا کدده سددکهدهددد آیدده بیسددتم( مددردان را بدده تعهداتشددان توجدده مددی

کنندد و حتدی همسرشدان     دهندد امدا پدس از وصدال بدعهددی مدی       همسرشان مهریه قدرار مدی  

 یرند.پس گها را  نمایند تا سکه را به فحشا متهم می

بددا دو  زمددان هددم( مددردان را از نکددا  بددا محددارم، زنددان شددوهردار، و   24تددا  22آیددات 

شددند  ازدواج را   االرش تلقدی مدی   ی کده زندان سدهم   ا ردر زمانده  24دارندد. آیده    یبدازم خواهر 

 کند. بدون تعهدات مالی مرد نسبت به زن، زنا معرفی می

( رضدایت طدرفین )اعدم از زن و مدرد( را شدرط حدالل بدودن معدامالت،         31تدا   29آیات 

 کند. و اجتناب از مظالم اقتصادی را شرط بقای نفوس معرفی می

انددد زیددرا   شددت بدده مددال دیگددران نهددی شددده  دا از چشددم مامنددان در آیدده سددی و دوم(

انجامدد.   ها موجب تعدر  بده امدوال دیگدران و فقدر، بیمداری و مدرگ ایشدان مدی          طلبی زیاده

                                                     یدگی و محرومیددت خصوصددا  در سددرزمین نددزول قددرآن  سددتمدزنددان از بددارزترین مصددادی  

رت تواندد بده برتدری قدد     مدی «    د                              فض ل اهلل بده بعضدکم علدی بعدض      »واژه اند. در ایدن آیده    بوده

بدددنی مددردان اشدداره داشددته باشددد، کدده در زماندده و زمیندده نددزول قددرآن، عامددل امددرار معدداش  

روی معندای برتدری عقلدی را بدرای      ی هد  بده سدیاق آیدات سدوره نسداء      هرحال بهخانواده بود؛ 

 ازآن ددهتواننددد  تابددد. در ادامدده آیدده آمددده، هددم مددردان و هددم زنددان مددی  برنمددی«     دد  ف ض ل   »واژه 

مندد شدوند رحد  مالکیدت زندان بدر اموالشدان در ایدن آیده بهتدرین دلیدل             هاند، بهر کسب کرده

نسداء سدفیهان از حد  مالکیدت بدر اموالشدان        5بر کمال عقالنی ایشان اسدت زیدرا طبد  آیده     

برخوردار نیستند . هم نین آیه مزبدور داللتدی بدر برتدری تمدامی مدردان بدر تمدامی زندان در          

یددد ایددن ما(؛ 157ق: 2119شددلتوت، ) یهنعلددهم                                     دد           عقددل و ر ی ندددارد زیددرا نفرمددوده بمددا فض ل  

نظر آن اسدت کده در آیدات قبدل کده سدخن از ارش و چگدونگی تقسدیم آن، و متضدمن ایدن           
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التتمندوا  »برندد، خداوندد فرمدود     حکم بود کده )در مدواردی( مدردان دو برابدر زندان ارش مدی      

انددد هددم زن و تو                      دد              (. بنددابراین مفعددول فض ل اهلل مددی   169: 5، ج1364قرطبددی، «)      دد      مددا فض ل اهلل  

 هم مرد باشد.

منددی     بهدره 3آیه سی و سوم( ربدر اسداس قاعدده صدله ارحدام در آیده اول همدین سدوره        

 .شمرده استخویشاوندان را از میراش یکدیگر مجاز 

ایدن سدوره کده بدر شدان برابدر زن و مدرد، و نیکدی          1آیه سی و چهدارم( ربده قرینده آیده     

تدوان اسددتنباط کدرد کدده سدوره نسدداء     بده ارحدام، کدده زندان در آن نقددش محدوری دارنددد، مدی     

رو پدس از عکدر مقددمات مدذکور      یدن ازا. شدده اسدت   ندازل رفدع محرومیدت از زندان     منظور به

  شدان بدود   کده محصدول قددرت بددنی    زندان ر شدان بدر    لیبرتری مدا  واسطه بهفرماید مردان  می

مددتکفالن »                           پردازنددد قو امددون یعنددی  ای کدده از اموالشددان بدده زنددان مددی  نفقدده واسددطه بددهنیددز  و

بده عهدده    امرارمعاششدان ( زندان هسدتند. پدس زندان صدال  رکده       664ق: 1986المنجد، «)امور

ایشددان تمکددین شوهرانشددان اسددت، طبدد  قاعددده صددله ارحددام  نسددبت بدده نیازهددای جنسددی  

گدداهی دور از خاندده هسددتند    امرارمعدداشکدده بددرای  شوهرانشددان رکننددد و در ریدداب   مددی

قبددادی: نشددوز )باشددند و امددا زنددانی را کدده رعفیدد  نیسددتند و  از    حدداف  عفددت خددود مددی 

کنیددد و  یدوریانتشددان بددیم داریددد، ابتدددا پنددد دهیددد، سددپس از خوابگاهشددان خ( یعنددی 1393

ق. بدده نقددل از شددهریار نیددازی( یعنددی قطددع   2111شددحرور، اضددراب )سددرانجام بددا ایشددان  

رابطه کنید، پس اگدر تمکدین کردندد رطبد  اصدل صدله ارحدام  بده ایشدان سدتم نکنیدد زیدرا             

                                                                            ربرتری و بزرگی نسبت به زنانتان ندارید بلکه  فقک خدا دارای علو  و بزرگی است.

ش نددارد. اگدر   بنابراین اگر شوهری معیشدت همسدرش را تدامین نکندد، فضدلی بدر همسدر       

سدوره نسداء، بدر     34دار معیشدت شدوهرش باشدد، طبد  اسدتدالل آیده        ای، زن عهدده  در خانواده

شددرایطی کدده مددرد و زن همددراه یکدددیگر، معیشددت   در                                       شددوهرش قو امیددت دارد و برتددری دارد.

                                                           
 (.1)نساء،«                    ب ه  و  ال ا ر حام                                      و  ات ق وا الل ه  ال ذی ت سائ ل ون . »3
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یددل از زوجددین برتددر از دیگددری  خددانواده را تددامین کننددد و پرداخددت نفقدده منتفددی باشددد، هددی 

                                               قوامیت یکی بر دیگری اصوال  موضوعیت نخواهد داشت. نخواهد بود و

مبددانی احکددام حقددوقی خددانواده نیسددت بلکدده رفددع      34                               ضددمنا  محددل بحددو در آیدده   

بدده نقددل از میرحسددینی(  36: 2117حسددنی و نیددومن، اسددت )مشدداجرات میددان زن و شددوهر 

 زیرا:

داوری  در آیدده سددی و پددنجم( آمددده اگددر از اخددتالآ میددان زن و شددوهر بیمندداک بودیددد، 

 از خانواده مرد و داوری از خانواده زن تعیین کنید تا بین آنان اصال  کنند.

از آنجاکدده مددردان جزیددره العددرب بدددون هددی  قیددد و شددرطی زنانشددان را مطلقدده         

 همان(.شود )کرده تا پیوند ازدواج حف   کردند؛ این آیات قدرتشان را محدود  می

د نسددبت بدده زن، مطددر  نیسددت بلکدده                             اصددوال  برتددری عقالنددی مددر عکرشدددهطبدد  آیددات 

کده حضدرت رسدول )ص( فرمودندد      گونده  همدان کنندده معداش خدانواده اسدت      برتری تدامین 

(، خددواه ایددن 536: 1،ج1366)طبرسددی، « گددزار آن گددروه اسددت یس هددر گروهددی خدددمترئدد»

 بر سایر افراد خانواده یا گروه برتری دارد. هرحال بهخادم زن باشد یا مرد، 

 34تددوان کمددال عقددل مددردان و نقصددان عقددل زنددان را از آیدده  اهلل نمددی بنددا بددر نظددر فضددل

نتیجدده گرفددت امددا شدداید بتددوان ضددع  جسددمانی زنددان را نتیجدده گرفددت رو فضددل و درجدده 

                                                                                                    مددردان بددر زنددان را بدده قددو ت جسددمانی ایشددان نسددبت داد کدده در زمددان نددزول قددرآن عامددل  

 (.162-161: 7، جق1419، اهلل فضلبود  ) امرارمعاشاصلی 

                       )کده از اصدل ثابدت      3سدوره روم  21نسداء را در بسدتر مفهدومی آیده      34هر الحداد آیده  طا

دهدد و   کندد( قدرار مدی    میدان زن و مدرد حکایدت مدی     رحمدت افدزا  آمیز و  لزوم برابری مودت

                                                           
         ل ق و م                عل    ل ِیات                 ل ن  فی                                                                                                                            و  م ن  آیات ه    ن  خ ل    ل ، م  م ن    ن ف س ، م    ز واجا  ل ت س ، ن وا ل ل ی ها و  ج ع ل  ب ی ن ، م  م و د ة  و  ر ح م . »3

 (21روم،«)             ی ت ف ، ر ون 
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ای تحمیلددی و اقتدددارگرا  توانددد در رابطدده ینمددقددرآن  مددوردنظرنویسددد عشدد  و محبددت  مددی

ون مدردان بایدد در انتخداب همسدر آزاد باشدند و اگدر       گسترش یابد بندابراین زندان نیدز هم د    

ازدواجددی عدداری از رحمددت و مالطفددت شددکل گرفددت، زنددان نیددز حدد  دارنددد آن را فسدده   

 به نقل از میرحسینی(. 57حسنی و نیومن: ) یندنما

( نیددز بایددد 11نسدداء: دختددران )االرش پسددران نسددبت بدده  در مددورد دو برابددر بددودن سددهم

توجدده داشددت خداونددد حکددیم احکددام اجتمدداعی قددرآن را در جهددت اقامدده قسددک و عدددالت  

 شود: که به برخی آیات اشاره می فرموده استاجتماعی وضع 

از روی ناچدداری و ر یدددنورزاگددر بددیم آن داریددد کدده در مددورد یتیمددان عدددالت      .1

ن را بدده عضددویت  توانیددد بددا تعدددد همسددران، یتیمددا    جهددت سرپرسددتی ایشددان  مددی  

تدان   ترسدید ایدن امدر بده برقدراری عددالت در خدانواده        تان درآوریدد، امدا اگدر مدی     خانواده

 (.3نساء: ) یدنشوآسیب زند، بیش از یل همسر نگیرید تا مرتکب ستم 

بددا یکدددیگر بدده جنددگ برخاسددتند میانشددان اصددال  کنیددد؛  مامندداناگددر دو گددروه از  .2

ن گدروه بجنگیدد تدا بده امدر الهدی بدازگردد.        اگر یل گدروه بدر دیگدری تعددی کدرد بدا آ      

پددس اگددر بازگشددت، میانشددان صددلحی عادالندده برقددرار کنیددد و عدددالت ورزیددد کدده خدددا 

 (.9حجرات: دارد )عادالن را دوست 

اجدرای عددالت شداهدانی را     منظدور  بده یدد و  کن مبادلده هنگام وام دادن، رسدید کتبدی    .3

 (.282 بقره:) یدشوبرگزینید تا مانع ظلم یکی به دیگری 

خددواران نددزدت آمدنددد میددان ایشددان، بددر اسدداس قسددک و  یددان و حددرامگو دروغاگددر  .4

 (.42مائده: دارد )قسک را دوست  اقامه کنندگانعدالت حکم کن زیرا خداوند 

بده قسدک قیدام کنیدد هرچندد بده زیدان خدود یدا پددر و مادرتدان باشدد؛              مامندان ای  .5

خددواه ثروتمنددد و خددواه درویددش باشددند. پددس بدده جهددت پیددروی نفددس، از حدد  عدددول  

 (.135نساء: ) یدنکن
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دهنگددان بدده قسددک باشددید و  کنندددگان بددرای خدددا باشددید، گددواهی  قیددام مامنددانای  .6

، عدددالت ورزیددد کدده بدده تقددوا  عدددالتی وادارتددان نکنددد دشددمنی بددا گددروه دیگددر بدده بددی 

 (.8مائده: است )تر  نزدیل

پیماندده و وزن را از روی قسددک کامددل کنیددد، مددا بدده کسددی بددیش از تددوانش تکلیدد   .7

بدده زیددان   هرچندددگوییددد عادالندده بگوییددد    کدده سددخن مددی   کنددیم و هنگددامی  نمددی

 (.152انعام،باشد )خویشاوندانتان 

 (.29اعراآ، است )بگو پروردگارم به قسک فرمان داده  .8

هر پیامبری کده ندزد امدتش آمدد امورشدان را بدر اسداس قسدک و عددالت بده انجدام             .9

 (.47یونس، نشدند )رساند و ایشان مورد ستم واقع 

رشدعیب گفددت  ای قدوم مددن پیمانده و تددرازو را از روی قسدک و عدددالت، کامددل ادا      .11

 یدددنکنکنیددد و بدده مددردم چیزهایشددان را کددم مدهیددد و ماننددد تبهکدداران در زمددین فسدداد   

 (.85هود، )

 (.9الرحمن، ) یدنکنفروشی  وزن کردن به عدالت را رعایت کنید و کم .11

دارندد  با پیامبران کتاب و میدزان ندازل کدردیم تدا مدردم قسدک و عددالت را بدر پدای           .12

 (.25حدید، )

شدوری،  کدنم ) اندد میدان شدما بده عددالت رفتدار        ای پیامبر بگدو بده مدن فرمدان داده     .13

15.) 

 (.58نساء، ) یدکنه داوری نشینید به عدالت حکم و چون در میان مردم ب  .14

دهددد و از  خداونددد بدده عدددالت، احسددان و بخشددش بدده خویشدداوندان فرمددان مددی    .15

 (.91نحل،کند ) ی و ستم نهی میکار زشتفحشا، 

طبدد  آیددات فددوق علددت اصددلی احکددام شددریعت برقددراری قسددک و عدددالت اسددت،     

ختددری نیددز دارد امددا یکددی از  بنددابراین مددردی کدده در کنددار فرزندددان پسددر، فرزندددان د  

دخترانش همسدری نددارد تدا بده او نفقده بپدردازد یدا همسدر بیمدار یدا بیکداری دارد کده             
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بایسدت آن دختدر نیدز     بایست امدور او را نیدز تدامین نمایدد، آیدا در ایدن صدورت نمدی         می

اش، بددا عدددالت  االرثددی برابددر بددا بددرادرانش داشددته باشددد  آیددا نصدد  شدددن ارثیدده  سددهم

افات ندارد  اگدر شدوهران نتوانندد یدا نخواهندد بده زنانشدان نفقده بپردازندد و          اجتماعی من

تدامین کنندد آیدا     زنان مجبدور باشدند معیشدت خدود و فرزندانشدان و حتدی شوهرشدان را       

 االرثشان عادالنه است  نص  بودن سهم

بنددابراین تعمددیم دادن شددرایک اجتمدداعی و تدداریخی جزیددره العددرب در عصددر نددزول بدده   

مسلمان، بدا اصدل مبندایی قسدک و عددالت اجتمداعی تعدار  دارد و فقدک پیدام           سایر جوامع

 باشد. پذیر می ها، تعمیم ها و زمینه فراتاریخی برقراری عدالت اجتماعی در همه زمانه

هددای پدرسدداالرانه از  ( متفکددر نواندددیش مسددلمان، قرائددت 1988-1919فضددل الددرحمن )

بندددی مفهددومی وی در  دانددد؛ صددورت مددیمتددون مقدددس اسددالم را ریراخالقددی و ناعادالندده  

در اسددالم کدداربرد فراوانددی  زناندده نگددرحقددوقی قددرآن، بددرای مطالعددات   –تفسددیر اخالقددی 

بددا بددازخوانی قددرآن، بدده ارزیددابی     (1982) یتددهمدرناسددالم و . او در کتدداب داشددته اسددت 

. الدرحمن معتقدد اسدت قدرآن     پرداختده اسدت  انتقادی کدالم، اخدالق، فلسدفه و فقده اسدالمی      

کتداب حقدوق نیسددت بلکده پاسده ملکددوتی خداوندد بده مشددکالت جامعده تجداری مکدده در         

؛ البتدده اصددول اخالقددی فرازمددانی   (Fazlur Rahman, 1982: 291-293اسددت )آن زمددان 

بدا بسدترهای اجتمداعی قدرار دارندد، ابددی        و مدرتبک ی زمانمندد  هدا  حدل  راه                 قرآن که در پدس   

ای بدر روی زمدین بندا     تدوان جامعده   دهندد چگونده مدی    اخالقدی نشدان مدی    هستند. این اصول

هدا وجدود نداشدته باشدد. امدا در جوامدع مسدلمان،         کرد که در آن هدی  تبعیضدی میدان انسدان    

اندد   اندد، قلدب ماهیدت شدده                                                                   آن اصول ثابت اخالقی که در پدس  قدوانین اسدالمی قدرار داشدته     

گدذارده  شدده را از اسدالم بده نمدایش      ید  حرتای  ای از حقوق بدا ندام شدریعت، چهدره     و بدنه

های ایدن انحدراآ بده توسدعه سیاسدی پدس از مدرگ پیدامبر و انحطداط و رکدود            . ریشهاست

 گردد.  فکری مسلمانان برمی
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تمرکز ظاهرگرایاند  مسدلمانان بدر قواعدد مبتندی بدر شدرایک زمانمندد دوران ندزول، و نیدز           

ب شدد، یدل نظدام کارآمدد اخالقدی      تدوجهی بده اصدول ثابدت و فرازمدانی اخالقدی موجد        بی

الدرحمن نیدز هم دون الحدداد عقیدده       مبتنی بر قرآن، در جوامع اسدالمی ایجداد نشدود. فضدل    

ی هددا گددروهی حقددوقی قددرآن دربدداره زنددان، کوششددی بددرای تقویددت موقعیددت هددا بخددشدارد 

یی کدده شددامل فقددرا، یتیمددان، هددا گددروهضددعی  در عربسددتان پددیش از ظهددور اسددالم اسددت؛  

اصدول اخالقدی برابدری     بدر اسداس  ان و افراد مقرو  بودندد. قدرآن سدعی کدرده ر    زنان، بردگ

اش  قددوانین و مقددررات موجددود را اصددال  کنددد و قددوانین جدیدددی ارائدده دهددد کدده    طلباندده 

ی محددروم را پایددان بخشددند و راه را بددرای توانمندسددازی  هددا گددروهامکددان سددوء اسددتفاده از 

کدردن دختدران، بده ارش     گدور  بده  زندده انعدت از  . دسدتاورد ایدن اصدالحات، مم   باز کنندد آنان 

بردن زنان بیوه توسدک اقدوام شوهرشدان، و اصدال  قدوانین طدالق و ارش بدود. هرچندد ایدن          

ینجامیدد امدا زندان حد  حاکمیدت بدر امدوال خدود         ناصالحات به برابری کامل زنان و مدردان  

شدددند،  جبدداری نمددیهددای ا را یافتنددد، بددا آنددان ماننددد امددوال رفتددار نشددد، مجبددور بدده ازدواج 

کردندد و از حد  طدالق برخدوردار شدده بودندد. زیدرا قدرآن          مهریه و ارثشان را دریافدت مدی  

یددد، و مددالک برتددری را خددواه بددرای زن و خددواه بددرای مددرد تاکبددر برابددری عاتددی زن و مددرد 

هم نددین رابطدده زن و مددرد را )ندده بددر مبنددای     3کنددد. نیکددی کددردن و تقددوا معرفددی مددی   

ی کده زن مایده آرامدش    ا گونده  بده داندد،   اقتدارگرایی، بلکده( مبتندی بدر ر فدت و مهربدانی مدی      

نیددز از لددزوم رابطدده   1سددوره بقددره 187در آیدده  2شددوهر، و شددوهر مایدده آرامددش زن باشددد. 

امدش، رفدع   بایدد مانندد پیدراهن موجدب آر     کده هدر یدل    شدده  گفتده دوطرفه زن و مرد سخن 

 .(Fazlur Rahman: ibidباشد )نقایر و زیبایی طرآ مقابل 

                                                           
                                                                                                                و  ج ع ل ناه م  ش ع وبا  و  ق بائ ل  ل ت عار ف وا ل ن    ه ر م ، م  ع ن د  الل ه    ت قاه م  ل ن  الل ه  ع لیم                                                               یا   ی ه ا الن اس  ل ن ا خ ل ق ناه م  م ن  ع ه ر  و    ن ثى» .3

 (.13حجرات: «)      خ بیر 

                       عل    ل ِیات  ل ق و م                                                                                                                            ن  خ ل    ل ، م  م ن    ن ف س ، م    ز واجا  ل ت س ، ن وا ل ل ی ها و  ج ع ل  ب ی ن ، م  م و د ة  و  ر ح م    ل ن  فی                و  م ن  آیات ه . »2

 (.21روم،«)             ی ت ف ، ر ون 

 (.187بقره،«)      ل ه ن                           ل ، م  و    ن ت م  ل باس              ه ن  ل باس . »1
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فرودسدتی   دربداره بدا اسدتناد بده آیدات قدرآن، احادیدو منسدوب بده پیدامبر           فضل الرحمن

داندد؛ احدادیثی کده زندان را بده علدت نقدر عقدل یدا نقدر ایمدان             شده مدی  ی تحرزنان را 

 مدالک  د اسدت ایدن احادیدو بدا    کنندد. وی معتقد   موظ  به اطاعت از شوهرشدان معرفدی مدی   

هدا، و نیدز بدا رفتدار پیدامبر بدا زندان در تنداقض          تنها عامدل برتدری انسدان    عنوان بهقرآنی تقوا 

هرچنددد از نددابرابری   هسددتند. ربنددابراین قددرآن بدده برابددری عاتددی زن و مددرد معتقددد اسددت   

هدای جنسدیتی را مربدوط بده موضدوعات       گویدد امدا تفداوت    عارضی دو جنس نیز سدخن مدی  

نسدداء کدده از برتددری مددردان سددخن   34دانددد. بددرای نموندده آیدده   اجتمدداعی مددی –قتصددادی ا

                                       مددثال  در عقالنیددت نیسددت  وی اسددتدالل برزنددانمنظددورش برتددری عاتددی مددردان ر یدددگو مددی

کددرد کدده مددردان  کنددد چددون شددرایک اجتمدداعی زمددان نددزول وحددی در مکدده ایجدداب مددی  مددی

حضددور اجتمدداعی، تجربدده و   واسددطه بددهرو مددردان  یددنازامخددارج زندددگی را بپردازنددد و  

در شدرایطی کده زندان    داشدتند ر کردندد، بندابراین بدر زندان مددیریت       درایت بیشتری کسب می

  اگددر نداشددته اسددتشددان امکددان رشددد  از حضددور اجتمدداعی محددروم هسددتند و عقددل عملددی

کنیدد، و اگدر    یدورنشوز ورزیدند ابتددا پندشدان دهیدد، اگدر تداثیر نکدرد در بسدتر از ایشدان         

پرسدد   یهشدان کنیدد. سدپس فضدل الدرحمن مدی      تنبآسدیبی زنیدد    که آنیافتد بدون ن ماثر بازهم

یرقابدل  راندد   اقتصدادی کده موجدب ندابرابری زن و مدرد شدده       -هدای اجتمداعی    آیا این نقش

هددا در عات دو جددنس نیسددتند بلکدده محصددول  دهددد ایددن نقددش تغییددر هسددتند  و پاسدده مددی

 -هدای اجتمداعی    اقتصدادی هسدتند. اگدر زندان مهدارت     شرایک ندابرابر تداریخی، اجتمداعی و    

و امکدان  رود ر آمیدز و تحمیلدی نیدز  از بدین مدی      اقتصادی کسدب کنندد ایدن برتدری رتبعدیض     

هدای اجتمداعی هدم     ندابرابری   شدود تدا زمینده    هدای زنانده فدراهم مدی     به فعلیت رسیدن قابلیت

دان ببینندد و بدر همدین    برطرآ شود  پس قوانین بایدد در همده جهدات زندان را برابدر بدا مدر       

تددرین اصددل در  اسدداس احکددام فقهددی در ازدواج، طددالق و ارش اصددال  شددوند زیددرا مهددم   

هددای جنسددیتی یددا  بدده بهانددههددا ر از انسددان سوءاسددتفادهاسددالم، اجددرای عدددالت و مبددارزه بددا 

 -( قددوانین حقددوقی قددرآن مشددروط بدده بسددتر تدداریخی     (ibid: 294-295اسددت نددژادی  
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محوراندده  اجتمدداعی و  و تغییرپددذیر هسددتند امددا اهددداآ رعدددالت  اجتمدداعی زمددان نددزول،  

باشدددند؛ اهدددداآ و اصدددولی کددده راه را بدددرای  اصدددول اخالقدددی، ثابدددت و فرازمدددانی مدددی

کنندد   ی بعددی در جامعده مسدلمانان بداز مدی     مددار  اخدالق و  عددالت محدور  های  یگذار قانون

ibid: 301).) 

و  3تکده کردندد   بیندی قرآندی را تکده    نمسدلمانان از همدان اوایدل، جهدا     ابوزید عقیدده دارد 

شددناختی قددرآن  هددای فقهددی را از اصددول اخالقددی، کالمددی، فلسددفی، عرفددانی و کیهددان  نظریدده

هددای  بینددی ( بنددابراین بددرای پیونددد زدن جهددان  Roshdy, 2013: 153-154نمودنددد )جدددا 

شناسددی و هرمنوتیددل مدددرن کمددل گرفددت؛ در سددط     هددای زبددان قرآنددی بایددد از نظریدده 

هدا  بدا اسدتناد بده آیده اول سدوره نسداء ربدرخالآ          ن ناسدی رو در مدورد برابدری انسدا    ش کیهان

اسدت و   ماندو نفدس   واژهکنندد    قول مشدهور کده خلقدت زن را متداخر از مدرد معرفدی مدی       

کده طبد     طدور  همدان باشدد،   رو خلقدتش متداخر اسدت  مدذکر مدی      شده خل زوجی که از آن 

باشدد  پدس از او    وجدش رکده مدذکر مدی    اسدت و ز  ماندو سوره اعدراآ نیدز نفدس     189آیه 

شدناختی زن و مدرد    یهدان کزندان اسدت بدا برابدری      دربداره نسداء کده    سوره. شده استآفریده 

یدل اصدل ثابدت و فرازمدانی،      عندوان  بده شدود ریعندی برابدری عاتدی زن و مدرد بایدد        آراز می

هدددآ اصددلی قددوانین اجتمدداعی تلقددی شددود  بنددابراین سددوره نسدداء کدده شددامل بسددیاری از   

مقددررات حقددوقی ازدواج اسددت، بایددد اصددل برابددری زن و مددرد را در بطددنش داشددته باشددد   

یدل اصدل ثابدت و فرازمدانی  ارجداع       عندوان  بده                                         رو آیات این سوره متناوبا  بده عددالت ر   ینازا

معندوی نیدز برابدری عاتدی میدان       –(در سدط  اخالقدی   (Roshdy,2013: 161شدده اسدت  داده 

زن و مددرد برقددرار اسددت زیددرا هددر دو جددنس پدداداش مشددابهی بددرای اعمددال صالحشددان      

؛ 41؛ رددافر: 124؛ نسدداء: 97؛ 91نحددل: ) یدداتآای از  کننددد و نیددز در مجموعدده  دریافددت مددی

اصددل  عنددوان بددهکننددد، عدددالت الهددی  ( کدده گفتمددانی تحددذیری را عرضدده مددی195: عمددران آل

                                                           
 (.91حجر،«)                 ال ق ر آن  ع ضین                  ال ذین  ج ع ل وا. »3



 معاصر رانیآن در ا یاجتماع یتهایم و ظرفیتدبر قرآن کر یشناس انیجر یمل شیهما              402

 

 

اهددل ایمددان، مجموعدده  3توبدده 72و  71یددات درآ. هم نددین شددده اسددت ر مطددگددر  هدددایت

انددد کدده نسددبت بدده یکدددیگر والیددت صددمیمانه و    شددده یمعرفددواحدددی از مددردان و زنددان  

یددات قددرآن، شددرایک  درآهمدده تاکیددد  یددنا( امددا بددا وجددود  (Roshdy: ibidدارنددد متقددابلی 

و ثابدت تلقدی شدده و بده     تداریخی عصدر ندزول، شدرایطی فرازمدانی       –آمیز اجتمداعی   تبعیض

 .شده استتبعیض جنسیتی در ادبیات فقهی مسلمانان منجر 

هددای اخالقددی، فلسددفی، عرفددانی و  کدده قددرآن در عرصدده پرسددد بددا وجددود آن ابوزیددد مددی

گویدد چدرا بایدد مقدررات عارضدی       شناختی از برابری عاتی میدان زن و مدرد سدخن مدی     یهانک

د  وقتدی قدرآن مسدیر مسداوات جنسدیتی را در      ندزول قدرآن نهادینده شدو     جامعده و تغییرپذیر 

کندد مسدلمانان را بده رهدروی در      معندوی ترسدیم مدی    -شدناختی و اخالقدی     های کیهان عرصه

سدنتی   گدذاران  قدانون هدای اجتمداعی درمدان شدوند، امدا       خواند تدا ندابرابری   یفرام همین مسیر

انددد. در زماندده کنددونی کدده برابددری حقددوق بشددر و مسدداوات    در ایددن مسددیر حرکددت نکددرده 

بایسددت بددرای ارتقدداء عرصدده     جنسددیتی تقاضددای مددردم جهددان اسددت مسددلمانان مددی      

معندوی قدرآن اهتمدام     -شدناختی و اخالقدی   هدای رفیدع کیهدان    شان تدا سدط  عرصده    اجتماعی

هددای بنیددادینی  وزیددد رویکردهددا و روشالددرحمن و اب (. الحددداد، فضددلibid: 164)ورزنددد 

انددد کدده امددروزه محددور     آمیددز فقهددی پیشددنهاد داده   هددای تبعددیض  بددرای اصددال  سددنت  

نگدر   دهندد. بدرای نمونده پژوهشدگران زنانده      نگدران مسدلمان را شدکل مدی     های زنانده  پژوهش

برسدداخت قددوانین برابددری زن و مددرد در خددانواده اسددالمی هسددتند زیددرا    درصددددمسددلمان 

 بددر اسدداس آمیددز جنسددیتی، ابددداعاتی حقددوقی هسددتند کدده       قددوانین تبعددیض معتقدنددد 

هدایی کده زندان     فدر   اندد؛ پدیش   های جامعه عرب در هنگام ندزول قدرآن بندا شدده     فر  پیش

کردندد کده بدا اصدل ثابدت قرآندی یعندی کرامدت انسدان و           را تحت اقتدار مردان تعرید  مدی  

                                                           
       د        د             د                      ی قیم ون  الص الة  و  ی ا ت ون  الز هداة  و                                                                                                                                       . و  ال م ا م ن ون  و  ال م ا م نات  ب ع ض ه م    و ل یاء  ب ع ض  ی ا م ر ون  ب ال م ع ر وآ  و  ی ن ه و ن  ع ن  ال م ن ، ر  و 3

                   د                               د        د      د           د         و ع د  الل ه  ال م ا م ن ین  و  ال م ا م ندات  ج ن ات  ت ج ر ی م ن  ت ح ت ه ا                                              الل ه  ل ن  الل ه  ع زیز  ح ،یم                                                         ی طیع ون  الل ه  و  ر س ول ه    ولئ    س ی ر ح م ه م 

 (.72-71توبه،            ال ع ظ یم  )                                                                                                                          ال ا ن هار  خال د ین  ف یها و  م ساه ن  ط ی ب    ف ی ج ن ات  ع د ن  و  ر ض وان  م ن  الل ه    ه ب ر  عل    ه و  ال ف و ز  
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وق انسدانی میدان زن و مدرد مسدلمان     برابری افراد بشر تعدار  دارندد. بندابراین برابدری حقد     

منددوط بدده بددازتعری  مفدداهیم فقهددی بددر اسدداس فهددم معاصددر از عدددالت و نفددی تبعددیض     

پددردازی  جنسددیتی اسددت؛ بایددد توجدده داشددت کدده سددنت فقهددای مسددلمان مبتنددی بددر مفهددوم 

بده نقدل از میرحسدینی(؛ بده ایدن       2113کددیور،  بدوده اسدت )  ارسطویی از عدالت اسدتحقاقی  

پدردازی مدردان    ت، نهدادن هدر چیدزی در جدای خدودش اسدت. بندابراین مفهدوم        معنا که عدال

و زندان، متناسدب بدا فطدرت خدود جددایی در جامعده و خدانواده دارندد و عددالت، دادن حدد           

بددده نقدددل از  193-192: 2113اشدددکوری، است)متناسدددب بدددا جایگاهشدددان بددده ایشدددان  

 میرحسینی(.  

 واسدطه  بده قدرار گرفتده؛ ایدن مجادلده      اما امروزه چنین مفهدومی از عددالت مدورد مجادلده    

کدده برابددری را جددزء   هددای معاصددر دموکراسددی و حقددوق بشدر ایجدداد شددده  گسدترش گفتمددان 

حددال همددان گفتمددان سددنتی هم نددان بدده شددکلی   ینبدداادانددد.  عاتددی عدددالت اجتمدداعی مددی 

گرانده دارد( بازتولیدد    شدده در قدانون خدانواده اسدالمی کندونی )کده رویکدردی حمایدت         ی رق

یابدد و اسدتدالل                                                                                     ود، بدا ارجداع بده اصدل بنیدادین قو امیدت مدردان بدر زندان، تدداوم مدی           ش می

کننددده و  ینتددامکنددد کدده چددون زنددان ضددعی  و مددردان قددوی هسددتند، چددون مددردان      مددی

کندد مدردان دارای اقتددار باشدند و      کننده زندان هسدتند؛ بندابراین عددالت ایجداب مدی       حمایت

 از حقوق باالتری برخوردار شوند.

سددایر ادیددان ابراهیمددی( مجموعدده    گددرای مسددلمان )ماننددد متفکددران   ران اصددال متفکدد

 اند مانند: ها طراحی کرده راهبردهایی را برای مقابله با این چالش

ی میدان مفداهیم متغیدر و ندامتغیر در متدون مقددس کده برخدی بدا عنداوین           گدذار  یزتما( 1

 اند. د کردهها یا ، عرضی/ عاتی، توصیفی/ تجویزی از آنشمول جهانخاص/ 

بده  توانسدتند   ( تشخیر اهداآ شارع، و تغییراتدی کده ایدن اهدداآ در طدول زمدان مدی       2

 آورند. وجود
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( قرار دادن متدون مقددس در بسدتر تداریخی مربدوط بده خدود، و احکدامی کده فقهدای           3 

 3اند. ها استخراج کرده پیشامدرن از آن

شددمول از  ای همدده                                              دهددد متددون مقدددس اسددالمی عاتددا  مجموعدده  رونددد جدیددد نشددان مددی

قوانین ابدی پدرسداالرانه نیسدتند بلکده اصدول و رهنمودهدایی اخالقدی بدرای ایجداد قدوانین          

                                                                               کننددد. هم نددین قددرآن مسددلمانان را شدددیدا  بدده دفدداع از عدددالت ترریددب   عادالندده ارائدده مددی

شدداید تعریدد  عدددالت را بدده عددرآ ردهددد  ت نمددینمایددد، امددا تعریدد  روشددنی از عدددال مددی

سیاسدی   –کندد  و فقدک مسدیری زمانمندد و مقیدد بده بسدتر اجتمداعی          اجتماعی واگدذار مدی  

گویندد بدرای فهدم مسدیر قدرآن       یمد دهدد. نواندیشدان مسدلمان     را به سمت عدالت نشدان مدی  

الم سدنت فکدری اسد    مجموعده ای از  به سدمت عددالت، الزم اسدت ارزیدابی انتقدادی دوبداره      

کدده در توصددی  افکددار  طددور همددانیعنددی کددالم، اخددالق، فلسددفه و فقدده صددورت گیددرد. امددا 

الحداد، رحمن و ابوزیدد بیدان شدد ایدن رویکدرد ندوین یدل مدانع اساسدی در پدیش رو دارد           

گذارنددد صددداهای  کدده عبددارت اسددت از سدداختارهای پدرسدداالرانه و اقتدددارگرایی کدده نمددی  

مسددلمانان بددرای رسددیدن بدده برابددری جنسددیتی در    طالددب تغییددر شددنیده شددوند. بنددابراین   

                                                                               سیاسددی اوال ( بدده تولیددد معرفددت دینددی احتیدداج دارنددد و ثانیددا ( تولیددد  –بسددترهای اجتمدداعی 

تددری در راسددتای دموکراسددی سیاسددی، تکثرگرایددی و  معرفددت دینددی نیازمنددد مبددارزات وسددیع

 آزادی بیان است.

 نیست رربی استفاده کرد که:های انتقادی فمی توان از نظریه به همین منظور می

ابزارهددایی بددرای شددناخت و تحلیددل مناسددبات، میددان دانددش و قدددرت در    -

 (؛Harding, 2004: 15دهند ) قرار می زنانه نگراختیار پژوهشگران 

                                                           
انتقادی  -( تحلیلی تاریخی 2116کند و ابوزید ) هایی را معرفی می ( نمونه1998، 2112. در بارة این راهبردها کورزمن )3

 دهد. ارائه می



 403                                                             تدبر در سوره نساء با رویکرد عدالت اقتصادی

 

 

هددا و  روش تحقیقددی بددرای شددنیدن صدددای زنددان و انعکدداس دردردده      -

 کنند؛ ی ارائه میگذار قانونمنافعشان در فرایند 

کده بدرای مواجهده بدا تدنش       کنندد مانندد ایدن    جدیددی عرضده مدی    سااالت -

                                                                                   میان حمایت و سدلطه کده در عات مفداهیم قو امیدت و والیدت مردانده نهفتده، چده         

راهددی بهتددر اسددت  و نیددز چگوندده برابددری و عدددالت در خددانواده بدده دسددت     

 (1394آید )میرحسینی،  می

و همددین امددر دلیددل  انددد  مکلددمددردان  اندددازه بددهدر قددرآن زنددان نیددز در مقابددل خداونددد 

در عقالنیدت اسدت؛ اگدر عقدل زندان کمتدر از مدردان بدود بایدد تکدالی             دو جدنس مساوات 

یافددت و در آخددرت نیددز از ثددواب و عقدداب کمتددری      کمتددری بدده آنددان اختصدداص مددی   

کنددد.  کدده قددرآن بددر تسدداوی زن و مددرد در ایددن امددور داللددت مددی  یدرحددالبرخددوردار بودنددد 

و  بدا مدردان برخدوردار باشدند     برابدر  یانسدان بایسدت از حقدوق    یبنابراین زندان نیدز چدون مد    

حتددی بتواننددد تددا جایگدداه حاکمیددت سیاسددی جامعدده بدداال رونددد، هرچنددد همددواره جوامددع    

عمدر بدن خطداب     مثدال  عندوان  بده کردندد   مردساالر بدا ریاسدت زندان بدر مدردان مخالفدت مدی       

مدان ریاسدت داشدتیم ولدی     مکده( بدر زنان  ) یشقدر گفت پیش از آمدن به مدینه، مدا مدردان    می

هدا بدر مردانشدان ریاسدت دارندد، پدس        وقتی بده میدان انصدار آمددیم، دریدافتیم کده زندان آن       

احمددد،  )بدده نقددل از(Sahih- Bukhari: 7:88) زنددان مددا نیددز از زنددان انصددار تبعیددت کردنددد

کدرد، بسدیار زودگدذر     هدایی کده پیدامبر جداری مدی      رو قواعدد و رویده   یدن ازا( 73: 1392لیال، 

هدای مردسداالرانه اجدازه ندادندد ایدن قواعدد بده هنجدار تبددیل شدوند و بدا             دند و گفتمدان بو

                                                                                                جامعدده اسددالمی پیونددد بخورنددد زیددرا صدداحبان قدددرت عمومددا  تددوجهی بدده ابعدداد اخالقددی و 

یددژه در دوره عباسددی، مقامددات سیاسددی، مددذهبی و حقددوقی  و بددهانددد.  معنددوی اسددالم نداشددته

کردندددد و رویکردهدددای  شدددان تفسدددیر مدددی رانهمدددذهب را بدددر اسددداس دیددددگاه مردسددداال

هددای پیددامبر در  حددال رویدده یندرعددمردمحوراندده را در همدده جوامددع اسددالمی نهادیندده کردنددد. 

هددای مردسداالر بعدددی را تددا حدددی تعدددیل کنددد.   جامعده اسددالمی آرددازین توانسددت گددرایش 
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، امددا هددا را بدده دنبددال داشددت یددد اسددالم بددر برابددری معنددوی، تعدددیل بیشددتر ایددن گددرایشتاک

بددرخالآ تعددالیم اسددالم و سددیره پیددامبر، سددبل زندددگی طبقددات رالددب در دوره عباسددی     

شددند، ایدن    ی یکددیگر اسدتعمال مدی   جدا  بده کلمدات زن، بدرده و شدیء                             چنان بدود کده رالبدا    

آوردنددد کدده بددر نحددوه تفسددیر    بدده وجددودهددا و پیامدهایشددان ایدددئولوژی مسددلطی   رویدده

 عنددوان بددهیر گذاشددتند. تدداثا بدده احکددام شددرعی هددای اسددالمی و تبدددیل ایددن تفسددیره آمددوزه

م.( تفاسددیر مسددلمانان و احکددام   1111سددتیزانه امددام محمددد رزالددی )آ.   هددای زن دیدددگاه

کده نگرشدی    امدا بایدد توجده داشدت رزالدی بدیش از آن       قدرارداد تحت تداثیر   شدت بهفقهی را 

 قرآنی داشته باشد از نگرش ترتولیان یا آگوستین اثر پذیرفته بود. 

کده رزالدی متعلد  بده     عدراق ) بده منطقده ایدران و     تنهدا  نهابراین اسالم از طری  فتوحات، بن

هدایی چدون    ای کده شخصدیت   ای نیدز راه یافدت؛ منطقده    بلکه بده خاورمیانده مدیترانده    آن بود(

هدای نزدیدل بده     کده تدا سدال    آگوستین و اوریجدن را در خدود پروراندده بدود. بدا و.جدود آن      

کردندد، امدا در    زندان آزادانده بدا مدردان آمدوشدد مدی       ازآن پدس هدا   فوت پیامبر و شداید مددت  

مددیالدی تاسددیس شددد و حدددود چهددار   751سددال طددول حکمرانددی سلسددله عباسددی کدده در  

قددرن دوام یافددت، عددراق مقددر اصددلی ایددن امپراتددوری بددود و ایددن سلسددله توانسددت نقددش    

کنددد در تدداریه اسددالم ایفددا    هددا و نهادهددای مردسدداالرانه  گیددری اندیشدده  مهمددی در شددکل 

 توانددد بدده بازسددازی و تغییددر شددعائر نگدداری سددنتی نمددی (. لددذا تدداریه93-88: 1392احمددد، )

در مورد زندان، و نیدز فهدم و چیدنش قطعدات تداریه اجتمداعی زندان کمدل کندد. هم ندین            

یدل مقولده تحلیلدی موجدب      عندوان  بده نامریی بودن زندان و کمرندگ بدودن مفهدوم جنسدیت      

 (.95-94همان: باشد) شده واقعشده تاثیر تحوالت تاریخی بر زنان مغفول 

 گیری . نتیجه7

یدات ابتددایی سدوره نسداء از بطدن قدوانین متغیدر،        رآددر این مقاله تدالش شدده بدا تددبر     

زمانمنددد و مکانمنددد مددالی )کدده متناسددب بددا زمیندده و شددرایک اجتمدداعی جزیددره العددرب در   
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عصددر نددزول قددرآن اسددت( اصددل ثابددت، فرازمددانی و فرامکددانی عدددالت اقتصددادی اسددتنتاج    

ی ص( هدددآ اصددلی تعددالیم اسددالم را احیددای مکددارم اخالقدد محمددد )گددردد زیددرا حضددرت 

گرایانده از آیدات قدرآن، مصدداق      هدا و تفسدیرهای تبعدیض    کندد، بندابراین برداشدت    معرفی می

تحریدد  معنددوی کددالم خداونددد اسددت. قددرآن کددریم کدده علددت رددایی بعثددت انبیدداء را اقامدده  

گدذار   (، ممکدن نیسدت خدود پایده    25حدیدد، کندد )  قسک و عدالت توسدک انسدان معرفدی مدی    

رفدع   منظدور  بده هدای جنسدی و جسدمانی باشدد. قدرآن       تها به بهانده تفداو   تبعیض میان انسان

تبعیض حقدوقی میدان مدردان )کده اسدتقالل مدالی داشدتند( و همسرانشدان )کده جدزء امدوال            

شددند( سدوره نسداء را ندازل کدرد و تعهددات مدالی مدردان را نسدبت بده            ایشان محسوب می

ن و مددرد زنانشددان گوشددزد فرمددود تددا جامعدده را بدده سددمت برابددری حقددوق انسددانی میددان ز  

کده در همدان فضدای فرهنگدی اولدین مخاطبدانش یعندی         ای نبدود جدز ایدن    سوق دهد اما چاره

هدای   به زبان فرهنگ مردساالرانه جزیره العدرب سدخن گویدد. بایدد توجده داشدت کده زمینده        

پدذیر   رو ریدر تعمدیم   یدن ازااجتماعی )مانند شدرایک جامعده عدرب عصدر ندزول( تغییرپدذیر و       

یخی قددرآن در مددورد برقددراری عدددالت اجتمدداعی در همدده  فددرا تددارم هسددتند؛ در مقابددل، پیددا

 دربردارندددهسددوره نسدداء کدده   باشددد. پددذیر مددی رو تعمددیم یددنازاهددا ثابددت و  هددا و زمیندده زماندده

بسددیاری از مقددررات حقددوقی مددرتبک بددا ازدواج اسددت، اصددل برابددری زن و مددرد را در       

یدل اصدل ثابدت و فرازمدانی       انعندو  بده                                                        بطنش دارد و آیات ایدن سدوره متناوبدا  بده عددالت ر     

اند. طبد  آیده اول سدوره نسداء برابدری عاتدی میدان زن و مدرد برقدرار اسدت            ارجاع داده شده

کننددد.  از همددین رو هددر دو جددنس، پدداداش مشددابهی بددرای اعمددال صالحشددان دریافددت مددی  

دهددد کدده از تعدددی بدده حقددوق     یددات بعدددی خداونددد مددردان را هشدددار مددی   درآسددپس 

نددد و کرامددت ایشددان را در همدده حددال رعایددت نماینددد تددا اصددل ثابددت   همسرانشددان بپرهیز

 برابری حقوق انسانی میان زن و مرد پاس داشته شود.
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 میکر قرآن فهم مسئله و تدبر

 2رضوی محمد سید-3یصائم هیمرض

 چکیده:

در  ،اندیشدی  ژرآمدا را بده    ،یقرآند  یاسدت، وحد   عمدل  و شده یکتداب اند  قرآن

 زیدد، دعددوت نمددوده ونباشددد مددیکدده هدددآ نددزول قددرآن   میکددل قددرآن کددر 

، مدا را  کنندد  نمدی کده تددبر    یدر خصدوص کسدان   میمکرر قدرآن کدر   های توبیه

مدا را بده آن    همده  ایدن چدرا خداوندد    راسدتی  بده کده   کندد  مدی تفکر وادار  نیبه ا

مددردم  خصددوص در)ع(  امیرالمددامنین تیددتوجدده داده اسددت. بددا توجدده بدده روا

ن القدرآن اال    د م    همی  د ف    یبقد یال          س زمدان  ندا ال یلد   ع  یاتید که فرمودندد:   آخرالزمان

 یبدداق ای نشددانه جددز میکدر  قددرآن از کدده مدددآ خواهدد  مددردم بددر یزمددان ؛  ه       رسدم  

 یضددرور را روشددمند و یتخصصدد طددور بدده  یددتحق تیدداهم مانددد؛ نخواهددد

 گداه یجا نیدی تب هددآ  بدا  یلد یتحل-یفیتوصد  روش بدا  مقالده  نید ا در. سدازد  می

 یاجمددال یبررسدد ضددمن تددا شددده کوشددش قددرآن فهددم در تدددبر تیدداهم و

 مفهددوم عکددر و آن متددرادآ هددای واژه و تفسددیر بددا آن تفدداوت و تدددبر میمفدداه

 از مانددده یجددا بدر  اتیددروا و م،یکدر  قددرآن اتیددآ در نیقیفدر  دگاهیددد از تددبر 

 بدده م،یکددر قددرآن تدددبر در نددو هددایی روش و کردهددایرو انیددب و ،یسددن و عهیشدد

 چراکده  نیسدت  ر ی بده  ریتفسد  خدوآ  تددبر  در کده  میکند  داید پ دست مهم نیا
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 dsmrazavi@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرهزی.  ویو حداستادیار علوم قرآن  .2
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 تددبر  بدا  تنهدا  نیراسدت  تیهددا  بندابراین . باشدد  مدی  رونید ب        کدامال   تدبر طهیح از

 و قدرآن  بده  تمسدل  آن الزمده  و گرفدت  خواهدد  صدورت  پداک  قلبدی  و یقیحق

 تدددبر بدده تددوانیم مددی مددا کدده باشددد مددی آن اتیدددرآ اندیشددی ژرآ و عتددرت

 سدداز زمیندده کدده باشددد گددردد، روشددن مددا بددر قددرآن حقانیددت و میبرسدد حقیقددی

 .ردیگ قرار شمندانیاند و خردمندان تذکر

 قرآن کریم، تدبر، تفسیر، شیعه، اهل سنت. واژگان:کلید 

 . مقدمه1

 نید        د           کده( ام ت مدن ا     یبارالهدا )تدو آگداه   » :گرامی مدا ایدن بددود هدده   برزمانی دردره پیام

و حدال دردرده بددسیاری از مامنددان راسددتین و       .3«کردندد  رهدا  و متدروک  ی   د کل    بده  را قرآن

پیدروان واقعدی آن حضرت این اسدت هده چدرا مسدلمان امدروزی قدرآن را رهدا هدرده اسدت          

خیلدی   خوانندد  مدی هده قدرآن را    هدایی  آنچدرا   و. اندد  شدده و بده چیزهدای دیگددری مشدغول   

هده   هدایی  نآچدرا   و و خیلدی هدم دارای اخدالق قرآندی هسدتند.      کنندد  مدی هم بده آن عمددل  

 هددای خلسددهپنددداه آوردن بدده قددرآن بدده چیزهددایی از قبیددل  جددای بدده خواهنددد مددیآرامددش را 

 اصددالتمسددلمانان امددروزی اگددر بدده   .آورنددد مددیپنددداه  هیپنددوتیزمو  مدیتیشددنروحددانی و 

قددرآن خواندددن را از          یقینددا خدددود را عملددی هننددد  پیدددامبر هددای توصددیهخددویش بازگردنددد و 

 مهددم نیددا ،بنددابراین .دهنددد مددیزندددگانی خددویش قدددرار  سددرلوحهو آن را  گیرنددد مددیسددر 

 .میکن تدبر و تفکر آن اتیآ و ها واژه در قرآن خواندن بر عالوه که است یضرور

 امددور، بدداطن چهددره تددا هسددت ظددواهر یورا در دنیشددیاند و تفکددر یمعندد بدده تدددبر

قابدل   اتشید از آ یهمگدان و برخد   یبدرا  فهدم  قابدل  قدرآن . گدردد  بدرمال  عاقبتش شده گر جلوه

 نکتده  نید ا بده  دید باتددبر در قدرآن    اتید ، در کندار آ باشدد  مدی  اتید از آ گدر ید یبا برخ ریتفس

 در کدده کنددد مددی درخواسددت مددردم از ،یتحددد مقددام در میکددر قددرآن کدده کددرد توجدده مهددم

                                                           
َ م ه ج ور            ال ق ر آن     ذ ا                           ل ن   ق و م ی ات  خ ذ وا ه » . 3  (.31فرقان،«)ا       
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 اگددر و ندددارد وجددود آن در یتناقضدد و اخددتالآ گوندده هددی  کدده نندددیبب و کننددد تدددبر اتشیددآ

 قشدر  نده  ،اندد  شدده  دعدوت  قدرآن  یتحدد  بده  مدردم  عمدوم . اورندد یب آن همانند یکتاب توانند می

 فهدم  قابدل  اگدر  وبشدر   یآن بدرا  بدودن  فهدم  قابدل  بدر  اسدت  یروشدن  لیدل خود این و ،یخاص

معقدول اسدت کده مخاطدب بتواندد قدرآن        یدر صدورت  تحددی معندا نداشدت.    ی، تحدبود نمی

 تددبر  کده  شدود  مشدتبه  یبرخد  یبدرا  دارد. امکدان  اوردید ب آن همانندد  یکالمد  آنگداه را بفهمد، 

 قشدر  بده  اختصداص  و باشدند  نمدی  تددبر  بده  مجداز  همگدان  و شدود  نمدی  همده  شامل قرآن در

اسددت و  اتیددقددرآن و برداشددت از آن آ درآیددات اندیشددیدنالزمدده تدددبر،  رایددز دارد، یخاصدد

نظددر قددرآن قددرار دهددد و  جددای بددهخددود را  یکدده شددخر نظددر شخصدد رود مددیتددرس در آن 

 ی. ائمده هدد  اندد  متفداوت  یتددبر  تید بدا روا  یلیو تداو  یریتفسد  اتید . روادید نما گیری نتیجه

 اندد  بدوده مصددر امامدت    یدا  وخدود   یبده علدم شخصد    یمتکد  یلیو تداو  یریتفسد  اتیدر روا

 نکددات و اتیدداز واژگددان و آ یبرخدد یبددا دقدت و تمرکددز رو  شددانیا یتدددبر اتیددامدا در روا 

 نیددد معددارآ و یرفتددار و اجتمدداعی ،اخالقددی ،یدتیددعق یمبددان بدده ،هددا آن  یددظر و  یددلط

 یاسددیو ق دارد وجددود یاساسدد تفدداوت یر  بدده ریتفسدد و تدددبر نیبدد بنددابراین. رسددند مددی

 یوجدود  تید بسدته بده ظرف   یمائدده الهد   نید هدر کدس از ا   مندی بهره زانیم واست.  الفارق مع

 اوست.

 . مفهوم شناسی تدبر:2

 مفهوم لغوی تدبر. 1-2

، اءیسدر اشدد   پشددت و پشدت  یبده معند  « قبددل»بدرخالآ  « دبدر » مددادهتددبر از    :مداده الد (  

( 316: 1ج ،1414راردددب اصدددفهانی، ؛268: 4، ج1415ابدددن منظدددور، ؛31 :1419فراهیددددی،)

 ق، 1411،یجددوهر ؛268 ق: 1414،یدیددزب) زاویدده( و 33 :1376،یبسددتان) آخددر پایددان و

 بدا . اسدت  کاررفتده  بده  میکدر  قدرآن  در صدورت،  11 بده  و بدار  44 کده  ،( آمده است653 :2 ج

بده عاقبدت و آخدر آن کدار و تامدل و فکدر نمدودن در         سدتن ی: نگریعند ی؛ تددبر  نکهیا به توجه
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 :3ج ،1375،یحددیطر) ادبددار االمددور و تاملهددا یالنظددر فدد  ( و هددو326 :2ج ،1371،یقرشدد) آن

 ق، 1411،یجددوهر؛ 33 :8ج، ق1419،یدیددفراه) آن( تدددبر امددر، افتددادن بدده دنبددال     298

( و 653 :2ج ق،1411،یجددوهر) اسددتعاقبددت امددور  در تفکددرو  نظددر و فکددر و( 653: 2ج

وضددع مقدددمات  و( 23 :1376،یبسددتان) اداره کددردن م،یتنظدد ،ییجددو چدداره یبدده معنددا زیددن

 کددار عاقبددت و آخددر در کددردن نظددر: ری( آمددده اسددت. التدددب 2131 :3ج ،1381،سددورآبادی)

رارددب ) امددور آخددر در تفکددر(، 299 :3ج ،1375؛ طریحددی،273: 4ج ،1415ابددن منظددور، )

 و کددوین یعدداقبت کدده معنددا نیددا بدده ،یزیددکددردن چ دار عاقبددت (،317: 1ج ،1414اصددفهانی 

 بده  توجده  بدا  اسداس  نید (. بدر ا 175 :3ج، 1361)مصدطفوی،   باشدد  داشدته  مطلدوب  ای نتیجه

 مفهددوم آن اریدداخت و ریتدددب مفهددوم حصددول تدددبر یمعنددا قددتیحق ریتدددب و تدددبر نیبدد رابطدده

 (.176: 3ج، 1361)مصطفوی،  است

 . مفهوم اصطالحی تدبر:2-2

 و فکددر بدده تددوان یمدد ازجملدده کدده اسددت عکرشددده یادیددز یاصددطالح یتدددبر معددان یبددرا

 :1371پددورفر،  قددرآن )نقددی نیو تددالوت راسددت لیدد(، ترت56 :1372)بازرگددان،  قددرآن در تامددل

فهددم روشددمند و  » ( و13 :1365)بهبددودی،  ظدداهر و بدداطن   یصددح ری(، تفسدد375 تددا 372

 ( اشاره کرد.31 :1ج، 1391)صبوحی،  «میهماهنگ ظاهر قرآن کر

 های مترادآ تدبر و واژهال (

ه تفقد  و تدذکر  تعقدل،  تفکدر،  گانده  چهدار  متدرادآ  یهدا  واژه از تدر  عیوسد  اریواژه تدبر بسد 

 هددا آن از یبدداالتر مراتددب و درجددات در اسددت، ختددهیآم عناصددر نیدداسددت ضددمن آنکدده بددا ا

 وجدود  یهدا  انیشدر  در آن انید جر و هدا  قلدب  در یوحد  کدالم  آگاهانده  نفدوع  تددبر . دارد قرار

، «تددبر در قدرآن   یکداو زبا)» اسدت  شددن  ییخددا  و تحدول  جداد یا یبدرا  زگاریپره یها انسان

از حدوزه عقدل عبدور کدرده و در حدوزه قلدب        تددبر (. 51دد 49 ،یقرآند  یهدا  فصلنامه پژوهش

 تدددبر. انددد همددراه یمعنددو باایمددان همددواره و بددوده قلددب آن یاصددل گدداهیجا رنددد،یگ یآرام مدد
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 اسددت دالیددلتفکددر تصددرآ آن در نظددر بدده  یولدد اسددت عواقددب در نظددر بددا قلددب تصددرآ

 اتیددآ ینظددر گددرفتن همدداهنگ    بددا در یددمع یتدددبر، تفکددر . (298: 3ج، 1375،یحددیطر)

 تدددبر یولدد اسددت موجددود لیدد اتیخصوصدد و علددل یبررسدد بدده  مربددوط تفکددر. باشددد یمدد

 تفکددر( 28 :4ج، 1371،یرازیشدد مکددارم) اسددتن آ جینتددا و عواقددب یبررسدد بدده مربددوط

 تدددبر و یداریشددن و یداریددد محسوسددات پددردازش تعقددل و یداریددپددردازش محسوسددات د

هدای   پدژوهش « )بازکداوی تددبر در قدرآن    اسدت  مدان یا زهید آم بدا  یقرآند  میمفاه همه پردازش

 (.51 د 49قرآنی ش 

 اعتقدداد عنددوان بدده و زندددیآم یمدد مددانیا غهیصدد بددا کدده آنگدداه ،یتفکددر و تعقددل در موضددوع

 یقلبد  اعتقداد  نید ا کده  وقتدی  و رندد یگ یمد  خدود  بدر  را تفقه عبارت نند،ینش یم قلب در یمعنو

 دهددد یمدد نشددان یانسددان جددوار  و اعضدداء بددا عمددل در وجددود تمددام بددا را خددود یمعنددو و

 امددا و رود یمدد شددمار بدده شددناخت مراتددب نیبدداالتر کدده شددود یمدد گفتدده «تدددبر»          اصددطالحا 

 را هیتددار و عددتیطب قلددب، عقددل، حددس، ددد شددناخت مراحددل و عناصددر همدده کدده یعنصددر

 ،خوانددد فرامددی یدائمدد ییایددپو و عمددل و فکددر در یشددیاند بدداز بدده و نمددوده یشناسدد بیآسدد

 اسددت آمددده هددا آن در عکددر واژه کدده یقرآندد اتیددمجموعدده آ از)همددان(.  گوینددد یمدد «تددذکر»

 ت،ید امن ،سدالمت  بده  یزمدان  تددبر  و تفقده  تعقدل،  تفکدر،  مراحدل  همده  کده  افدت یدر تدوان  یم

 کندد  یمد  تیهددا  یتعدال  و رشدد  سدوی  بده  را او و دهیرسد  یانسدان  وجدود  در ندان یاطم و ثبات

 )همان(. باشد بوده داریب و زنده انسان دل در همواره تذکر     قو ه که

 ب( تفاوت تدبر با تفسیر

 بددان  زید ن خداوندد  و اسدت  خدارج  عمدوم  عهدده  از و اسدت  یتخصصد  علدم  یل ر،یتفس

 فنددون و علددوم و دارد را خددود ژهیددو مباحددو و مسددائل ر،یتفسدد. اسددت نددداده عددام فراخددوان

 1411طلبدد )کدافیجی،   مدی  خدود  نیداز  پدیش  عندوان  بده  را بالردی  و یادب علوم ازجمله یمتعدد

 تدددبر لددیکن. شددد حددوزه نیددا وارد تددوان نمددی علددوم نیددا بدده تسددلک بدددون (. و27 ص ق،

 اسددت داده عددام فراخددوان آن بدده نسددبت خداونددد و اسددت تددر همگددانی ریتفسدد بدده نسددبت
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 لیتفصدد و مشددکل حددل و  یتوضدد و شددر  سددنه از شددتریب تفسددیر (.191 :1373خمینددی،)

 اظهدار  و  یمصداد  نیدی تع و اشدارات  لید تطو و مبهمدات  نیدی تب و متعلقدات  انید ب و مجمالت

 کنیلدد اسددت... و تندداقض و تضدداد مددوارد ورجددوع رفددع و مقدددرات ریتشددخ و مضددمرات

 کشدد  و ،هددا پیددام ،هددا نکتدده برداشددت یراسددتا در اتیددآ اسددتنطاق سددنه از شددتریب تدددبر

پددورفر: ) اسددت آن امثددل و هددا شددگفتی ابددراز و هددا سدداال طددر  و هددا همدداهنگی ،هددا تناسددب

 (.21: 1398مرادی زنجانی، ؛171-161 :1382؛ قرضاوی،371

 شود: اشاره میاختصار  تفاوت این دو واژه به در عیل به چند مورد از

 مددردم همدده از تدددبر. اسددت اجتهدداد ازمندددین ریتفسدد و اسددت یهمگددان یا فددهیتدددبر وظ. 1

 برسدند  آن بده  توانندد  مدی  یعلمد   یهد  بددون  همده  و شدده  خواسدته  یفهم و درک سط  هر با

 عهدده  بدر   ید تکل ر،یتفسد  در امدا  اسدت،  بداز  همگدان  بدر   یشدر  کتاب نیا از استفاده راه و

 .است شده ینه آن از زین موارد از یاریبس در و باشد می یخاص گروه

 یوجددود تید ظرف انددازه  بده  کده  همدین افدراد در هدر مرتبده از فهدم و علدم کده باشدند،         .2

 بده  اختصداص  «ریتفسد » آنکده  حدال  و کندد  مدی  «       تددب ر » صددق  شدوند،  مندد  بهدره  قرآن از خود

 هسددتند اجتهدداد مرتبدده یدارا قددرآن، اتیددآ نیمضددام و مطالددب فهددم در کدده دارد یکسددان

 .(31 :1بحرانی، ج  )

 التدزام  و اتید آ یمحتدوا  بده  دادن دل شده، یاند و فکدر  کدارگیری  بده                       در تدب ر، عدالوه بدر   . 3

 حقدائ   کشد   یبدرا  یفکدر  انید جر لید  تنهدا  ر،یتفسد  در امدا  و اسدت  شدرط  زید ن هدا  آن به

 (.39 :1)جوادی آملی، ج باشد می یقرآن

 ر،یتفسد  در امدا  و باشدد  مدی  اتید آ لدوازم  و پیامددها  و جیبده نتدا   ی                     در تدب ر، توج ه اصدل  .4

 .گیرد می قرار بحو مورد اتیآ جوانب همه

 یسددع و دانددد مددی قددرآن اتیدد                                                       در تدددب ر، تددالوت کننددده قددرآن، خددود را مخاطددب آ   .5

 در امددا و کنددد مشدداهده خددود در یاثددر قددرآن هددای پیددام و رها،یتبددذ رها،یتبشدد از کنددد مددی

 .داند می اتیآ انگریب را خود مفسر ر،یتفس
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 ریتفسد  امدا  قدرآن،  و شدخر  نیبد  اسدت  فده یوظ یدل  و اسدت  یشخصد  امدر  لی تدبر .6

 .نمود عمل یریتفس برداشت به دیبا      حتما  و ستین یشخص و یفرد امر لی

 اتیددآ مفدداد و ظدداهر نیددیتب ریتفسدد یولدد امدهاسددتیپ جینتددا و بدداطن بددر ندداظر تدددبر .7

 .باشد می

 . تدبر از نگاه فریقین:3

 در تدددبر و تفکددر بددر یمبندد عهیشدد یادعددا و عمددل نیبدد تضدداد در سددنت اهددل از یبرخدد

 در امدا  ،دانندد  مدی  خدود  یاصدل  مندابع  جدزء  را قدرآن  عهیشد  یعلما که پندارند می چنین قرآن،

هسددتند. از  وفددادارتر آن بدده سددنت اهددل و ندارنددد، عمددل آن بدده و کننددد نمددی یتفکددر آن

بدا   اتید روا  ید تطب جدای  بده  وید بده احاد  اتید آ  ید بده قدرآن را تطب   عهیعدم توجه ش  یمصاد

و...، در هنگدام   یظداهر  یخدارج شددن از معندا    ات،ید آ  یصدر  یگدرفتن معندا   نادیدده قرآن، 

از  یرویدددر پ عهیو شدد سددتین نیچندد کدده درصددورتی. کننددد مددیاشدداره  یبددروز مددوارد اختالفدد

 یصدحاب  سدخن  و اسدت  حضدرت  آن)ع(  بیدت  اهدل )ص( و  اسدالم  پیدامبر ، تدابع  میقرآن کر

 داندد  نمدی  حجدت  نباشدد، )ص(  خددا  رسدول  رید تقر و فعدل  قدول،  به مستند اگر را، نیتابع و

بددا  کدده هسدتند اهددل سددنت  نید کدده ا کننددد مدی  اععددان و هسددتند، ظدواهر  تیددحج بدده قائدل  و

 یمعدان  و قدت یحق بده  و افتداده  دور قدرآن  از عقدل،  احکدام  و)ع(  بیدت  اهدل فاصله گدرفتن از  

شدبهه بده    نید حدل ا  یالزم اسدت بدرا   نی. بندابرا اندد  نیافتده  دسدت  ات،یآ اندیشی ژرآ و  یدق

 پرداخته شود. اتیو روا درآیاتتدبر 

 . ضرورت تدبر بر اساس آیات از منظر شیعه و سنی1-3

تفکدر کدردن در مدورد     درواقدع باشدد  یفهدم انددک الفدا  مد     یاهل سنت بده معند   در تدبر

 کدده گمشدده  همدان . آن یمعند  عمدد  در فدرورفتن  بدا  همدراه  باشددد هید کده هددآ آ   راهنمدایی 

 نبدوده  لفد   جدز  بده  یزید چ کده  گوشدزدهایی  و هدا  فرمدان شود؛ مانندد  ینم کامل آن بدون معنا

 مقابددل در و کددرده خشددوع شیپندددها مقابددل در کدده طددوری بدده بددرده بهددره آن از قلددب یولدد
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 می؛ ابددن قدد511 :1ج ،ق 774،یالقرشدد) ردیددگیمدد عبددرت هددا آن از و کددرده خضددوع اوامددرش

 و القواعددد ؛733: 7 هیددآ ریتفسدد رددافر سددوره و 15 ق:1421،یسددعد ؛145 ق:1426 ،هیددجوز

 (.28: له رالقرآنیلتفس الحسان

 شدده  سدفارش  آن بده  قدرآن  خدود  هید قدرآن کده هدم از ناح    درآیدات         تددب ر   یمعنا عهیش در

 عبددارت اسددت، شددده اریبسدد دیددبددر آن تاک السددالم علددیهمو هددم از طددرآ معصددومان  اسددت

 از لیددهر در موجددود یدایددناپ روابددک و میمفدداه کشدد  در نظددر    دد دق ت   و کدداوش از اسددت

 در گدر ید اتید آ و هید آ بدا  سدوره  لید  از ای آیده  ارتبداط  و گریکدد ی بدا  اتید آ ارتبداط  و اتیآ

 دنیرسد  و آن الفدا   از عبدور  و قدرآن  اتید آ تدالوت  یعند یقدرآن؛   در        تددب ر  .گدر ید های سوره

، 1415منظددور،)ابددن  آن یرهنمودهددا و رهایتبشدد انددذارها، ،هددا درس ،هددا پیددام معنددا، عمدد  بدده

 پدددورفر نقدددی؛ 176 :3ج، 1361،مصدددطفوی؛ 316 :1ج، 1414،یاصدددفهان راردددب؛ 268 :4 ج

 و دیدد       تدب رکن قددرآن اتیدددرآ» :فرماینددد مددی)ع(  یعلدد حضددرت کدده طددوری بدده(؛ 372 :1371،

 .3«هاست عبرت نیآن رساتر در      تدب ر چراکه. دیریگ عبرت آن وسیله به

اسدت کده در سده بدار آن، خداوندد مخاطبدان        کاررفتده  بده  قدرآن  چهار بدار در «      تدب ر» واژه

 نمددوده دعددوت        تدددب ر بدده دیشددد اعتددرا  و هیتددوب ینددوع بددا همددراه یاقیرا بدده آهنددگ و سدد

 :است

 در یفراواند  اخدتالآ  بدود،  خددا  ریدر  یسدو  از اگدر  شدند  یاند ینمد  قدرآن  درباره آیاال (

 (.82،        )الن ساءافتندی یم آن

 یبددرا کدده آمددده آنددان یبددرا یزیددچ نکددهیا ایدد نیندیشددیدند گفتددار ایددن در هددا آن ایددب( آ

 (.68 ،المامنون)پاست  امدهین اکانشانین

 پاسددت  شددده نهدداده قفددل شددانیها یددا بددر دل کننددد، ینمدد        تدددب ر قددرآن در هددا آن ایددآ    ج(

 (.24،      )محم د

                                                           
 «.                                                            آیات  الق رآن  و اع ت ب ر وا ب ه  ف إن ه    ب ل غ  ال ع ب ر            ت د ب ر وا. » 3
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 « » اسددتفهامیچهارگاندده بددا حددرآ  اتیددآ نیددمالحظدده شددد سدده مددورد از ا  کدده چنددان 

 اسددلوب ایددن اسددت، آمددده یمنفدد فعددل لیدد بعدددازآن بالفاصددله و آرازشددده «فدداء» عددالوه بدده

 ،شددده مطددر  هددا عبددارت بعدددازاین کدده یافعددال و اسددت توجدده قابددل قددرآن سرتاسددر در یانیددب

 متضددمن و بددوده کددردن تفکددر و تعقددل و کددردن نگدداه و دنیشددن و دنیددد نسدده از         عمدددتا 

 :5ج ،1971طباطبددایی،) هسددتند اسددتفهام و تعجددب حددال درعددین و فراخددوان  ،یتشددو ه،یتددوب

 (.29 :6ج ،1382م  حویش،  ؛95 :26 ج ابن عاشور، ؛21

قددرآن، شددرط اسددتفاده از   تیهدددا از سرشددار یمحتددوا انیددب ضددمن ه،یددآ نیدر چهددارم

 :دارد یم انیب درآیات         را تدب ر  یبرکات قرآن

 و کننددد        تدددب ر آن درآیددات تددا میددا کددرده نددازل تددو بددر کدده اسددت پربرکددت یکتدداب نیددد( ا

 (.29،ص)پ شوند       متذک ر خردمندان

 :نماید می انیب اتیآ نیا   در  «               ی ت د ب ر ون          ف ال» معنایدر  یوطیس

 تددبر  قدرآن  در آیدا : اندد  آورده نیحداتم از ضدحاک چند    یوابدن مندذر وابدن ابد     رید جر ابن

 رید جر وابدن  دید حم بدن  عبدداهلل  زیکننددون  ینمد  نگداه  آن بده  تامل دهید با ایآ: یعنی  کنند نمی

 رید ر جاندب  از واگدر » ازآیده  مقصدود  کده  اندد  کدرده  نقدل  قتداده  از حداتم  یابد  وابن منذر وابن

 گفتدار : گویدد  مدی : اسدت  نیچند  «کردندد  مدی  داید پ یادید ز اخدتالآ  آن در تردیدد  بدی  بود خدا

 و گفتدار  امدا  و نددارد  راه آن در باطدل  کده  اسدت  یحقد  آن و سدت ین برانگیدز  اختالآ خداوند

 دید عبددالرحمن ابدن ز    ید حداتم از طر  یابدن ابد   زید ون اسدت  دگرگدون  مختلد   مردم سخنان

           الل دده            ر ی ددر            ع ن ددد          م ددن          هددان          ل ددو      و » هیددآکدده  دمیاسددت: ابددن منکدددر شددن آورده نیبددن اسددلم چندد

 هددای قلددباخددتالآ  شددهی: رگفددت مددی چنددین و خوانددد مددی را   «           ه ث یددرا               اخ ت الفددا           ف یدده               ل و ج ددد وا

از ابدن   رید جر ابدن . سدت ین یاختالفد  آن در ،آیدد  مدی  خددا  یسدو  از آن ده بندگان اسدت. امدا   

 ینمد  بیرا تکدذ  گدر ید یقدرآن برخد   اتید از آ یبرخد  تردیدد  بدی کرده اسدت کده    تیروا دیز

 مدردم  بدر  قدرآن  امدر  از آن ده امدا   نمایندد  نمدی را نقدض   گدر ید یبرخد  اتید از آ یبرخ و کنند

 شدان یا ندادانی  و هدا  عقدل  نقصدان  بده  هسدتند  جاهدل  آن بده  نسدبت  و ماندده  پنهدان  و دهیپوش
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 انید ب فهیشدر  اتید آ نید ا تفسدیر  در زید ن یضداو یب. (186 :2ج ،ق 1414،یوطیسد )اسدت  مرتبک

 النظدر  التددبر   صدل  و فیده،  مدا  یتبصدرون  و معانیده  فدی  یتداملون        د      ال ق ر آن        د          ی ت د ب ر ون           ف ال»:نموده

در  آیددا: یعنددی  کننددد نمددی تدددبر آیددا در قددرآنفرمددود:  نکددهیا از مقصددود« ء الشددی  دبددار فددی

 نگداه و  یعند یواصدل تددبر     نگرندد  نمدی بده آن   رتیبصد  دهید د با   وکنند نمی تاملآن  یمعان

 (.8، 2ج، 1418،مرعشی. )چیز یل یدر ورا تامل

آن تدددبر کددن و خددودت را بدده  یگفتددار هددای ظرافددتدر : »کددرده بیددان طدداهربددن  ابددوبکر

 شددن  داندا  از و بدده  یجدا  قلبدت  در را آن یمعدان  فهدم  و کدن  لید احکدام آن تحر  برپاداشتن

تدذکر گدرفتن بدر    : »نمدوده  انید ب زید ن یهدرو  (.38 :19ج ،ق 1421،یقرطبد )شدو  مسدرور  آن به

 و گددرفتن عبددرت بددا کددردن دایددپ رتیبصدد و پنددد از بددردن سددود: اسددت اسددتوار زیددسدده چ

 444 :1ج ،1393،هید جوز  میقد  )ابدن  اسدت  کدرده  کسدب  فکدر  آن ده  ماحصدل  به شدن ابیکام

اهلل کده در آن   یهدا تدا در حجدت  : »اسدت  نمدوده  انید ب اهلل کدالم  نید دربداره ا  یطبر(. 449 الی

 و گرفتده  پندد  آن از درنتیجده  و کنندد  تددبر  اسدت  کدرده  وضدع  اهلل کده  ینیوجود دارد و قدوان 

 (.153 :23ج ،1375طبری،) کنند عمل آن به

      ..."               ال ق در آن                    ی ت دد ب ر ون             ف دال   " :فرمایدد  مدی  نیچند  اتید آ نید ا خصدوص  در زانیالم صاحب

" هدده فعددل"       تدددبراسددتفهام اسددت و هلمدده"  صددورت بددهآیدده شددریفه تحریدد  و تشددویقى  ایددن

" مشت  از آن است بده معندا  ایدن اسدت هده چیدز  را بعدد از چیدز دیگدر بگیدریم                  یتدبرون

و دقدت   تامدل ا  دیگدر و یدا    در ید  آیده بعدد از آیده     تامدل و در مورد آیه شریفه به معندا   

 نیدافتن  و آن در تددبر  بدا  قدرآن  حقانیدت  بده  بدردن  پدى  زید ونبعد از دقت دیگر در آیه اسدت،  

 هندد  تشدوی   را قدرآن  مخدالفین  هده  اسدت  ایدن  آیده  مدراد  و ، آن بیاندات  در تفاوت و اختالآ

 ح،متدى  هدر  یدا  و شدود  مدى  ندازل  هده  ح،مدى  هدر  در این،ده  و قرآنى درآیات تدبر و دقت به

 هده  انددرز   و موعظده  هدر  یدا  و شدود  مدى  ح،ایدت  هده  داسدتانى  هدر  یدا  و گدردد  مى بیان هه

 بدارندد  عرضده  اسدت  آن بده  مربدوط  هده  آیداتى  همده  بده  را جدید شده نازل آن گردد، مى نازل

 قدرار  هدم  پهلدو   را همده  آنگداه  متشدابه،  چده  و مح،دم  چده  مددنى،  چده  و م،دى  آیدات  چه
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 نیسددت هددا آن بددین اختالفددى هددی  هدده گددردد روشددن ایشددان بددر        کددامال  تددا دهنددد

متوجدده شددوند هدده آیددات جدیددد آیددات قدددیم را تصدددی  و    و(. 26 :5ج ،1351،ییطباطبددا)

 نده اختالفدى در آن دیدده شدود،     گونده  هدی  هر ی  شاهد بر آن دیگدر  اسدت، بددون این،ده     

 بداهم  هده  تددافع  اخدتالآ  نده  و هندد  نفدى  را دیگدر  آیده  ا ، آیده  این،ده  بده  تنداقض،  اختالآ

 و معندا  متاندت  یدا  و بیدان  تشدابه  ازنظدر  آیده  دو این،ده  بده  تفداوت  اختالآ نه و نباشد سازگار

   ،باشددد داشددته دیگددر  از تددر مح،ددم رهنددى و تددر متددین بیددانى ی،ددى و باشددند مختلدد  منظددور

اسدت هده الفداظش شدبیه بده هدم، هدر جدزء آن بدا           هتدابى    ، «                                          م ت شاب ها  م ثان ی  ت ق ش ع ر  م ن ه  ...          ه تابا  »

 شددود مددى جمددع بدددن پوسددت آیدداتش شددنیدنجددزء دیگددر شددبیه اسددت، هتددابى اسددت هدده از 

 شود: شریفه چند ن،ته استفاده مى آیات از .(27 ص، 5 ج ،1351،ییطباطبا)

 این،ه قرآن هریم هتابى است هه فهم عاد  به درِ آن دسترسى دارد، ( اول

پدذیرد و نده ابطدال و نده ت،میدل و       این،ه قرآن هریم هتابى اسدت هده نده نسده مدى      ( دوم

تواندد علیده آن ح،مدى هندد، چدون چیدز  هده ی،دى          نه تهذیب و نه هی  حاهمى تا ابدد مدى  

پددذیرد بایددد طددور  باشددد هدده نددوعى تحددول و دگرگددونگى را بپددذیرد و  از ایددن امددور را مددى

لیددل اسددت بددر این،دده تحددول و تغیددر را  پددذیرد، همددین خددود د چددون قددرآن اخددتالآ نمددى 

پددذیرد، پددس نسدده و ابطددال و چیددز  از ایددن قبیددل در آن راه ندددارد و الزمدده ایددن معنددا  نمدى 

 :5ج ،1351،ییطباطبدا ) باشدد  داشدته  اسدتمرار  قیامدت  روز تدا آن است هده شدریعت اسدالمى    

28.) 

 انید ب نیچند  را شدود  مدی  اسدتفاده  اتید آ نید ا از کده  معانی ،البیان مجمع ریتفس صاحب و

 :کند می

 زیدرا  اف،ندد،  گدردن  بده  را تقلیدد  طدوق  نبایدد  دیدن  اصدول  دربداره  و است باطل تقلید، .1

 (.261 :5ج ،ی)طبرس هند مى تدبر و تف،ر بهمردم را تشوی   آیات این
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 تفسدیر  بده هنندد قدرآن را جدز     گمدان مدى   هده « حشدویه »فهمیم هه قدول   مى آیات این از .2

قدرآن، مسدتلزم    دربداره دعدوت بده تف،در و تددبر      زیدرا  اسدت،  اشدتباه  فهمیدد،  توان نمى برپیام

 (.261 :)همان هند درِ رامعنا  آن        مستقال این است هه شخر بتواند 

 و اخددتالآ از نبددود، خداونددد جانددب از قددرآن اگددر. این،دده بددر دارد داللددت آیدده ایددن .3

 (.262 :)همان نبود خالى تناقض

 اوسددت جانددب از باشددد، او فعددل اگددر زیددرا نیسددت خداونددد فعددل از متندداقض، سددخن .4

 (.263 )همان: .ریر جانب از نه

 82 آیدده          دد         را بددا توج ه بدده   «        تدددب ر»واژه  یدر خصددوص معندد سددنی و عهیاز نگدداه شدد یبرخدد

اعجددداز  بدددر نددداظرقدددرآن،  در «اخدددتالآ نبدددود» یمعندددا بدددر         ات کدددا و نسددداء سدددوره

 انسددجام و اتیددآ انیددم موجددود مناسددبات کشدد  را آن ثمددره و انددد دانسددته قددرآن یلفظدد

ی شددداعل ؛571 ،ق 1421،یزمخشدددر ؛19: 5 ج ،1371 ،یطباطبدددائ)اندددد دانسدددته آن یمفهدددوم

 انیددجر مهددم نکتددهضددمن اشدداره بدده  عاشددور ابددن (.79: 1336 ،یشددانکا ؛711: 5ج ،ق 1417،

                                           قددرآن، متعددر   بحددو  تدددب ر در اعجدداز  بددودن «        ع نددداهلل   دد م ن  » بدده     دد توج ه   بددا ،یقرآندد تیهدددا

 رایددز کنددد؛ یمدد ی      تحددد     ا ش یمعددان بدده قددرآن: »سدددینو یمدد و اسددت شددده زیددن قددرآن یمعددارف

          د        بودندد، ام ا در     عید                          باشدد، لدذا ظداهرا  مط    «اهلل       ع ندد     د   م ن   » قدرآن  کده  بودندد  کدرده  شدل  منافقان

را امدر بده    شدان یاسداس، خداوندد ا   نید . بدر ا کردندد  ی)ص( مد  اهلل                             باطن، مخالفدت  امدر رسدول   

 نید          تددب ر ا  یکده معندا   دهدد  ینشدان مد   اتید آ اقیها. سد  ت            تام ل در دالل یعنی                تدب ر کرده است؛ 

؛ اندد  شدده  هددایت کده مسدلمانان بده آن     یبدر مقاصدد   اتید آ لی           د                  است که تام ل کنندد در تفصد    

 «شددود حاصددل شددانیبرا میعظدد ریددقددرآن، تددا آنکدده خ   ت ی    دد                           تام ل و تدددب ر کننددد در هدددا   یعنددی

 نیددا در یسددن و عهیشدد تفاسددیر در             دد      اجمدداال  بددا دق ت   . (211-198: 4، جق 1421عاشددور،  )ابددن

 تی                                      بددون تددب ر، اسدتمرار سدن ت هددا          اوال کده   گرفدت  جده ینت تدوان  یمد  هدا  آن اقیو سد  هید آ 4

مقفدول باشدد،    یو اگدر قلبد   شدود  یهدا بداز نمد                               بددون تددب ر، قفدل قلدب       ا ی. ثانگردد یمعلوم نم
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 تدوان  ینمد  یکدالم الهد   خیدر  پدر و  کدران یب ری                                                تددب ر کندد. ثالثدا  بددون تددب ر، از عخدا       تواند ینم

 مند شد. بهره

 . ضرورت تدبر بر اساس روایات از منظر شیعه و سنی2-3

 از یبعضد  بده           مختصدرا   کده  هسدت  قدرآن  در        تددب ر  دربداره  زید ن ی        متعدد د  اتیروا نیهم ن

 :شود یم اشاره ها آن

 قرائدت  در یا دهید فا د،یباشد  آگداه : فرمودندد  )ع( علدی  مامندان  امیدر »:یعیشد  اتیرواال ( 

 3(36 :، ج1367)کلینی، «ستین      تدب ر بدون

 از پدیش  گرفتندد،  یمد  دسدت  بده  را قدرآن  کده  هنگدامی : اسدت  شدده  نقدل  )ع( صادقاز امام 

 دعددا نیچندد گرفتنددد، یمدد راسددت دسددت در را قددرآن کدده درحددالی آن، کددردن بدداز و خواندددن

 مددده، قدرار  سددت،ین آن در        تددب ر  کدده یقرائتد  مدرا  قرائددت... ایخددا ... خدددا ندام  بدده: کردندد  یمد 

 تدو  نید د نیقدوان  کده  درحدالی             تددب رکنم،  آن احکدام  و درآیدات ه کد  بدده  قدرار  گونه آن مرا بلکه

 2(.372: 4، جق 1418             )محد ش نوری،  «کنم یم اخذ را

 تید روا اسداس  بدر  و اسدت  دهید فا یبد         تددب ر  بددون  قدرآن  قرائدت  دوم، و     او ل تیطب  روا

 فهدم،  بددون  علدم  بدودن  فایدده  بدی . اسدت  )ص( خددا  رسدول  یایوصا از قرآن در      تدب ر سوم،

                                                           
 .«                                                   :   ال  ال  خ یر  ف ی ق ر اء ة  ل یس  ف یه ا ت د ب ر السالم علیه، امیرالمامنینقال » .3

         دد          دد             دد          ن  ی ق ر    ال ق ر آن  و  ق ب ل    ن             دد  ق ب ل         دد     ال ج ام ع      و       دد     ال ق ر آن        دد    م ص ح          دد    خ ذ         ل ع ا        دد  د ع ائ ه      دد  م ن      دد   ک ان        دد    ن ه    )ع(     دد  الل ه     دد       دد      دد   ع ن    ب ی ع ب د        *» .2

  د            د      د             د          ب ل  اج ع ل ن ی   ت د ب ر  آی ات ه  و           هدا  فدی     د         د           د        د            د    د             د              الل ه  الل ه م ... و  ل ا ت ج ع ل  ق ر اء ت ی ق ر اء ة  ال  ت د ب ر                                                              د       د    ی ن ش ر ه  ی ق ول  ح ین  ی ا خ ذ ه  ب ی م ین ه  ب س م     

 «                                         ح ک ام ه  آخ ذا  ب ش ر ائ ع  د ین ل..

 «      دد                دد           دد    ب اتق اء  اهلل  و ... ت د ب ر  الق رآن             دد     وص یل                     دد        دد        دد            دد       دد      دد           اهلل  ع ل یدده  و  آل ه  و  س ل م م ع اع  بددن  ج ب ل  ف ق ال  ل ه :                       دد   اهلل  ص ل ی          دد      دد   و   وص ی ر س ول     »

 (.73 :1ج، ق 1411)مجلسی،

 (.219: 37)همان، ج «                                    ب ر وا الق رآن  و افه م وا آی ات ه                                     آل ه  و س ل م: م ع اش ر الن اس  ت د                اهلل  ع ل یه  و           اهلل  ص ل ی              ق ال  ر س ول * »

     د             د         د     ب اط ل ، ال م غ ض ی    ع ل ى                                  د           د    د                       د                  د       د           د           د                         ع ن ف اط م    الز هدر اء  ف ی خ ط اب ه ا م ع  الم سدل م ین  و  م ع ات ب ت ه م:  ع اش ر  الن اس  ال م س ر ع    ل ل ى ق یدل  ال                    * »

  د             د      د           د      د         د         د                ب ل  ر ان  ع ل ى ق ل وب ک م ، م ا   س ا ت م  م ن    ع م ال ک م ،                   د   کل ا       د                   ق ل وب    ق فال هدا،        د               د                   ت د ب ر ون  ال ق ر آن    م  ع لدى                                              ال ف ع ل  ال ق ب ی   ال خ اس ر     ف ال ی 

 (.233: 29)همان، ج «                                          ف ا خ ذ  ب س م ع ک م  و    ب ص ار ک م ...
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 خاصددیت بددی دیددبا چددرا حددال اسددت؛ یقبددول قابددل و مشددهور مسددئله فکددر، بدددون عبددادت و

 نیبد  هدا  الک لمدن    ل ید و» حددیو . ردید گ قدرار  اسدتبعاد  و انکدار  مدورد  تدبر بدون قرائت بودن

 تدددبر آن در و بگردانددد فکددش دو انیددم را قددرآن کدده یکسدد بددر یوا)«         تدددب رهای لددم و هییدد    ل ح 

 .است تیواقع نیهم بر ناظر نیز( 554 :2ج، ق 1379،ی()طبرسنکند

 در باشدید هرگداه خواسدتید علدم داشدته     : »گویدد  مدی بدن مسدعود   ا :سنت اهل اتیرواب( 

علددم اولددین و  کدده چددونتوسددعه بدهیددد  و را پخدددش هنیدددد آن و کنیددد تدددبرایددن قدددرآن 

( ع) علدددیبدددن  حسدددن(. 126 :6 ج ،ق 235،)العبسدددی .«آخدددرین در آن نهفتددده اسدددت 

بده   دانسدتند  مدی پروردگدار   جاندب  از هدایی  نامده اگدر پیددشینیان شددما قددرآن را     : »فرمایدد  می

و روزهددا بددده بررسددی آن   کردنددد مددیدر آن تدددبر  هددا شددب هددا آنخدداطر ایددن بددود هدده  

 (.28 ق: 1426،هیجوز می)ابن ق پرداختند می

ا از مددا چیددزی ر: »گویددد مددیو مسددروق بددن  جدددع )هدده از بزرگددان تددابعی هوفدده بدددود(  

جدز این،ده علمشدان در قدرآن وجدود داشدت ولدی در         کدردیم  نمدی )ص(ساال راصحاب پیامب

بدددر »هددده:  شددده روایددتو از عمددر . (231 :5ج، ق 1421،یهقیایددن نیددز قاصددر هسددتیم)ب  

در مددورد  کدده چددونشماسدددت هددده قدددرآن را بیاموزیدددد و آن را بددده فرزندددانتان یدداد دهیددد. 

 عقدال  یبدرا  و شدود  مدی  داده ثدواب ت بدده آن بدده شددما    و نددسب  شدود  میقرآن از شما ساال 

 (.171:  ج، ق 975،یمتق) کند. می تیکفا یواعظ نیچن

آن  هدای  آیده و در  خدوانم  مدی قددرآن را   کده  وقتدی مدن  : »گویدد  مدی احمد بن ابی الحواری 

هددده  کددنم مددیو از حافظددان قددرآن هددریم تعجددب مانددد  مددی زده شددگفت، عقلددم کددنم مددینظددر 

قددرآن و هددالم خدددا     کده  درحدالی ، پردازندد  مدی و به امدور دنیدوی    خوابند میچگونه راحت 

، بفهمنددد، و حقیقددت آن را کننددد مددی، ولددی اگددر آن دده را هدده تددالوت  کننددد مددیرا تددالوت 

 هددا آن، و خددواب از چشددمان پردازنددد مددیو بدده مناجددات  برنددد مددی                        بشناسددند، از آن لددذ ت 

 تبخشددیده اسدد  هددا آنآن چیددزی هدده خداونددد بدده     خوشددحالی خدداطربدده  رود مددی

 (.213 :1368،یشابورین)



 423                                                                                  میکر قرآن فهم مسئله و تدبر

 

 

را  زیددر مددوارد تددوان مددی ن،یقیاز نگدداه فددر         تدددب ر اتیددروا و اتیددبددا اسددتفاده از آ 

 :برشمرد      تدب ر اهمیت در

 یکتداب ...  :   د   ات ه     ی آ         د ب ر وا  د ی     ل           د         نز ل ن اه ...       د    ک ت اب   ...:اسدت  قدرآن  اندزال  اهدداآ  از یکد ی      تدب ر  ال (

 (.29،...)صکنند      تدب ر آن درآیات تا...  میا کرده نازل برتو

     دد         دد                    ول وا ان لب اب: و خردمندددان         دد      ت ذ ک ر     ی   ل ...:اسددت خردمندددان        تددذک ر سدداز نددهیزم        تدددب ر ب(

 (.29،              متذک ر شوندپ)ص

 اهلل کدددالم اثبدددات و یقرآنددد تعارضدددات       حدددل  و یهمددداهنگ کشددد  راه         تددددب ر ج(

 ریدر اگدر از سدو     : َ ر اید     ک ث           د  اخ ت ال ف ا     ه ید   ف        د      ل و ج د وا        د   الل ه      ر   د ی                  م ن  ع ندد  ر                 : و ل و  ک ان  است قرآن بودن

 (.82 ،        )الن ساء یافتند مى آن در فراوانى اختالآ بود، خدا

           تدددب رون     دد       ف ال  ی   (؛ 29 ،)ص     دد        ل ی د ب ر وا  : اسددت عمددومی و یهمگددان یا فددهی           تدددب ر، وظ د(

 (.68 ،)المامنون           ی د ب ر وا     ل م  اف( و 24 ،       و محم د 82،        )الن ساء

   دد ه ا  ی  ف    س ی  ددل      دد       ق ر اء ة    ی  ددف      ر یدد  خ    ال »: اسددت قددرآن قرائددت بدده یثمربخشدد عامددل        تدددب ر هددد(

         )محددد ش  «فیهددا  دد             دد       ق ر اء ة  ال  ت د ب ر       ی       دد              دد           دد ا لل ه م ... ال  ت جع ل ق ر اء ت        »(؛ 36 :4ج ،1367،ینددیکل)«  دد      ت د ب ر   

 (.372: 4ج، ق 1418 ،ینور

؛ 64 ،)نحددل داده تیدد( حجص) خدددا رسددول ریتفسدد و انیددبدده ب قددرآن عه؛یشدد نگدداهاز 

( شددمرده ص) خدددا رسددول  یوظددا از را قددرآن  یتوضدد و نیددی( و تب7،؛ حشددر21،احددزاب

(، 33 ،)احددزاب تطهیددر(، 67،)مائددده ابددالغ(، 55،)مائددده تیددوال اتیدد( و آ44 ،اسددت)نحل

 ،ینبددو متددواتر اتیددروا زیددن و گددر؛ید اتیددآ و( 124،بقددره ) عهددد(، 59،)نسدداء االمددر یاولدد

و گمدراه نشددن امدت     داندد  یقدرآن مد   نیقدر  امدت، یهده عتدرت را تدا ق    «نیثقلد » تیروا مانند

تددرِ  یرا مسدداو دو آناز  ی،ددیتمسدد  بدده آن دو )و تمسدد  بدده     درگددرورا  یاسددالم

مطلددب  نیددو بدده ا دیددنما یاز آنددان داللددت مدد تیدد( دانسددته اسددت، بددر وجددوب تبعیگددرید

(. ضددرورت تمسدد  بدده 313 ق:1419 ،ی)تفتددازان انددد اععددان نمددوده زیددن سددنت اهددل یعلمددا

 آن درآیدات  تددبر  از آن ده  و فهدم  قابدل  قدرآن،  هده  هندد  یمد  داید پ یمعند  یقرآن و عترت، زمان
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 تید تبع و االتبداع  الزم       حجدت   د،ید آ یمد  دسدت  بده  یالهد  هدالم  فهدم  در الزم اصدول  با مطاب 

 پددرده و ریتفسدد در ؛ازجملدده امددور، مدد ه در( السددالم علددیهم) بیددت اهددل سددخنان و رهیسدد از

 یهددا دسددتورالعمل ،یفقهدد ،یاعتقدداد ،یعقلدد معددارآ ،یآسددمان  یحقددا از آنددان برداشددتن

 الزم یاسددالم امددت بددر اسددت، نهفتدده یآسددمان نددهیخز نیددا در هدده... و یاجتمدداع ،یاخالقدد

   .باشد یم

)ص( و  اکددرم پیددامبر ریو تفسدد انیددب ر،یددبدده قددول، فعددل، تقر  و؛یددو احاد اتیددآ نیددا

« خطددااالتبدداع و مصددون از گزنددد   الزم»و آن را  دهیو اعتبددار بخشدد  تیدد)ع( حج بیددت اهددل

(، السدالم  علدیهم ) شدیعه  مد  ائ و( وآلده  هید عل اهلل صدلی ) خددا  رسدول  تیموقع نیبنابرا داند؛ یم

 خطددا هرگددز خددود، میتعلدد در هدده اسددت یمعصددوم          معل مددان تیددموقع قددرآن، برابددر در

و فهددم  ریتفسدد در ازجملدده و امددور مدد ه در تدداکنون اسددالم صدددر از عه،یشدد لددذا هننددد؛ ینمدد

( هده واجدب   السدالم  علدیهم ) بیدت  وآلده( و اهدل   هید عل اهلل صدلی ) خددا  رسدول قرآن، از روش 

 ،یدتیددعق یو مبددان ریاسدداس، قددرآن را تفسدد نیو بددر همدد هنددد یمدد تیدداالطاعدد  هسددتند، تبع

 بددرخددود را  ینددیمعددارآ د ریو سددا یاح،ددام شددرع لیو تفصدد یرفتددار ،یاجتمدداع ،یاخالقدد

 رید ر یهدا  نده از صدحابه و انسدان    هنندد،  یمد  افدت یو قدرآن در  یروش آنان از منبع وح اساس

 یحد » گفدتن : مانندد  را عتیشدر  امدور  از یبرخد  ن،ید هه بعد از هامدل شددن د   ،مصون از خطا

ن،ددا  و متعدد الحج و   عدد ( و مت32 :1362 ،یی)طباطبددا نمددازدر اعان  «العمددل ریددخ یعلدد

شدددن  یبعددد از سددپر ییمسددائل زناشددو ازجملددهلددذت بددردن از ممنوعددات در حددال احددرام، 

 هدرد احدرام حدج تمتدع، را حدرام اعدالم       از شیاعمدال عمدره تمتدع و پد     انید حال احدرام و پا 

 :1383 ،ی؛ موسددددددو52 :11ج، ق1421 ،رازی فخددددددر؛ 885 :2ج، ق 1419،یشددددددابوری)ن

( نافددذ دانسددت ص) خدددا رسددول سددنت بددرخالآ مجلددس،  یددطددالق را در  سدده و( 213

 .(1199 :2ج، ق1419 ،یشابوری)ن
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السالم  هایی نو در تدبر قرآن با استناد به کالم معصومان علیهم روش ها و . گونه4

 از نگاه فریقین

 ها آن تقدیم و تاخیر . تدبر در جایگاه واژگان و1-4

مقولدده  نیدد                تددب ر اسددت. ا  یبددرا ای گسددترده نددهیواژگددان قدرآن، زم  تدداخیر و میتقددد مسدئله 

 هدای  کتداب     د  حت ی   وداده  اختصداص  خدود را بده   ای ویدژه  بداب  زید ن یانواع علوم قرآن انیدر م

 ویدد( احاد1411 :1422 سددیوطی) اسددتشددده  تددالی خصددوص  نیددا در زیددن یمسددتقل

 مسددئله نیدد)ع( بدده ا معصددومان توجدده ودقددت  هددا آنکدده در  افددتی تددوان مددیرا  یمتعدددد

 :ازجملهاست؛  گیری الگوو  پیگیری قابل

، خانده خددا را هفدت    ندوارد مکده شدد   یاکدرم )ص( وقتد   امبرید : پدید گو ی( جدابر مد   ال 

 ،«ی    د   م ص ل      م ی         د       د                     و  ات  خ ذ وا م ن م قدام  ل بدراه      : »فرمودندد  را قرائدت  هید آ نید سپس ا ندبار طواآ کرد

 گدداهآن ندددم کردالاسددت، سددپس حجراالسددود را گذاردنددد نمدداز میپشددت مقددام ابددراه  آنگدداه

 آردداز)خداونددد بددا هرچدده آردداز کددرده، مددا هددم بددا آن  «نبددد  بمددا بددد  اهلددل بدده »: ندددفرمود

      ل ن   »: ندد وت نمودالرا تد  هید آ ایدن  و ندد کرد شدروع  خدود را از صدفا   ی(. سدپس سدع  کندیم  مدی 

 نیدد ا در(. 182 :2ج، ق1415 یقرطبدد ) (158،بقددره «)  دد     دد            دد     م ن  ش عائ ر  الل  ه            ٔە     دد         دد      الص  فا وال م ر و       

 بدا  وتوجده کدرده    هید آ نید قدرار گدرفتن کلمدات در ا    گداه ی)ص( بده جا  اکدرم  پیدامبر  و،یحد

 یکده در مناسدل حدج، سدع     اندد  فرمدوده  «مدروه  وصدفا  »: کلمده  دو تداخیر  میاسدتناد بده تقدد   

کلمده صدفا    ه،ید مدتن آ  در راید ز ابدد؛ ی انید از صدفا آرداز و در مدروه پا    دید با مدروه  وصفا  انیم

 جلوتر از مروه آمده است.

اهلددل، »کلمددات  تدداخیر و تقدددیم و بیدد)ع( بددا اسددتناد بدده ترت  العابدددین زیددن( امددام ب

 «      د                و  ول واال ع ل م  ...  ه      ئ کد ال     د               د    د                ن  ه  اإل لده  ل ل  ا ه و  وال م              د   الل  ه      د     ش ه د   » شدریفه  هید در آ «ئکه واولدواالعلم الم

 میتعظد را  علدم صدورت گرفتده اسدت، مقدام اهدل       هدا  آن انید کده م  هدای  مقارن (18:عمران )آل

    دد             دد         دد               دد         دد   ف ب د    ب ن ف س ه  وث ن  ى ب م ل ائ ک ت ه  وث ل  و            : »...فرمایددد مددی وئکدده دانسددته الم قددرین را آنددان وکددرده 
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 لید قب نید ا یمبندا  بدر (. 181 :1ج، ق 1413 یمجلسد ) «           د   م ل ائ ک ت ه          د    ق ر ن اء      د   ه م      ن ی       د       د    ال ع ل م  ال  ذ      ی       ب ا ول 

 وکتدداب حسددابقددرآن از  عبددارات وکلمددات  چیددنش و بیددگفددت ترت تددوان مددی و،یدداز احاد

اسددت کدده در پرتددو    یاریبسدد اشددارات و  یلطددا یاسددت و حدداو  برخددوردار یآسددمان

 .یافت دست ها آن از یبه برخ توان می نید انیشوایپ یرهنمودها

 . نقش سیاق در فهم صحی  قرآن2-4

کلمدات قدرآن    یکده بدرا   ییمدا را از معندا   ندان یاطم بیضدر  تواندد  مدی که  هایی راهاز  یکی

بده   ی            توجده جدد    اموزد،ید کلمدات قدرآن را بده مدا ب     یقد یحق یمعندا  یدا  وببدرد   االبد  ،ایدم  یافته

واژه  ریتفسددد در .اسدددت موردبحدددوواژه  آن سدددیاق و قبلدددی و یبعدددد آیدددات وعبدددارات 

مدردم اهدل بصدره صدورت گرفتده بدود        انید در م یتالمجداد  اید ص، گوالدر سوره اخد  «صمد»

بصدره،   یخطداب بده اهدال    ای نامده )ع( در  حسدین امدام   سدت  یکلمده چ  نید ا  ید دق یکه معنا

 وخددود قددرآن ارجدداع داده   بدده و کددرده یالفددا  قددرآن نهدد  یآنددان را از مجادلدده در معددان 

     د َ  ه ف و ا     د   ل ه        د   ی ، ن        د   و ل م     د       د       د        د       ل م  ی ل د  و ل م  ی ول د          » بعددی  هید در دو آ را صدمد خداوند خدود   فرمودند

از  شیبد  ویحدد  نید ا در)ع(  امدام (. 91 ق: 1398 ،صددوق  هیشد )معندا فرمدوده اسدت    «         ح د 

در رابطده بدا    ی   د کل    قاعدده  لید آن اسدت کده    یصدمد باشدد، در پد    یمعنا نییدر مقام تب که آن

اسددت کدده هنگددام مواجهدده بددا  نیددقاعددده ا آن وقددرآن ارائدده دهددد  مفددردات وفهددم کلمددات 

 و یمندابع لغدو   بده  و مینکند  جدا یب و جددل  بحدو  القدرآن(   بید )رر ناآشدنا  ترکیبات وکلمات 

 و یبعدد  درآیدات بخصدوص   قدرآن  خدود بلکده ابتددا در    م،یبسدنده نکند   تفاسدیر  و هدا  ترجمه

آنگداه بده    م،ید آور دسدت  بده راه  نید                          خداوندد را عمددتا  از ا   مقصدود  و می            تددب ر کند   ه،ید آ قبلی

و  عبدارات  وکلمدات   نشید م و نحدوه چ الهمدان اسدلوب کد    سدیاق  .میمراجعه کند  گرید منابع

 (.121: 1381 ،یی)باباباشد میسخن  ینظم خاص و روند کل



 429                                                                                  میکر قرآن فهم مسئله و تدبر

 

 

 . دقت در ساختار کلمات3-4

 یبدرا  ای گسدترده   ٔەگسدتر  شدل  بدی قدرآن   کلمدات و...(  ینحدو  ،ی)صدرف  یزبدان  ساختار

بده نقدل از    یثی، در حدد دقدت  وتوجده   نید از ا ای نمونده  .باشدد  مدی                   تددب ر در قدرآن    و  ید تحق

از  یکددی زبددانی سدداختارتمرکددز بددر  بددا)ع(  علددیاسددت. امددام  مشدداهده قابددلالبرهددان  ریتفسدد

 ه    د                  د                   د               الن اس  الر  ضدا والس  خ ک ، ول ن  مدا ع ق ر  ناقد              د   ج م ع   ی    د               الن اس  ل ن  مدا          د    یه ا  »:فرمایدد  مدی کلمات قرآن 

 (.221 :5ج، 1416 )بحرانی، «          ب ال ر  ضا                                                                     ث م ود  ر ج ل  واح د  ف ع م  ه م  الل  ه  ب ال ع ذاب  ل م ا ع م  وه 

 صدورت  بده  کده (157،شدعراء ) «فعقروهدا »                  د                            نمونده، امدام بدا دق ت در سداختار کلمده         نیا در

 لید و از آن نکتده بده    اندد  یافتده  دسدت  یفد یظر اریبسد  نکتده  جمع آمدده اسدت نده مفدرد، بده     

 قددهقاتددل نا کددهاسددت؛  دهیشددیبددا خددود اند ایدد)ع( گو امددام. انددد رسددیده ی   ددکل    قاعددده وقددانون 

 جمدع  «.فعقروهدا » آمدد  مدی مفدرد   صدورت  بده  دید با مده یلفد  کر  نینفر بدود، بندابرا   لیصال  

نفدر بدود، امدا آندان کده       لید اسدت کده: هرچندد قاتدل ناقده صدال         نکته نیا یبودن آن حاو

و  سدته یقاتدل نگر  دید بده د  راهمده آندان    خداوندد  وبودندد   اریکدار بودندد، بسد    نید به ا یراض

اسددت کدده  یتیو نارضددا تیرضددا نیرا بدده همدده آنددان نسددبت داده اسددت. همدد  «عقددر»فعددل 

       د   ل ن  م ا   »از زمدره آندان خدارج گدردد:      اید و  ردید قدرار گ  یانسان در زمدره گروهد   شود می موجب

 را قدرآن  در        تددب ر   از یمتندوع  هدای  زمینده برداشدت امدام،    ایدن  «.                د        د      الن  اس  الر  ض ا والس  خ ک            ج م ع ی

 و هددا نکتدده هددا آنو از  بیندیشددیم یکدده در سدداختار واژگددان قرآندد کنددد مددیمددا فددراهم  یبددرا

 .میریبرگ ها قاعده و ها قانون و ها حکمت

 . توجه به مفهوم کلی آیات4-4

، بدده عبددارت وکلمدده  لیدداز سدداختار  ایددکلمدده  لیددکدده از  گوندده همددان نیددد انیشددوایپ 

  یآن، بده حقدا   یکلد  مفهدوم  و هید آ لید در  تمرکدز  گداه بدا   ؛یافتندد  مدی دسدت   یفد ینکات لط

مشدهور از   حددیو  دو نید در ا ،سدنجی  نکتده  نید از ا هدایی  نمونده  ؛شددند  مدی  نائل یارزشمند

در  پارسددایی وزهددد  ی: تمددامفرمودنددد)ع(  علددی امددام :اسددت مشدداهده قابددل)ع(  رمامنددانیام
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، داده ازدسددت آن ددهنسددبت بدده   یاگرکسدد پددساسددت:  شددده خالصددهدو جملدده از قددرآن  

 جدا  بده  را زهدد       حد   نگدردد،   فرحنداک آورده،  دسدت بده   آن ده بده   نسدبت  وافسوس نخدورد  

: فرمایددد مددی)ع(  امددام گددرید حدددیثی ( در439حکمدده  ،1414 رضددی دی)سدد3 اسددتآورده 

بخوریدد  گدردآورده اسدت:    خدود  در کجدا ی هسدت کده همده طدب را     ای آیده  ،قرآن در)همانا 

 2(.1413: 62 ج ،267ی،)مجلسدیرو  نکن ادهیز ولى؛ و بیاشامید

. باشددد مددیآنددان در قددرآن  تعمدد  و                                        اظهددارات از معصددومان، حاصددل تدددب ر   لیددقب نیددا

از قدرآن،   هدا  دریافدت  لید قب نید در ا شدان یا عصدمت  وکده مقدام امامدت     ستین یهرچند شک

مختلد  از   معدارآ  وعلدوم   کشد  کده   شدود  نمدی موجدب   مسدئله  نید ماثر بوده است، امدا ا 

 نکده یسداقک شدود. کمدا ا    گدران یاز عهدده د  ات،ید آ نده ییدر آ یهسدت   یقرآن و مشداهده حقدا  

بده   یکدرد یرو نیگونداگون مدا را بده داشدتن چند      هدای  بیدان بدا   السدالم  علدیهم معصومان  خود

 1.(611 :2ج، 1388 )کلینددی: فرمودنددد)ع(  سددجاد. امددام انددد نمددوده  یقددرآن تشددو  اتیددآ

قدرآن را   اتید از آ لید و هدر   میاسدت بده هدوش باشد     سدته یقدرآن شا  قرائدت هنگدام   بنابراین

 یمدرور و گدذر. گفتند     ید الاسدت نده    تعمد   ودرندگ   سدته یکده شا  میبدان انتها بی نهخزا لی

 از لیددبلکدده هددر  هیددپددا را فراتددر گددذارده و ندده هددر آ  یهم ددون رزالدد یاسددت دانشددمندان

 (.289 :1ج، 1351 )رزالی، اند برشمردهعلم  لیکلمات قرآن را مدخل و مطلع 

  . ارجاع آیات به یکدیگر5-4

 در                      فهددم قددرآن )تدددب ر یدر راسددتا گریکدددیقددرآن بدده  اتیددارجدداع آ  یو مصدداد مظدداهر

 مدده)ص( و ائ اکدرم  پیدامبر اسدت.   فدراوان  السددالم علدیهم معصدومان   هریسد  و       سدن ت  درقدرآن(  

کدده  انددد کددرده مددی تیددرا رعا خاصددیقواعددد و اصددول       نددا یقیارجاعددات  نیدددر ا ،(ع) هدددی

بده   اتید جدامع در ارجداع آ   یالگدو  لید بده   هدا  آن یو بررسد  لید بدا اسدتخراج و تحل   توان می

                                                           
 (23،دی)حد «              ب م ا آت اک م            ت ف ر ح وا                                    ت ا س و ا ع ل ى م ا ف ات ک م  و ل ا    ل ای    ل ک » . 3

 «.                                                                  ت جم ع  الط  ب   ک ل  ه : و ک ل وا  و اش ر ب وا  و ال  ت س ر ف وا   َه   ی             الق رآن  ال  ی            ما لن   ف . » 2

 «های                    ل ل   ن ت نظ ر  ما ف ی    نب غی نه                                      القرآن خ زائ ن  ف ک ل  ما ف ت ح ت خ زا اتیآ» . 1
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بدده  نسددبتو امثددال آن » :ددندد)ع( فرمو امیرمامندداننموندده  عنددوان بدده .یافددت دسددت گریکدددی

 نید در ا نکده یداشدته باشدند. کمدا ا     یوتوضد  نیدی جنبده تب  توانندد  مدی  ات،ید از آ گرید یاریبس

 نیکمدل خواسدتن و قدر  خواسدتن خددا را در پرتدو همد        یواقعد  تید )ع( ماه امام ویحد

او  یو وام خددواه یندداتوانوعلددت  یخداونددد ازرو یطلبدد یاریددکدده  انددد کددرده نیددیتب اتیددآ

 (.183 :1414 رضی، دیس)3«ستین یبابت فقر وتنگدست

 اهلل . مخاطبه با کالم6-4

 یاعتقداد  هدای  گدزاره  وبده شدکل مطالدب     همیشده ، السدالم  علدیهم                 تدب ر معصدومان   حاصل

بدده خددود گرفتدده اسددت.   زیددن یگددرید هددای صددورتو... جلددوه نکددرده، بلکدده   اخالقددی و

 ی                   د       مخاطبده بدا قدرآن تجل       صدورت  بده  گداه قدرآن،   از، السدالم  علدیهم معصدومان   هدای  برداشت

 یو در برخدد دیدنددد مددی میقددرآن کددر اتیددهمددواره خددود را مخاطددب آ شددانیاسددت. ا کددرده

بدا قدرآن برقدرار کدرده و در مقدام مخاطبده بدا         دوسدویه موارد به هنگام قرائت قدرآن، ارتبداط   

 هید در آ شدده  مطدر   ر پاسده بده سداال   م، گداه د الکد  یفحدوا   یگاه در تصد یعبارات ،اهلل کالم

. سداختند  مدی  یاسدت، بده زبدان جدار     شدده  بیدان  هید و گاه در مقام امتثال امر خداوند کده در آ 

 ی                                      ارکدان تددب ر در قدرآن اسدت. برخد      تدرین  اساسدی از  یکد ی یکدرد یرو نیچند  بدا  قرائت قرآن

 :است ریمخاطبه به شر  ز نیا های گونهاز 

، بدا خدود بگدو:    «  د       د      د               ق ل    ع وع  ب ر ب  الفلد        » هید وت آالتد  : پس ازند( فرمودع) صادق امام .1

اعدوع  »، بدا خدود بگدو:    «  د       د      د          د      ق ل    ع وع  ب ر ب  الن  اس        » هید ت آالواز تد  پدس  و «                     اعدوع بدرب  الفلد    »

 (.246 :61ج، 1413 مجلسی،) «.          برب  الناس

                                                           
           ضداع ف ه  ی  ف                         الل  ه  ق ر ضا  ح س نا        ق ر   ی ی          ع ا ال  ذ      م ن «                وق ال  ت ع ال ى»               ق دام ک م         ث ب  ت یو           ن ص ر ک م ی                   ت ن ص ر وا الل  ه       ل ن «                                  ف ق د  ق ال  الل  ه  س ب ح ان ه  .  3

   ز ید        ال ع ز     د   وه و      د       د         د           د          ل ه  ج ن ود  الس  ماوات  وال ا ر              و «                     د       م ن  ق ل   اس ت ن ص ر ک م                  س ت ق ر ض ک م ی              م ن  ع ل   ولم               س ت ن ص ر ک م ی       ف ل م  »        ک ر یم                   ل ه  ول ه    ج ر  

 ؛«...      د  ع م ل ا         د     ح س ن      د   ک م   ی         د       ب ل و ک م   ی        د                ول ن  م ا   ر اد    ن    »             ال ح م یدد   ی                                        د          د  ل ه  خ زائ ن  الس  ماوات  وال ا ر    وه و  ال غ ن        و «                 واس ت ق ر ض ک م »           ال ح ک یم 

 «.                            و هلل ملل الس موات واالر ...» آیهدارند، مانند  ی   کل  انیکه ب یاتیاز آ یاریبس ویحد نیا براساس
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    د       د                ع ل ل  ب ق اد ر  ع لدى          س ی    د   ل   » هید آ دنبدال  بده  امدت ی)ص( پس از اتمدام سدوره ق   اکرم پیامبر .2

 سداختند.  مدی  یجدار  مبدارک را بدر زبدان    «       د  و  ب ل ى          د    الل  ه م       د          س ب ح ان ل   »، عبارت «        الم و تى ییح  ی       ن 

 .اسدت  شدده  گدزارش هدم   ()ع رضدا رفتدار از امدام    نید ا مشدابه  .(296 :6 ج، 1365 سدیوطی، )

 (.46 :14ج، 1368 قمی،)

 . دعا و تدبر در قرآن7-4

 گداه  ،السدالم  علدیهم معصدومان   رهیقدرآن در سد   درآیدات           و تددب ر   اهلل کدالم مخاطبه بدا      حس 

 .در قالب دعا بروز کرده است

 اتیددوت آال؛ کدده آن حضددرت بدده هنگددام تدد   شددده گددزارشاکددرم )ص(  امبریدداز پ. 1

س از خدود  بدا اقتبدا   ،«   ه ای  د     د      د       د    ق د  خ اب  م ن د س           و   د  ه ا  ی      د     د           ف ل    م ن ز ک           ق د     ه ای                              ف ا له م ه ا فج ور ه ا وت ق و »

 «  دد          م ن زک اهددا     ر یددخ  نددت                    تقواهددا، وزک  هددا یاللهددم آت نفسدد»: کردنددد مددیعددر   ات،یددآ نیددا

 (.451 :1جق،  1411 )حسکانی

 . کلیدهای تدبر در قرآن کریم:5

 یدرهدا  هدا  آنکده بده کمدل     شدود  مدی  یمعرفد  یتددبر  یدهایبا عنوان کل یموارد لیع در

تدا سدخن خداوندد را درک     شدوند  یمد  قدادر  مدامن  مسدلمان  و شدود  یمد  گشوده ح  امیفهم پ

 کند.

 ح  یرایپذ و پاک قلب. 1-5

اسدت هده بده دسدت خداوندد       تعقدل  ومعندا هده قلدب ابدزار فهمیددن قدرآن        بددین  ؛قلب

و بنددده خدددا نیازمنددد    دهددد مددیهدده بخواهددد آن را تغییددر    هرگوندده ومتعدددال اسدددت  

هددای  و گدنج  هدا  خزانده پروردگدارش اسدت تدا قلدب وی را بدرای قددرآن بگشداید و سدپس از        

 .شودآن مطلع 
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 آن قرائت از هدآ و قرآن ارزش درک. 2-5

(، درخواسدت  و)خدواهش   مسدالت  مناجدات،  ثدواب،  ،تدوان  مدی  قدرآن  خوانددن  اهداآ از

 .برد نام را عمل و علم ،شفا

 نماز در قرآن مختل  اتیآ خواندن. 3-5

 شدب  نمداز  کده  بداش،       د  متهج د   و دارید ب( نمداز  در) قدرآن  خوانددن  بده  را شب از بعضی و

. گرداندد  مبعدوش ( یکبدر  شدفاعت ) محمدود  مقدام  بده  را تدو  تیخددا  که باشد توست، خاص

 3(.79،)اسراء

 قرائت قرآن در هنگام آرامش و تمرکز. 4-5

 دعددوی و قلددب یصددفا و اخددالص شدداهد نیبهتددر( سددحر نالدده دعددا و) شددب نمدداز البتدده

 2(.6)مزمل،. است مانای صدق

 و مداومت در تالوت قرآن استمرار .5-5

 قلب در آن بستن نقش وتمرکز  یبرا ها آنقرآن و از بر خواندن  اتیحف  کردن آ .6-5

 خددود بدداطن در کدده یکسدد: فرمددود)ص(  امبریددپ کدده اسددت شددده روایددت عبدداس ابددن از

 .ماند می شده ویران ای خانه مثل ندارد، قرآن از یزیچ

 در قلب ها آن تیتثب یبرا اتیتکرار آ. 7-5

 و جده ینت تکدرر  ،هدا  آن یمعدان  یدادآوردن  بده  جهدت  اسدت  یدرنگد  اتید آ تکدرار  از هدآ

 .است دنیفهم جهت ای وسیله و تدبر، و فهم آن، ثمره

                                                           
 «        َ م ح م ود ا      َ  م ق ام ا        ر ب               ی ب ع ث          ن       ع س ى     ل             ن اف ل        ب ه             ف ت ه ج  د           الل  ی ل        و م ن » . 3

 «.    ق یال           و   ق و م         و ط ئ ا          ش د       ه ی           الل  ی ل           ن اش ئ         ل ن  » . 2
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 یمعان با اتیآدر الفا ط دادن تبارا . 8-5

 و معدروآ  تدذکر  و عکدر  بده  سدنت  و قدرآن  در و ،اندد  یدادکرده  تید تثب به آن از دانشمندان

 .است یمعان کردن یتداع یمعنا به

  عجله  یخواندن قرآن بدون ه آرام و لیترت .9-5

 :فرمایدد  مدی  میکدر  قدرآن  کندد،  فکدر  خواندد  مدی  آن ده  در یقدار  کده  اسدت  یمعند  نید ا به

 .باش مشغول کامل توجه با قرآن اتیو به تالوت آ ؛                               و ر ت  ل  ال ق ر آن  ت ر ت یل ا

 تمرکز جادیا یبلند )ج هر( برا صدای و بایز لحنخواندن قرآن با  .11-5

 دسدت  بده  در را گدر ید یبعضد  هدا  آن از یبعضد  کده  بودندد  یلیوسدا  و ابزار ها این نیبنابرا

 کننددد مددیت،میددل  هددا آنقددرآن و بهددره بددردن و تاثیرپددذیری از  تدددبر و فهددم نیبدداالتر آوردن

 (94: 1394الحم،)ال

 گیری . نتیجه6

 یعمددوم فهددم همددان یعنددی قرائددت، بددا مددالزم    یی ابتدددا مرتبدده از زیددن میکددر قددرآن فهددم

            د               حاصدل از تفک ر و تدذک ر       ید اسدت و در مراتدب بداالتر بده فهدم دق      آرازشدده ر     تدب  از حاصل

                    ، تدددب ر در مقددام رو ازایددن د،یددآ ینائددل مدد ریحاصددل تفسدد  یددفهددم عم مرتبددهبدده  ،درنهایددتو 

 فهدددم در یهمگدددان یا دهیدددپد عندددوان بددده و قدددرآن  یدددو عم  یددد                    مقد مددد  فهدددم دق 

 از        کددامال  ددد عمددوم یبددرا قددرآن فهددم امکددان نبددود    ددی   نظر مقابددل در ددد میکددر قددرآن یعمددوم

 .است آن ریر و متفاوت ر،یتفس

 یبده ر   ریتفسد  یسدقوط در واد یده                        قدرآن و تددب ر را ما   کده فهدم   یا       عدد ه  یو برخالآ ر 

 لحددا  بدده        اصددوال  قددرآن در        تدددب ر چراکدده سدت؛ ین یر  بدده ری                         ، درتدددب ر، خددوآ  تفسددداننددد مدی 

 جده ینت نید بده ا  نیقیفدر  ریدقدت در تفاسد   از. اسدت  رونید ب یر  بده  ریتفسد  حیطده  از موضوع

 و شدود  نمدی  بداز  هدا  قلدب  قفدل  و گرفدت  نخواهدد  صدورت  هددایتی  ،که بدون تدبر رسیم می
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 مینخددواه دسددت قددرآن تیددحقان بدده جددهیدرنت پددسکنددد  نمددی تدددبر باشددد مقفددول یقلبدد اگددر

 تدا  مسدلمانان  نگداه  از. بدرد  ای بهدره  تدوان  نمدی  یالهد  خیدر و برکدت   پدر  رهیعخ نیا از و افتی

 تمسدل  درگدرو  یاسدالم  امدت  نشددن  گمدراه  و بدود  خواهدد  قدرآن  نیقدر  عترت امتیق روز

تمسدل بده    ضدرورت . کندد  مدی  داللدت  هدا  آن از تید تبع وجدوب  بدر  کده  باشدد  یم دو آن به

 همده  در مسدلمانان  وباشدند   فهدم  قابدل قدرآن   اتید آ کده  کندد  می دایمعنا پ یقرآن وعترت زمان

 .کنند تبعیت)ع(  بیت اهل و)ص(  اهلل رسول روش از قرآن فهم و ریتفس ازجمله امور

 :منابع

 قرآن کریم

                 تونس: دار سحنون.   ، ر ی       و التنو   ر ی     التحر   (،  م      3991                 ابن عاشور، محمد )  . 3

  ،                                 التبیددان فددی  قسددام القددرآن    ، ( ق      3426 )       بکددر   ی                 محمددد بددن ابدد     ه،   یدد   جوز   م ی         ابددن قدد  . 2

  .     بیروت   ،              العصری ، لبنان         المکتب   :     ناشر     عرب،       محمد  :      مترجم

            ابوالفضددل  :        متددرجم   ،       العددرب        لسددان   ، ( ق      3403                                      ابددن منظددور، محمددد بددن م،ددرم )     . 1

                                                       : بیروت.   نشر   ، ی    جمال

  :        متددرجم  ،  ن ی                مدددارج السددالک   ب ی     تهددذ  ،  (    3191 )       بکددر   ی    ابدد          محمدددبن    ه،   یدد   جوز   م ی   قدد       ابددن  . 4

      آراس.       زبان،      تبار    ی     احمد   ن ی      محمدحس

          : صددفوان        متددرجم   ،                      فددی رریددب القددرآن              المفددردات   ، ( ق      3404 )      رارددب   ،        صددفهانى ا  . 3

           دار القلم.  :     دمش    ،             عدنان الداودی

  :        متددرجم   ، ی      فارسدد  –   ی     عربدد    یی       الفبددا   ی              فرهنددگ ابجددد   ، (    3116 )      فددااد   ، ی               افددرام بسددتان  . 6

  . ی    اسالم  ،     زبان    ار ی      رضا مه

               و نشددر آثددار    م ی                        ، تهددران: ماسسدده تنظدد             آداب الصددلوة  (     3111 )    اهلل     رو    ، ی   ندد ی         امددام خم  . 1

           چاپ چهارم.   ، ی ن ی       امام خم

  . ی   علم           قم: موسسه   ،             العلوم القرآن   ی ف         البرهان    (. ق      3300 )       سیدهاشم   ، ی     بحران  . 8
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  ،  ی      رواندد ی ا           محمدددتقی  :        متددرجم  ،                    الحدددائ  الندداظرة   ، ( ق      3403 )     وسدد  ی       شددیه   ، ی       بحراندد  . 9

  . ، ی           النشر اإلسالم           قم: ماسسه

  ،                  محقدد : زرلددول   ،     مددان ی                فهددارس شددعب اال   ، ( ق      3423 )   ن ی                احمددد بددن حسدد   ، ی    هقدد ی ب  .  30

    .               الکتب العلمی        : دار     لبنان    د، ی              ابوهاجر محمدسع

      آراس.   ، ی   حمد ا   ن ی             مترجم: محمدحس   ، ن ی            مدارج السالک   ب ی   تهذ   ی       ترجمه  .  33

              الشری  الرضی.     قم:  ،            شر  المقاصد   ، ( ق      3409       الدین )     سعد  ،           تفتازانى  .  32
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   ، ه   ید                             تداج اللغده و صدحا  العرب   -        الصدحا     ،  ق(      3430                      اسدماعیل بدن حمداد)           جوهری،  .  34

  . ن  یی        دارالمال   :   روت ی            عبدالغفور، ب      احمد  :    ی   تحق

   ، ل ی                 لقواعددد التفضدد    ل   یدد     التنز         شددواهد    (، ق      3433                بددن عبددداهلل، )           عبیددداهلل   ، ی       حسددکان  .  33

   ی.                        وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم       تهران:    ، ی               محمد باقر محمود       تحقی 

          بیددروت:  ،                 شددر  القدداموس    ی                   تدداج العددروس فدد    ،  ق(    3434 )        رتضددی  دم ی س          زبیدددی،  .  36

          دارالفکر.

       قاهره.  ،       الکشاآ   (،  ق    3423             محمود بن عمر)   ، ی     زمخشر  .  31

   ی            الددرحمن فدد   م ی      الکددر   ر ی   سدد ی   : ت ی       السددعد   ر ی     تفسدد   ،  ق(    3423             عبدددالرحمن )   ، ی     سددعد  .  38

                  لحیدداء التددراش         ، دار       لبنددان  ،         مرعشددلی                       : محمددد عبدددالرحمن        متددرجم  ،                کددالم المنددان       سددر ی  تف
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        اکبددر   ی      : علدد        راسددتار ی و   ، ی         سددورآباد         تفسددیر   ، (    3183 )      محمددد      بددن        عتیدد   ،  ی         سددورآباد  .  39

              فرهنگ نشر نو.    ی،    رجان ی س     ی د ی  سع

            دارالمعرفه.  ،        المنثور      الدر    (،    3163            عبدالرحمن، )   ن ی   الد     جالل   ، ی  وط ی س  .  20

              : دار الشروق.   روت ی ب   ،          ظالل القرآن   ی ف   ، ( ق      3431    قطب)    بن   د ی س   ، ی    شاعل  .  23
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  .       فراهانی        تهران:   ، ی    بهشت

  ،         القددرآن   ر ی     تفسدد   ی   فدد    ان   یدد          جددامع الب  ،  (    3113 ) ر   یدد           محمدددبن جر           ابددوجعفر  ،  ی     طبددر  .  21

       بیروت.      نده، ی  پا           ابوالقاسم       مترجم: 

   ی ن ی    حسدد        احمددد  :        متددرجم   ، ن ی              مجمددع البحددر  ،  (    3113            بددن محمددد)            فخرالدددین   ، ی   حد  ی  طر  .  28

  . ه ی       المرتضو       مکتبه        تهران:   ، ی     اشکور

                                  ال،تدداب المصددن  فددی انحادیددو     ، ( ق   213                                           العبسددی،  بددو ب،ددر بددن  بددی شددیب  )    .  29

             م،تب  الرشد.   :      الریا                     : همال یوس  الحوت،    محق   ،       واآلثار

  ،          اسدماءاهلل    ی            شدر  معدان     ی   فد    ی      االسدن           المقصدد     (، م    3913            بدن محمدد)          محمدد    ، ی    رزال  .  10

   ه.   فضل        لبنان:

        التراش.    اء ی    : لح   روت ی ب   ، ب ی   الغ     ی    مفات   (،  ق    3420            محمد بن عمر)   ، ی   راز     فخر  .  13

      هجرت.   :  قم   ، ن ی   الع   ، ( ق      3409 )    احمد    بن   ل ی  خل   ، ی د ی    فراه  .  12
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 تفسیر، فضای سخن در تدبرسبب نزول در 

  2فروشان طاهره چینی -3علی صبوحی طسوجی

 چکیده:

مقتضدای زمدان    کی از طرق فهم بهتدر هدر سدخن، مسدئله شناسدی و آگداهی بده       

ایددراد آن سددخن اسددت. علمددای علددوم قرآنددی و مفسددران بددرای رسددیدن بدده آن 

انددد و فوایددد بسددیاری بددرای شددناخت سددبب نددزول از سددبب نددزول بهددره بددرده

انددد شددناخت سددبب نددزول اهمیددت زیددادی در   انددد و برخددی قائددل ن کددردهبیددا

روشددن شدددن معددانی آیددات و حقیقددت تفسددیر آیددات دارد. در تفاسددیر رایددج   

نیدز ارلدب ورود بدده آیدات و سدوره بددا نگداه بده سددبب ندزول اسدت. در نگدداه         

شدود  ها، شناخت بحران یدا مسدئله، بدا سدبب ندزول آرداز نمدی        تدبری به سوره

اده از قدرائن موجدود در سدوره، فضدای سدخن، مسدئله و بحدران        بلکه بدا اسدتف  

منظددور  شددود و پددس از فهددم سددوره، توجدده بدده سددبب نددزول بدده دریافددت مددی

گیددرد. فضددای سددخن و سددبب نددزول  دریافددت جزئیددات سددخن صددورت مددی 

شناسددی و شددناخت  جهددت مشددترک هسددتند کدده هددردو مسددئله  گرچدده ازایددن

باشددند، لکددن  نددزول مددی بحددران و یددا وضددعیت نددامطلوب موجددود زمددان    

هددای بددین ایددن دو مقولدده    هددایی دارنددد. در ایددن مقالدده بدده تفدداوت    تفدداوت

ای چدون احادیدو عرضده بده قدرآن کدریم، اعتبدار روایدات         پرداخته و بدا ادلده  

                                                           
 . پژوهشگر تدبر در قرآن کریم موسسه تدبر در کالم وحی 3

  t.chiniforoushan@gmail.com. دکتری علوم قرآن و حدیو دانشگاه مذاهب اسالمی                                2
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سبب ندزول، وجدود روایدات از ندوع تطبید ، لدزوم توجده بده سدازگاری مدتن           

هددا در سددورهروایددات بددا مددتن قددرآن کددریم و لددزوم توجدده بدده انسددجام سددخن 

تددوان متوقدد  بددر روایددات  دهددد فهددم ظدداهر قددرآن کددریم را نمددی نشددان مددی

 اسباب النزول کرد.   

 : فضای سخن، سبب نزول، فهم ظاهر قرآن، فهم تدبری.واژگان کلیدی

 . مقدمه1

نظددر  نظدران و مفسددران در میدزان تداثیر سدبب نددزول در تفسدیر اخدتالآ       در میدان صداحب  

پژوهددان و مفسددران سددبب نددزول را یکددی از ابددزار و مقدددمات الزم  قددرآنوجددود دارد. برخددی 

انددد کدده بدددون آگدداهی از قصدده و بیددان سددبب نددزول  بددرای فهددم آیددات الهددی معرفددی کددرده

اندد قبدل از شدروع بده      ( و برخدی قائدل  11: ق1411ای را تفسدیر کدرد )واحددی،     توان آیه نمی

(. از سددویی 221: 5ق، ج 1421تفسددیر قددرآن بایددد بدده سددبب نددزول پرداخددت) فخددررازی،   

برخی با استناد بده اعتبدار سدند برخدی روایدات شدان ندزول و هم ندین بدا توجده بده اینکده             

 ت.  حدیو در اعتبار خود به تایید قرآن مجید نیازمند اس

          دد                                                                                 بددرخالآ روی ه معمددول مفسددران پیشددین، فهددم قددرآن کددریم را وابسددته بدده سددبب نددزول    

دهندد و سدپس   در مدتن قدرآن، فهدم خدود را ارائده مدی       ندانسته و با اعتماد به قدرائن موجدود  

هددا، سددند ایددن روایددات را بررسددی کددرده و آن را نیددز تنهددا مددالک   بددا بررسددی سددبب نددزول

دهندد بلکده بده مدتن روایدات و سدازگاری آن بدا مدتن         گونده روایدات قدرار نمدی     پذیرش این

د و گدداه آن را هددا بدده قددرآن کددریم گدداه آن را ر ی آنآیددات توجدده جدددی دارنددد  و بددا عرضدده

ی پذیرنددد. بددا توجدده بدده رویکددرد مختلدد  مفسددران در مواجهدده بددا سددبب نددزول، مسددئله مددی

مهم این تحقی  این اسدت کده آیدا بدرای رفدع هرگونده ابهدام یدا اشدکالی در لفد  یدا معندای             

تدوان بدا   آیه، ابتدا باید با مراجعده بده سدبب ندزول آن ابهدام را برطدرآ کدرد و یدا آنکده مدی          

بدا اسدتفاده از فضدای سدخن، شدرایک ندزول را درک کدرد تدا ابهدام موجدود در            توجه سیاق و
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آیه برطرآ شود و توجه به روایدات سدبب ندزول در جایگداه بعدد از فهدم ظداهر قدرآن قدرار          

دارد.  ایددن تحقیدد  در مواجهدده بددا مسددئله فددوق، پددس از تعریدد  اصددطالحات و توجدده دادن 

وع اولیده بده سدبب ندزول بدرای فهدم ظداهر        های فهم قرآن، اشدکاالت موجدود در رجد    به الیه

ی هدا، راهکدار توجده بده فضدای سدخن بدرای الیده        نمایدد و بدرای رفدع آن   قرآن را مطر  می

دهدد. پدس از فهدم اولیده، مراجعده بده سدبب        ی قرآن کدریم را پیشدنهاد مدی   فهم ظاهر و اولیه

هددای  الیددههددای معتبددر و سدازگار بددا مددتن قدرآن بددرای پددی بدردن بدده حقددای  تنزیدل و      ندزول 

هدای متناسدب بدا آن  راهگشدا  خواهدد بدود. پیشدینه مدرتبک بدا           باطنی آیات و جری و تطبی 

تدوان در دو جدا جسدتجو کدرد: کتدب و مقداالتی       در بحدو سدبب ندزول را مدی     این موضدوع 

کدده درصدددد بیددان فوایددد و لددزوم مراجعدده بدده سددبب نددزول بددرای تفاسددیر آیددات هسددتند و   

 اند.تحلیلی انتقادی به این موضوع پرداختهمقاالت و کتبی که با رویکرد 

کتدداب اسددباب نددزول و نقددش آن در تفسددیر قددرآن از دکتددر سددهیال پیروزفددر و    ازجملدده

هددای اسددباب النددزول از محمددد بهرامددی و سددید ابددراهیم      ی نقددد و بررسددی کتدداب مقالدده

نقدد و بررسدی کتداب اسدباب الندزول واحددی        هدای قرآندی کده بده     سجادی در مجله پژوهش

لبدداب النقددول سددیوطی و اسددباب النددزول القرآنددی رددازی عنایدده و اسددباب النددزول حجتددی  و 

ش( و برخدی روایدات اسدباب الندزول را بدر اسداس       1374پدردازد)رک: بهرامدی؛ سدجادی،    می

ی مخالفدت بدا عقدل و یدا مخالفدت بدا        پایده  مخالفت با ظاهر و سدیاق آیدات و برخدی را  بدر    

قالده جعدل و تحرید  در روایدات اسدباب ندزول       کندد و هم ندین م  ضروریات دین  نقد مدی 

-گدران مدی   که بده معیارهدای تشدخیر روایدات جعلدی اسدباب الندزول و اهدداآ تحرید          

جددای  هددای قرآنددی(.  امددا راهکددار جددایگزین بدده پددردازد)رک: صدددر، سددید موسددی، پددژوهش

 شده است.   رجوع اولیه به سبب نزول مطلبی است که در این مقاله بدان پرداخته

   اصطالحاتتعری. 2

 شوند. ابتدا اصطالحات مربوط به این مبحو  تعری  می
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 . سبب نزول1

معندای اصددطالحی اسددباب النددزول عبدارت از امددوری اسددت کدده یدل یددا چنددد آیدده و یددا    

شددده اسددت، و ایددن امددور در زمددان نبددوت   هددا نددازل هددا و بدده خدداطر آن ای در پددی آن سددوره

                                          کده نسدبتا  مهدم و جالدب و یدا سدخت        ای داده اسدت. ازجملده حادثده    رسول اکدرم)ص( روی 

داد و یدا مدردم سدااالتی را بدا رسدول اکدرم )ص( در میدان         روی مدی  و خطرنداک و یدا زشدت   

گیدری  آمدد کده بایدد موضدع    گذاشدتند و یدا اوضداع و شدرایطی بدرای مسدلمین پدیدد مدی        می

گردیددد. درنتیجدده بدده دنبددال ایددن امددور، هددا در برابددر ایددن اوضدداع و شددرایک مشددخر مددی آن

 (.21: 1374شد)رک: حجتی، هایی نازل می                     ات و یا احیانا  سورهآی

 . شان نزول4

برخی از اندیشمندان  شان ندزول را بدا سدبب ندزول متدرادآ دانسدته و برخدی بدین ایدن          

انددد ازجملدده آیدده اهلل جددوادی آملددی سددبب نددزول و شددان نددزول را     دو تمددایز قائددل شددده 

شددان نددزول یددا سددبب نددزول حددوادثی اسددت کدده در عصددر  » :نویسددد متددرادآ دانسددته و مددی

هددا و  داده  و هم نددین مناسددبت پیددامبر اکددرم)ص( در محدددوده حجدداز و یددا خددارج از آن رخ

« ) سداز ندزول یدل یدا چندد آیده از آیدات قدرآن کدریم بدوده اسدت.            عواملی است کده زمینده  

انددد  قائددل شددده ( امددا برخددی از اندیشددمندان بددین ایددن دو تمددایز 235: 1385جددوادی آملددی، 

ازجمله آیده اهلل معرفدت میدان سدبب ندزول و شدان ندزول تفداوت قائدل شدده اسدت و شدان             

تددر از سددبب نددزول دانسددته اسددت کدده تنهددا بدده مددواردی کدده در عصددر نددزول    نددزول را عددام

گیرد)معرفدت،   هدای پیشدین را نیدز در برمدی    هدای امدت  شدود و داسدتان   داده محدود نمدی  روی

رای شددناخت شددان نددزول در مسددیر فهددم معددانی قددرآن کددریم    ( ایشددان بدد312: 1388، 1ج

هددای  انددد و ضددمن توجدده دادن بدده نددزول تدددریجی قددرآن در مناسددبت  ارزش فراوانددی قائددل

شدده در هدر مناسدبتی، بده همدان حادثده و        نویسند: روشن اسدت کده آیدات ندازل     مختل  می

د آیدد، بایدد بدا    مناسبت نظدر دارد، پدس اگدر ابهدام یدا اشدکالی در لفد  یدا معندای آیده پدید           
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شددناخت آن حادثدده یددا پیشددامد رفددع اشددکال کددرد. درنتیجدده بددرای دانسددتن معنددی و تفسددیر  

                                                                                                  کامل هر آیده، بایدد بده شدان ندزول آن رجدوع کدرد تدا کدامال  موضدوع روشدن شدود وگرنده              

تواندد   ماندد. پدس شدان ندزول مدی                                                                     بدون مراجعه به شان نزول، احیاندا  آیده در ابهدام بداقی مدی     

تدددا داللدددت آیددده را تکمیدددل کندددد و بددددون آن داللدددت آیددده نددداقر   ای باشدددد قرینددده

نویسددد   (. یکددی از پژوهشددگران معاصددر مددی   63: 1382مانددد)معرفت، محمدددهادی،   مددی

ای پددیش از اسددالم و یددا در صدددر اسددالم رخ داد کدده آیدده هددایی از  وقددایع بسددیاری در زماندده

بده ایدن جهدت سدبب      قرآن کریم با فاصله زمدانی قابدل تدوجهی از آنهدا ندازل شدده اسدت و       

نزول به شمار نمی آیند ولدی بده اعتبدار اینکده آیدات کریمده دربداره آنهدا ندازل شدده اسدت،            

آینددد. وی در نظددر گددرفتن ایددن وقددایع و حددوادش را بدده عنددوان  شددان نددزول بدده شددمار مددی

داندد کده تداثیر قابدل تدوجهی در حدل مشدکالت تفسدیری و         بخشی از قرائن کدالم الهدی مدی   

 (.118: 1383مقصود آیات دارد)رجبی،  فهم صحی  مفاد و

 . فضای سخن3

از آنجددا کدده تدددبر در قددرآن کددریم بدده دنبددال فهددم منسددجم هدفمنددد سددوره هاسددت و بددا 

رویکردی محور شناسانه و جدامع نگرانده بده دنبدال دریافدت هددآ سدوره هدا اسدت، یکدی           

 هددای مددوثر در شددناخت هدددآ سددوره، فضددای سددخن اسددت. در تدددبر منظددور از   از مولفدده

ی موجدود، وضدعیت نددامطلوب، بحدران، مشدکل یدا نیدازی اسدت کدده        فضدای سدخن، مسدئله   

منجر به نزول آیات شده اسدت. ایدن وضدعیت ندامطلوب، از خدود سدخن فهمیدده مدی شدود          

شدود. دریافدت فضدای سدخن بدا کمدل قدرائن        و به همدین دلیدل فضدای سدخن نامیدده مدی      

                                  میدد کده سدوره بدرای درمدان       بایدد بده کمدل سدوره فه    »موجود در سوره صورت مدی گیدرد.   

کدام درد یا پاسه به کدام سوال و یدا ارائده راه حدل کددام بحدران و یدا دفدع و رفدع کددامین          

: 1، ج1397صددبوحی، «)شددبهه و یددا ایجدداد یقددین نسددبت بدده کدددام اعتقدداد نددازل شددده اسددت 

(. گرچدده تعدداری  دیگددری از فضددای سددخن نیددز شددده اسددت از جملدده یکددی از          16
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ای دارد کدده در پددی بیددان مقصددود    نویسددد هددر سددخن، گوینددده   پژوهشددگران معاصددرمی 

خددویش اسددت؛ مخدداطبی دارد کدده گوینددده بددا وی سددخن مددی گویددد و موضددوعی دارد کدده  

سخن درباره آن اسدت. شدناخت ویژگیهدای سده محدور یداد شدده تداثیر بده سدزایی در فهدم            

وه بدر سده امدر    سخنان افراد دارد و به مثابه قرینده سدخن بایدد مدورد توجده قدرار گیدرد. عدال        

یاد شده شدناخت لحدن سدخن و مقدام سدخن نیدز در فهدم مقاصدد گوینددگان و نویسدندگان           

نقش مهمدی ایفدا مدی کنندد. مجمدوع ویژگیهدای گویندده و مخاطدب و موضدوع و نیدز لحدن            

(  تعرید  فدوق بدا تعرید      131: 1383و مقام سدخن را فضدای سدخن گویندد )رک:رجبدی،      

اسددتفاده کددرده و مددی گددوییم مددوارد فددوق یعنددی    مدددنظر مددا متفدداوت اسددت لکددن از آن   

ویژگیهای گویندده و مخاطدب و موضدوع و لحدن و مقدام سدخن در دریافدت فضدای سدخن          

 باشند.موثر هستند و قرینه هایی برای دریافت فضای سخن می

 . فضای نزول6

فسدیر شدری  تسدنیم بکدار     فضای نزول اصطالحی اسدت کده آیده اهلل جدوادی آملدی در ت     

اندد و بده   نانکه عکر شد ایشدان سدبب ندزول و شدان ندزول را متدرادآ معندا کدرده        چبرده اند. 

اعتقاد ایشان آن ده مدورد توجده مفسدران واقدع نشدده اسدت، فضدای ندزول اسدت کده آن را            

فضای ندزول مربدوط بده مجمدوع یدل سدوره اسدت. بررسدی اوضداع          »کنند چنین تعری  می

ه در مددت ندزول یدل سدوره در     عمومی، اوصداآ مردمدی، رخددادها و شدرایک ویدژه ای کد      

حجاز و خارج آن وجدود داشدته اسدت. کشد  و پدرده بدرداری از ایدن رخددادها و شدرایک          

و تبیددین آن در آردداز هریددل از سددوره هددا، ترسددیم فضددای نددزول سددوره اسددت و جددو نددزول 

مربدوط بده سراسدر قددرآن اسدت و مدراد از آن بسدتر مناسددب زمدانی و مکدانی ندزول سراسددر          

رسدد بدا توجده بده تعرید       ( بده نظدر مدی   236: 1ش، ج1385دی آملدی،  )جدوا « قرآن اسدت. 

فدوق، فضدای ندزول بده دنبدال مسدئله و وضدعیت موجدودی اسدت کده موجدب شدده اسدت              

 سوره نازل شود و آن را هم از شان نزول و هم از فضای سخن استنباط می نمایند.



 441                                                                 سبب نزول در تفسیر، فضای سخن در تدبر

 

 

 جمع بندی از تعاری  فوق  . 3-6

ی مددوارد ن فهمیددد ایددن اسددت کدده در همدده تددواآن دده کدده از تعدداری  عکددر شددده مددی  

اندیشدمندان بدده دنبددال پدی بددردن بدده مسدئله و مشددکل و وضددعیت موجدودی هسددتند کدده در     

پی آنها آیدات ندازل شدده اندد و بده دنبدال فهدم و درک بهتدر نسدبت آیدات هسدتند.  برخدی             

در شناخت مسدئله موجدود، نقدش سدبب ندزول را کده منبدع آن روایدات و تداریه اسدت پدر            

دیددده و برخددی در گددام اول بدده فضددای سددخن کدده منبددع آن قددرائن موجددود در کددالم  رنددگ 

 است توجه و عنایت بیشتری دارند.

 . تفاوت های  فضای سخن با سبب نزول1

گرچه فضای سخن و سدبب ندزول هدر دو بده دنبدال مسدئله شناسدی و وضدعیت موجدود          

 شود. هستند، اما بین آنها تفاوتهایی وجود دارد که در عیل مطر  می 

. منبددع فضددای سددخن، ظدداهر آیددات قددرآن کددریم اسددت در حالیکدده منبددع سددبب نددزول، 1

 نقل تاریخی یا روایی است که نیاز به اعتبار سنجی دارد. 

. فضددای سددخن ندداظر بدده وضددعیت نددامطلوبی اسددت کدده سددخن بددرای درمددان آن ایددراد 2

واندد باشددبه   شده است؛ این وضدعیت در زمدان ندزول بدوده و در هدر زمدان دیگدری نیدز میت        

همین خاطر با ادبیات زمان حال بیدان مدی شدود. بدرخالآ سدبب ندزول کده نداظر بده واقعده           

 خاص تاریخی است و با ادبیات گذشته حکایت می شود. 

. فضددای سددخن اطالعددات کلددی دربدداره شددرایک و مسددائل بدده مددا مددی دهددد و          3

سددبب  خصوصددیات دیگددر حددوادش را کدده در آیددات مددنعکس نشددده نمددی فهمانددد امددا در   

نزول جزئیات و خصوصیات بیشتری بیدان شدده و بده ابعدادی اشداره مدی شدود کده در مدتن          

قرآن بدان پرداخته نشده اسدت مانندد ندام افدراد، ندام امداکن، زمدان وقدوع و ... بدا توجده بده            

تفاوتهای مدذکور بدین سدبب ندزول و فضدای سدخن و هم ندین بدا عنایدت بده رویکردهدای            
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م کده پدس از ایدن بده آن خدواهیم پرداخدت، مدی تدوان گفدت          مختل  در قبال فهم قرآن کری

 در مقام فهم ظاهر قرآن کریم دریافت فضای سخن کفایت می کند.  

 . رویکردهای مختل  در قبال فهم قرآن کریم8

رویکردهددای مختلفددی در قبددال فهددم قددرآن کددریم وجددود دارد برخددی از عالمددان قرآنددی   

ه و عددم رجدوع بده روایدات در فهدم ظداهر       فهم قرآن را در منحصدر بده معصدومین ع دانسدت    

قرآن را موجب گمراهدی دانسدته و بده  احدادیثی چدون حددیو ثقلدین و احادیدو نکدوهش          

اسدتناد  « لدیس شدیء ابعدد مدن عقدول الرجدال مدن تفسدیر القدرآن         »تفسیر بده ر ی و روایدت   

ی می کنند و قائلند بدون مراجعده بده روایدات امکدان فهدم قدرآن کدریم وجدود نددارد. ) بدرا          

( آیدده 88تددا  73: 1، ج1385هددا رک: جددوادی آملددی،آشددنایی بددا ایددن شددبهات و پاسدده بدده آن

نمایددد؛ گروهددی اهلل جددوادی آملددی بدده رویکردهددای مختلدد  در قبددال فهددم قددرآن اشدداره مددی

بددرای انحصددار حجیددت در روایددت و روی گردانددی از قددرآن آن را بددی زبددان و ابکددم         

ای زبدان  وم چیدزی بدرای آن قائدل نیسدتند. عدده     پنداشتند و جدز الغداز و معماهدای ریدر مفهد     

قرآن را رمز محض به معدارآ بداطنی دانسدته کده ریدر از اوحددی از مرتدا  احددی بده آن          

دسترسی ندارد و برخدی صدرآ دانسدتن عربدی را بدرای فهدم قدرآن کدافی دانندد. ایشدان بدا            

داوری توجه دادن به رسدالت ویدژه قدرآن نسدبت بده تفهدیم فرهندگ فطدرت، هریدل از ایدن           

های افراطی یا تفریطی را نسدبت بده قدرآن کدریم صدحی  نمدی دانندد.) رک: جدوادی آملدی،          

( آن ه تعدار   بدین ایدن رویکردهدای مختلد  را حدل مدی کندد توجده بده           38: 1، ج1385

 الیه ها و سطو  فهم قرآن کریم  و جدا کردن فهم ظاهر قرآن از فهم باطن آن است.   

 . الیه های فهم قرآن کریم3-8

در مقام فهم قرآن کدریم مدی تدوان بده دو مطلدب اصدلی اشداره کدرد، مقدام فهدم ظداهری            

قددرآن و مقددام فهددم بدداطنی قددرآن. برخددی از وظددای  مددا در مقددام فهددم قددرآن کددریم بدده فهددم 

ظاهر قرآن منتهی می شود؛ وظدایفی کده مسدتقیما بده عهدده خدود ماسدت و برخدی دیگدر از          
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ت بلکدده متوجدده افددراد تعیددین شددده ای از  وظددای ، مسددتقیما متوجدده مخاطددب قددرآن نیسدد  

جانددب خدددای متعددالی اسددت کدده نقددش آنهددا پددرده بددرداری از ظدداهر قددرآن و کشدد  بیددان   

(. بدده اعتقدداد آیدده اهلل جددوادی آملددی فهددم ظدداهر  74: 1397معنددای بدداطنی  است.)صددبوحی، 

قرآن، عمومی و همگانی اسدت. گرچده فهدم مجمدوع قدرآن اعدم از ظداهر و بداطن و تاویدل          

زیل در انحصار خانددان رسدالت)ع( اسدت؛ امدا در خصدوص ظدواهر الفدا  قدرآن کدریم          و تن

انددد و فهددم قددرآن در چنددین تحدیدددی نیسددت و همگددان بدده فهددم روشددمند آن دعددوت شددده

حددد ظددواهر الفددا  و اتمددام حجددت در مسددائل گوندداگون اعتقددادی، اخالقددی، حقددوقی و     

 ( 112: 1، ج1385فقهی میسور انسانهاست)رک: جوادی آملی،

 . تدبر راه رسیدن به فهم ظاهر قرآن؛ روایات راه رسیدن به فهم باطن 2-8

خداوند در قرآن کدریم همگدان را بده تددبر دعدوت نمدوده اسدت و همدین مطلدب یکدی           

ی عمومی بودن فهدم قدرآن بدرای همگدان اسدت. البتده توجده بده ایدن نکتده ضدروری            از ادله

علدوم پایده مدوثر در فهدم قدرآن آگداه       است که کسدی کده بده قواعدد ادبیدات عدرب و سدایر        

نباشد، حد  تددبر در قدرآن و اسدتنباط از قدرآن را دارد بلکده کسدی کده بده ادبیدات عدرب و            

سددایزر علددوم پایدده مددوثر در فهددم قددران آگدداه باشددد حدد  تدددبر در مفدداهیم آن را دارد و مددی  

: 1، ج1385توانددد بدده حاصددل اسددتنباط خددود اسددتناد و احتجدداج کنددد) رک: جددوادی آملددی،  

ی فهدم ظداهر و فهدم بداطن در نظدر بگیدریم، فهدم ظداهر         ( اگر فهدم قدرآن را در دو الیده   39

-قرآن وظیفه همگان است که همگدان بده آن دعدوت شدده اندد و تددبر و فهدم قدرآن مقدمده         

فرمایدد:  ای برای بهدره بدردن از تبیدین معصدوم اسدت چنانکده در حددیو شدری  رددیر مدی          

از و  ش نظددر کنیدددمحکمددات یددات آن را بفهمیددد و بدده آو  دیددمددردمپ در قددرآن تدددبر کن  یا»

پددس بدده خدددا قسددم بازدارنددده هددای آن قددرآن را بددرای شددما بیددان  دیددکنن یرویددپ آن همتشدداب

دهددد جددز کسددی کدده مددن گیرنددده و بدداال کنددد و تفسددیر آن را بددرای شددما توضددی  نمددینمددی
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تفسددیر قددرآن و ...در الیدده دوم فهددم قددرآن و در مقددام  3«برنددده دسددت و بددازوی او هسددتم 

استفاده از تبیدین معصدومانه، الزم اسدت کده از روایدات معتبدر بهدره بدرد، سدبب ندزول هدای            

تدوان از تبیدین معصدومانه اسدتفاده کدرد و ایدن       معتبر نیز روایاتی است که بدا کمدل آنهدا مدی    

کار یل مجتهد و متخصدر داندش تفسدیر اسدت کده نقلهدا و تدواریه مختلد  را تتبدع کندد            

 یات به تشخیر صحت و سقم آنها بپردازد. و در کنار آ

 . علل عدم رجوع اولیه به روایات سبب نزول برای فهم ظاهر قرآن1-8

فهم ظاهر قدرآن، مقدمده ای بدرای رسدیدن بده فهدم بداطن قدرآن کدریم اسدت. بده اعتقداد             

آیدده اهلل جددوادی آملددی روایددات چدده از نظددر سددندی و چدده از نظددر مددتن، تددابع قددرآن کددریم  

سر تا بحدو قرآندی را سدامان ندهدد و خطدوط اصدلی معدارآ آیده را درنیابدد و          هستند و مف

از بحددو قرآنددی فرارددت نیابددد، هرگددز نمددی توانددد بدده سددراغ روایددات بددرود؛ زیددرا اعتبددار    

روایات، پس از عرضه آنهدا بدر قدرآن و کشد  عددم مخالفدت بدا قدرآن اسدت. البتده پدس از            

ر  و تفسددیر و تطبیدد  آیدده بددر  پیمددودن مراحددل مزبددور نوبددت بدده تقییددد، تخصددیر و شدد  

(. اکنددون ادلدده ای  162: 1، ج1385رسددد)جوادی آملددی، مصددادی  آن بدده کمددل روایددات مددی

را بیان خواهیم کرد که با اسدتناد بده آنهدا، فهدم ظداهر قدرآن بددون مراجعده بده سدبب ندزول            

 را مقدم را  بر فهم با توجه به سبب نزول است.

 ریم. احادیو عرضه روایات به قرآن ک4-8

 2ی روایدات  بده قدرآن مدی نمایدد.     احادیو عرضه احدادیثی اسدت کده توصدیه بده عرضده      

دهد فهم قرآن بده قدرآن، بدر فهدم قدرآن بده حددیو مقددم اسدت. حدال            این روایات نشان می

                                                           
        د     د       د         د        د          ف و الل ه  ل ن  ی ب ی ن  ل ک م  زواج ر ه                                                                                                                                                        م عاش ر  الن داس ، ت دد ب ر وا ال ق در آن  و  اف ه م دوا آیات ده  و  ان ظ در وا ا لدى م ح ، مات ده  و  الت ت ب عدوا م ت شداب ه ه ،            .3

 .«                                          و  شائ ل  ب ع ض د ه  و  راف ع ه  ب ید ی ..                                                                    ل ک م  ت ف سیر ه  لال  ال ذی   ن ا آخ ذ  ب ید ه  و  م ص ع د ه  لل ی                  و  ل ن  ی وض   

                                                            د      د      الن ار  ف إ ع ا   ت اه م  ال ح د یو  ع ن ی ف اع ر ض وه  ع ل ى ه ت اب                                                                                                                              ق د  ه ث ر ت  ع ل ی  ال ، ذ اب    و  س ت ، ث ر  ب ع د ی ف م ن  ه ذ ب  ع ل ی  م ت ع م دا  ف ل ی ت ب و    م ق ع د ه  م ن   .2
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اگددر فهددم قددرآن را هددم منددوط و وابسددته بدده روایددات سددبب نددزول بدددانیم دور حاصددل مددی  

در داللدت ظدواهر الفدا  مسدتقل دانسدته زیدرا        شود. صداحب تفسدیر تسدنیم، قدرآن کدریم را     

پندارنددد( وابسددتگی قددرآن بدده احادیددو معصددومین علددیهم السددالم) آنگوندده کدده اخباریددان مددی

 (  154: 1، ج1385مستلزم دور محال است)جوادی آملی، عبداهلل، 

 . اعتبار روایات سبب نزول3-8

زم اسددت کدده بددا توجدده بدده کثددرت نسددبت دادن روایددات جعلددی بدده رسددول خدددا)ص( ال

تناقضدهای بسدیاری کده در     یی)ره(مده طباطبدا  العاعتبار روایدات سدبب ندزول بررسدی شدود.      

 داندد و این روایات وجود دارد را دلیدل عددم اعتبدار بسدیاری از روایدات اسدباب الندزول مدی        

 سدت ین  یمسدند و صدح   اتید روا ههمد کده   کنندد یمد  انید ب اتید روااینگونده    اعتبدار  انید در ب

روایددات از  ار یبسدد اقیسدد. از سددویی از انددد یمسددند و ضددع ریدداز آنهددا ر ار یبلکدده بسدد

 عنددوان بدده واقعدده و حادثدده را در بدداره هیددکدده راو  ارتبدداط نددزول آ داسددتیپاسددباب النددزول 

سدپس   ،کندد یمد  تید اسدت بلکده قصده را حکا    اوردهید حفد  بده دسدت ن    وتحمل  و مشافهه

سدبب   جده یو در نت دهدد یبده قصده ارتبداط مد     اسدت  را که از نظر معندى مناسدب قصده    اتىیآ

نزولددى کدده از راه  سددبب عکددر شددده، نظددر  و اجتهدداد  اسددت ندده  وینزولددى کدده در حددد

ی اریبسد  یتناقضدها  زید سدخن خدود را ن   لید دل ایشدان  مشاهده و ضبک به دسدت آمدده باشدد.   

جمدع  بدا هدم   کده هرگدز    خدورد یبده چشدم م   اتید دسدته از روا  نید ل االکده در خد   دانندد یم

د حتدی گداهی از یدل شخصدی در یدل آیده معدین چنددین سدبب ندزول متنداقض            شدون مین

روایت شده که یا باید گفت اسدباب ندزول نظدری هسدتند نده نقلدی محدض یدا اگدر شدخر           

مثال دو روایت متناقض نقل کرده از سدبب ندزول قبلدی خدود عددول کدرده و یدا بایدد گفدت          

 (.174و 173ق:1353ی، همه روایات یا بعضی از آنها جعل یا دس شده است)طباطبای

                                                                                                                                                    
                    اع ر ض وه ا ع لدى ( »173: 1ق، ج1429کلینی، «.)                                            م  ی خ ال    ه ت اب  الل ه ، ف ل م    ق ل ه                                         الل ه ، ف ا ن ا ق ل ت ه ، و  م ا ج اء ه          ه ت اب                                         الن اس ، م ا ج اء ه م  ع ن ی ی و اف   

 (.17: 1ق، ج1429کلینی،«)                                        ، و  م ا خ ال    ه ت اب  الل ه  فر د وه           ف خ ذ وه  -          ع ز و ج ل  -              ه ت اب  الل ه                        الل ه ، ف م ا و اف            ه ت اب 
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بیددان مددی کنددد روایددات وارده در داسددتان جنددگ احددد  آل عمددران هسددورایشددان در تفسیر

بسیار زیداد اسدت، ولدى در آنهدا از جهدات بسدیار  اخدتالآ شددید  وجدود دارد هده چده            

هندد و بیشدتر اخدتالآ در روایداتى اسدت هده در بداره شدان          بسا انسان را دچار سوء ظن مدى 

د، اینگوندده شددو نددزول بسددیار  از آیددات ایددن داسددتان وارد شددده هدده تقریبددا شصددت آیدده مددى

رسددد و جددا  هددی  شدد،ى بددرا  اهددل تامددل و دقددت بدداقى    روایددات عجیددب بدده نظددر مددى 

گددذارد، در این،دده ح،ددم هنددد هدده مددذاهب و عقائددد مختلدد  در آن روایددات دسددت      نمددى

اندداز  هددرده، و هدر مددذهبى رو  عقیددتى خددود را در روایتدى دمیددده، تدا بددا زبدان روایددت       

سیاسددى هددرده باشددد و ایددن خددود ی،ددى از   حددرآ خددود را زده باشددد و خالصدده اسددتفاده  

اسباب سستى و بدى اعتبدار  اینگونده روایدات اسدت. عدالوه بدر آن اخدتالآ مدذاهب دیندى           

هم در لحدن ایدن روایدات تداثیر گذاشدته، هدر هسدى آنهدا را بده طدرآ مدذهب خدود سدوق              

داده تا مدذهب خدویش را بدا آن توجیده و تاییدد هندد. عدالوه بدر این،ده جوهدا  سیاسدى و            

هددایى هدده در هددر زمددانى حدداهم بددوده اثددر  جددد  در حقددای  و معددارآ داشددته و     زهانگیدد

ا  از ابهددام و اخفددایش  نگذاشدته هدده حقددای ، آن طددور هدده بددوده بداقى بمانددد، بل،دده در هالدده  

خواهدد در مسدائل تداریخى ردور و دقدت هندد بایدد ایدن          هرده است، بنا بر این هسى هه مدى 

اندد را از نظددر دور نددارد هدده    ى دخالدت داشددته عوامدل هدده در ضدبک و نقددل احادیدو تدداریخ   

 (.74: 4ق، ج1391)طباطبایی، سخت در فهم حقای  ماثر است

ایشان عالوه بر اختالآ مدذاهب دیندی و جوهدای سیاسدی کده مدانع شدده اسدت حقدای           

در کتداب قدرآن در اسدالم، بده مندع کتابدت حددیو         ،و روایات آن طور که بدوده بداقی بماندد   

کندد کده راه نقدل بده     ا پایدان قدرن اول هجدری ادامده داشدته اشداره مدی       از طرآ خلفاء کده تد  

معندا را بدیش از حدد ضدرورت بدرای راویدان بداز کدرد و تغییدرات نداچیز کده در هدر مرتبده              

آمدد کدم کدم روی هدم تدراکم نمدوده گداهی اصدل حادثده را دگرگدون           نقل روایت پیش مدی 

اب النددزول اعتبددار خددود را از کددرد؛ بنددابراین بددا تحقدد  چنددین احتمدداالتی روایددات اسددب مددی

-دست خواهد داد؛ به طوری که حتدی صدحی  بدودن خبدر از جهدت سدند نیدز سدودی نمدی         



 431                                                                 سبب نزول در تفسیر، فضای سخن در تدبر

 

 

بخشد زیرا صدحت سدند احتمدال کدذب رجدال سدند را از میدان میبدرد یدا تضدعی  مینمایدد            

 (.175: 1353ولی احتمال دس یا اعمال نظر در جای خود باقی است)طباطبایی، 

 ازگاری متن روایت با قرآن کریم. لزوم توجه  به س6-8

چنانکدده در احادیددو فددوق عکددر شددد بدده علددت کثددرت نسددبت دادن روایددات کددذب بدده   

رسول خدا)ص( توصدیه بده عرضده احادیدو بده قدرآن شدده اسدت تدا اگدر روایتدی بدا مدتن              

قرآن کریم ناسازگار بود، کندار گذاشدته شدود. لدذا مفسدر ابتددا بایدد بدر ظداهر قدرآن آگداهی            

)ره( ه طباطبدایی المد عندد سدازگاری روایدات سدبب ندزول را مدتن قدرآن دریابدد.         یابد تدا بتوا 

بیان میکنند که حددیو در اعتبدار خدود بده تاییدد قدرآن مجیدد نیازمندد اسدت و           در این زمینه

، بایدد حددیو را بده قدرآن     )ع( اهدل بیدت   رم )ص( وبر اسداس اخبدار رسدیده از پیغمبدر اکد     

ا  وارد شدده در صددورتی کده متددواتر   یدل آیدده عرضده داشدت. در نتیجدده، سدبب نزولددى کده ع    

مددورد بحددو عرضدده و تنهددا در صددورتی کدده  هیددا خبددر قطعددى الصدددور نباشددد بایددد بدده آیدد 

مضمون آیه و قرائنى کده در اطدراآ آیده موجدود اسدت بدا آن سدازگار بدود بده سدبب ندزول            

د پدس  ایشان پس از عکدر ایدن مطلدب کده اعتمداد بده اسدباب الندزول باید          .نامبرده اعتماد شود

خره روایدت را  بداال از توجه بده سدازگاری مدتن روایدات بدا قدرآن باشدد، چندین مدی گویدد:           

باید با آیه تایید و تصدی  کدرد نده اینکده آیده را تحدت حکومدت روایدت قدرار داد. بده ایدن           

-کندد ولدى آن ده از آنهدا بداقی مدی      ترتیب، اگرچه مقدار زیاد  از اسدباب ندزول سدقوط مدی    

قددرآن مجیددد کدده معددارفى جهددانى و   هعالیددمقاصددد  نددد و اساسدداکمانددد، کسددب اعتبددار مددی

ی  نیدداز  بدده هددخددود از آیددات قددرآن، نیدداز  قابددل توجدده یددا  ههمیشددگى اسددت در اسددتفاد

 (.  176: 1353د)طباطبایی، روایات اسباب نزول ندارن

         تفسددیر            ویژگیهددای                درضددمن بیددان                  ی تفسددیر خددود،                               تفسددیرالفرقان نیددز در مقدمدده        صدداحب

        شدکوه         اسدت،           روایدات       بده        فقدک              اعتمادشدان           تفسدیر،        کدار     در      کده             مفس درانی     از         قدرآن،     به      قرآن

   و       مددتن      بدده        توجدده        بدددون          روایددت،       سددند        بددودن        صددحی        صددرآ      بدده           مفس ددران       ایددن      کدده        کددرده
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                                                         دارد یددا خیددر، آن را در تفسددیر قددرآن بدده کددار مددی            سددازگاری        قددرآن      بددا       آیددا      کدده     آن،          محتددوای

روایدات سدبب ندزول کده بدا مدتن قدرآن        ای از نمونده  . (  20    ق:    3406                  صدادقی تهراندی،          گیرند )

سددازگاری ندددارد، روایددات سددبب نزولددی اسددت کدده در تفاسددیر عیددل آیددات ابتدددایی سددوره   

ای بددزرگ تحددریم آمددده اسددت. ازیددل سددو ظددواهر و سددیاق آیددات سددوره، خبددر از توطئدده  

دهددد؛ از سددوی دیگددر؛ توسددک برخددی همسددران پیددامبر اکددرم)ص( علیدده رسددالت ایشددان مددی

زول مسددئله را در حددد یددل حسددادت زناندده میددان همسددران پیددامبر      اخبددار اسددباب الندد  

 (.  1396اکرم)ص( تنزل داده است)رک: برزگر و فقهی زاده، 

سدوره مبارکده حجدرات عکدر      6 نمونه دیگدر روایدات سدبب نزولدی اسدت کده عیدل آیده        

                                                                                      بر اساس روایدات متعددد  سدبب ندزول از طدرق شدیعه و سدن ى، ایدن آیده دربداره            3شده است

آور  زهدات   عقبده ندازل شدده اسدت. زیدرا کده پیدامبر اکدرم)ص( او را بدرا  جمدع          ولید بن 

                                  دد                                                                    از قبیلدده بنددى مصددطل  اعددزام داشددت، ام ا از آنجددا هدده میددان او و ایددن قبیلدده در دوران         

آمدندد، گمددان         د                                                                             جاهلی ت، خصدومتى شددید بدود، هنگدامى هده اهدل قبیلده بده اسدتقبال او مدى            

وتر نرفدت و ندزد پیدامبر بازگشدت و خبدر داد      اندد. لدذا جلد    هرد هه بده قصدد هشدتن او آمدده    

انددد. پیددامبر از ایددن خبددر ناراحددت شددد و    هدده مددردم از پرداخددت زهددات خددوددار  هددرده  

تصمیم گرفت آنان را گوشدمالى دهدد. آیده فدوق ندازل شدد و در مدورد خبدر فاسد  دسدتور           

( صدددداحب 198: 9ق، ج1413طبرسدددی،   -88: 6ق، ج1414تحقیددد  داد.) رک: سددددیوطی،  

لفرقددان مددی گویددد نمددی شددود ایددن روایددت را بپددذیریم بدددین معنددا کدده رسددول     تفسددیر ا

خدا)ص( بر قول یل فاسد  اعتمداد کدرده باشدد و گروهدی را بدرای قتدال بدا آندان بفرسدتد،           

         د     د          یدا   ی ه ا ال ذ ین       این در حالی است کده خطداب آیده بده رسدول اکدرم)ص( نیسدت و خطداب         

 (.  231: 27، جق1416آمده است)رک: صادقی تهرانی،         آم ن وا

                                                           
 . (6الحجرات،«)                      ما ف ع ل ت م  ناد م ین                                                                                                        آم ن وا ل ن  جاء ه م  فاس    ب ن ب إ  ف ت ب ی ن وا   ن  ت ص یب وا ق و ما  ب ج هال    ف ت ص ب ح وا ع لى                    یا   ی ه ا ال ذ ین » .3
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در صورتی که برای فهم آیده، ابتددا ایدن سدبب ندزول را پذیرفتده، سدپس بده قدرآن کدریم           

ی شددریفه، خددود رسددول رسددید کدده خداونددد در ایددن آیدده  رجددوع کنددیم، بدده نظددر خواهددد 

خدددا)ص( را بدده خدداطر عدددم تبددین در مددورد خبددر فاسدد  مددورد شددماتت قددرار داده اسددت   

هسدتند نده رسدول خددا)ص(. توجده بده معندای تبیدین در         درحالیکه خطاب این آیه، مومندان  

عده  طاوم ،بداب  نید ا یمعند  نیفعدل اسدت و مهمتدر   تاز بداب   نیدی تب»این آیه نیز راهگشاسدت  

از  هیدداسددت و مقصددود آ نیددیتب رشیپددذ ،ن  ی تبدد ی.ریاثرپددذ یعنددی طاوعددهاسددت م لیددبدداب تفع

کده   یدباشد  نید بده دنبدال ا   یعند ی ویدشد  اید خبدر فاسد  را جو   نیدی اسدت کده تب   نی                  امر ف ت ب ی ن وا ا

 .کننددد انیددشددما روشددن کننددد و صددحت و سددقم حکددم آن را ب  یابعددادش را بددرااو و خبددر 

کده بددر   یممکددن اسدت راسدت باشدد امددا حکمد     یحتد  اید ممکدن اسدت خبدر دروغ باشددد و    

هددم باشددد شددان آن  یاگددر حکددم درسددت ینباشددد و حتدد یاسدداس آن صددادر شددده بدده درسددت

قدومی وادار   هید عل یحکدم را صدادر کندد و مومندان را بده حرکدت نظدام        نیکه ا ستیفاس  ن

قدرار اسدت از منبدع     اید بدود آ  نیدی تب یدر پد  دید چگونده با که  دیآ یم شیپ مهمی سوال سازد.

کده   کندد  یسدوال را روشدن مد    نید پاسده ا  یبعدد  یهید آ  خبدر رفدت   نیدی دنبدال تب  به یخاص

بدده  دیددقبددل بددر عهددده رسددول خداسددت و مومنددان با یهیددمددورد اشدداره آ سدد خبددر فا نیددیتب

 یخدود توجده کدرده و از آن حضدرت بخواهندد تدا ابعداد خبدر را بدرا          نیدر بد  شانیحضور ا

 (.7()الحجرات،166: 1، ج1398)صبوحی، دکن انیب شانیا

به مومندان اسدت نده رسدول خددا)ص( و بدا توجده بده بافدت سدخن و            6پس خطاب آیه 

ا شدناخت، ایدن شدناخت بدا نگداه منسدجم بده سدوره، امکدان          آیات  قبل، مدی تدوان فاسد  ر   

دهدد. نویسدنده کتداب تددبر     بهتر فرمدولگیری و اسدتفاده فرازمدانی و فرامکدانی را بده مدا مدی       

در قرآن کریم، فس  و فاسد  را بدا توجده بده سدیاق و تقدوای خواسدته شدده در ایدن سدوره           

مفهدوم     اسدت  یچده کسد   هفیشدر  هید آ نید در ا فاسد  منظدور از  نویسدد:  کندد و مدی  معنا می

خددا خدارج    یشدود کده از راه بنددگ    یگفتده مد   یبده کسد   فاسد  کلمده مشدخر اسدت     نیا

 ریمفهدوم و تشدخ   تدر   ید درک دق بدرای  .کندد ینمد  تید را رعا تید عبود یشده است و تقدوا 
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ی سدر  بدل ق قایسد  اتید بده آ  دید با سد  از کلمده فا  هید آ نید مورد نظر ا  یمصاد ایبهتر مصداق 

تدر    ید فهدم دق  یدارد تدا بدرا  یرا بدر آن مد   براسدت کده متدد    ینگداه تددبر   تیخاصد  نیا .زد

 ،شیپدد اقیدر سدد .از مطالعدده قبددل و بعددد از آن رفلددت نکنددد  اتیددعبددارات و آ ایددواژگددان 

ل و در رسددواز خدددا و  فتددادنین شیپدد یآمددد و منظددور از آن تقددوا انیددسددخن از تقددوا بدده م

مدذکور   یبده تقدوا   یابید را راه دسدت  )ص(اکدرم  ینبد  شدگاه پیآوردن صددا   نییاپ اتیهمان آ

کدده در مقددام حکددم و حکومددت از  اندددمعرفددی شددده یقبددل کسددان در آیددات انیددمتق .دانسددت

 ندل یا کندد  یو خدود را بدر او مقددم نمد     رندد یگ یرسول ح  سدبقت نمد   یعنیخود  یرهبر اله

 یاسدت کده تقدوا    کسدی   اسدت  یحاضدر چده کسد    اقیکده فاسد  سد    دید تدوان فهم  یبهتر مد 

کندد و خدود را در مقدام حکدم و حکومدت بدر خددا و رسدول او          ینمد  تید قبل را رعا قایس

   .شمارد یمقدم م

کددرده و  صددادر حکددم بددر اسدداس آن خبددر منددان خبددری آورده اسددت ووم یبددرا نددلیااو 

 گددرید یقددوم هیددمومنددان را علاسددت،  یتیحدداکم یکدده شددان خددویشحکددم  یدر مقددام اجددرا

جامعدده  یزمددوا یرهبددر گدداهیاسددت کدده خددود را در جا نیدداو بدده ا . فسدد اسددت هشددوراند

پشدت   سدتادن یاز رسدول خددا و ا   یروید قدرار داده اسدت و بددون لحدا  ضدرورت پ      ومنانم

حکددم مددورد  یاظهددار نظددر کددرده و در صددد اجددرا  یتیحداکم  ی مسددئله ، درحضددرت نسدر آ 

اگددر  دیددفرمایخطدداب بدده مومنددان مدد میحکدد یبدده دسددت مومنددان اسددت خدددا شینظددر خددو

 ریددجهالددت درگ یاز رو گددرید یقددوم بدداداتددا م دیددکن د تبیددینآور یشددان خبددریبرا فاسددقی

و  165: 1، ج1398)صددبوحی، دیگرد مانیپشدد دیددا و آنگدداه بددر آن دده انجددام داده    دیشددو

166.) 

 . لزوم توجه به انسجام سخن در سوره های قرآن 1-8

شددود مطلددب دیگددر ایددن اسددت کدده رجددوع اولیدده بدده روایددات سددبب نددزول موجددب مددی 

هدای قدرآن کدریم بده صدورت پراکندده و ریدر منسدجم         مطالب منسجم و هماهندگ در سدوره  
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آل عمدران   هسدور  175تدا   172 اتید آ یدی بحدو روا  لید عطباطبدایی )ره(   المده عدیده شدود.  

اسدباب ندزول آمدده اسدت،      اتید در روا آن ده  کده  کنندد یمد  انید مختل  ب اتیپس از عکر روا

را نقدل   خىیاسدت، حدوادش تدار    انید آنهدا نظدر شخصدى راو    شدتر یهمه، حداقل ب مییاگر نگو

رالبدا در   وید آن احاد انید معندا کده راو   نید ا بده  قدرآن را کده   اتید از آ کدى یکنند، آن گداه   مى

 یده کنندد کده آ   مدى  الید سدازند و مدردم خ   نقل خدود مدى  ه میآن حادثه مناسبتى دارد ضم با باره

 لید عمدل باعدو شدده کده      نیهمد  حادثه ندازل شدده، و چده بسدا     همانال درباره نامبرده اص

قدرار دارندد، تکده تکده شدوند، و هدر        اقیسد  لید  کده در  هید چندد آ  ایقطعه قطعه شود و  هیآ

پشدت سدر هدم ندازل      کده  ا هید چندد آ  همسدتقل بپندارندد و در بدار    لدى یاش را دارا  تنزتکه

ه آن حادثد  هدومدش در بدار   یده ن حادثده و آ الفد  هدر بدار  اش هید ن آال: فد ندد یشده اسدت، بگو 

بده   اتىید آ نینظدم چند   جده یندازل شدده اسدت. در نت    گدر ید ثده آن حاد هو سومش در بار گر،ید

از اسددباب سسددتى و  کددىیخددود  نیددو ا رود،یددم نیکلددى از بدد بدده اقشیهددم خددورده، سدد 

از نظددر صدداحبان المنددار ( 74: 4ق، ج1391)طباطبددایی، .اسددت اتیددروا نگونددهیاعتبددار  ا بددى

سدبب   تید عامدل، باعدو شدده  بده روا     نینداتوان اسدت و همد    هید مفسر در فهدم آ   یگاهنیز 

 لید نزد اتید آ اقیسد  ه،ید در خدود آ  یشدتر یکده اگدر مفسدر دقدت ب      ینزول پناه ببرد. در حال

بده نقدل    یازید ن گدر یبدرد و د  یمد  یپد  هید کرد، به مقصدود آ  یمتحدالموضوع م اتیبه هم و آ

سدوره بقدره بدا توجده بده       143رشید رضدا پدس از بیدان تفسدیر آیده        . نزول نبود سبب تیروا

    ای          مجموعده         آندان         اسدت؛          شدگفتی                                       کدار راویدان اسدباب ندزول، مایده      ظاهر و سیاق می گویدد  

       جدددا    را      هددا       آیدده   و        قطعدده        قطعدده    را        قددرآن   و         گسسددته    را        الهددی       کددالم        آیددات    از          پیوسددته      هددم      بدده

     مدا        بده        دیدن    و       لغدت        آیدا   .      اندد        شدده         قائدل            جداگانده         ندزول        سدبب          جملده،       هدر       برای   و     اند    کرده

                                                                                                     اجدازه مدی دهددد کده قدرآن را قطعدده قطعده کندیم، آن هددم بده سدبب روایدداتی کده وارد شددده          

  (  33  :  2 جق، 1414                  است پ )رشید رضا،
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 . لزوم توجه به روایات از نوع تطبی  8-8

عالمده طباطبدایی در سدوره                                                                   در مواردی اسدباب الندزول عکدر شدده از ندوع تطبید  اسدت.        

    د    و ی ل    »راجع به روایدات اسدباب النزولدی کده تفسدیر رو  المعدانی در عیدل آیده         مبارکه همزه 

گویدد بده نظدر مدا بعیدد نیسدت هده راویدان احادیدو          آورده است چنین مدی «   ة       ل م ز    ة               ل ، ل  ه م ز 

انددد و از  نددامبرده، هددر یدد  بدده سددلیقه خددود سددوره را بددر ی،ددى از نامبردگددان تطبیدد  هددرده  

      گدداه (.361: 21، ج1391ات شددان نددزول بسددیار اسددت)طباطبایی، هددا در روایدد اینگوندده تطبیدد 

                                                                                                  مراجعه اولیده بده سدبب ندزول موجدب مدی شدود معندای عدام آیده محددود شدود. زیدرا کده               

                                                                                               برخی از سبب نزولهدای عکدر شدده از ندوع روایدات تطبیقدی اسدت. ایدن بددان معندا نیسدت            

               تواندد بدرای    ی                                                                                       کده ایدن روایدات بایدد کندار گذاشدته شدود بلکده پدس از فهدم ظداهر قدرآن مد             

                 آملددی در مددورد          جددوادی    اهلل   ه    آیدد                                                               مفسددر راهگشددا باشددد زیددرا کدده مرجددع قددرآن کددریم اسددت. 

       بیدان                                                                  تواندد شدمول و گسدتره معندای آیده را محددود کندد چندین                                   اینکه روایات تطبیقدی نمدی  

       کندد،                                معندای آیده را محددود نمدی       ه                                                 همانگونده کده روایدات تطبیقدی شدمول و گسدتر            کنند  می

                                                                       بیدانگر مدورد و مصدداقی بدرای مفهدوم کلدی آیده اسدت و هی گداه                                     روایات شدان ندزول نیدز   

  ه                                            آن نیسددت و اینگوندده روایددات گرچدده مایدد            یددا مقیددد    ر                                      مددورد یددل عددام یددا مطلدد ، مخص دد

                         اسدت تدا آیده را بده                                                     ق نیسدت، لدیکن راهگشدای خدوبی بدرای مفسدر          طدال                   کاهش عمدوم یدا ا  

            کنندد کده              بیدان مدی         یشدان     . ا                                                            ای تفسیر کند که بدا مدورد خدود هماهندگ و سدازگار باشدد          گونه

                                                                                               ایددن روایتهددا اگددر در صدددد تطبیدد  و جددری مصددداقی باشددند، تعارضددی در میددان نیسددت و   

                                     تفسددیر مفهددومی داشددته و متعددار      ی ه                                     آنهددا ممکددن اسددت و چنان دده صددبغ    ی ه          جمددع همدد

       )جوادی                                                                                       یکدددیگر باشددند، مرجددع قددرآن کددریم اسددت و بدده روایددت موافدد  آن عمددل میشددود  

   (.   238  :   39   ، ج    3183      آملی، 
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 جایگزین در تدبر: فضای سخن . راهکار9

تواندد  روایات سبب نزول بدا امکدان وجدود روایدات جعلدی و ضدع  و نااسدتواری نمدی        

تدوان بده روایدات سدبب ندزول بدا وجدود        شرط فهدم قدرآن باشدد. فهدم ظداهر قدرآن را نمدی       

اضددطراب و نقلهددای فددراوان متکددی سدداخت. بددرای دریافددت شددرایک نددزول و بددرای رسددیدن  

نددد سددوره نیازمنددد درک فضددای سددخن از خددود سددوره هسددتیم. بددا   بدده فهددم منسددجم هدفم

توان دریافت کده هدر سدوره نداظر بده کددام مسدئله یدا مشدکل فدردی           کمل فضای سخن می

یا اجتماعی اسدت و سدپس اقددامات هددایتی  سدوره را بدرای رسدیدن بده وضدعیت مطلدوب           

نددزول، انسددجام و دریافددت. در حالیکدده در مقددام فهددم ظدداهر قددرآن بددا نگدداه اولیدده بدده سددبب 

هدفمندی سوره ها دیدده نمدی شدود. سدبب ندزول از جدنس مسدئله شناسدی اسدت و مفسدر           

بددا اسددتفاده از روایددات سددبب نددزول بدده دنبددال مشددکل و مسددئله و بحرانددی اسددت کدده آیددات 

برای ان نازل شدده اسدت. راه پیشدنهادی تددبر، دریافدت مسدئله و مشدکل و فضدای موجدود          

در کدالم خددای متعدال اسدت. بده عبدارتی سدبب ندزول و فضدای           با استفاده از قرائن موجود

سددخن هددردو از جددنس مسددئله شناسددی اسددت و هددر دو بدده دنبددال پددی بددردن بدده مسددئله و   

مشکل و وضدعیت موجدودی هسدتند کده در پدی آنهدا آیدات ندازل شدده اندد لکدن یکدی بدا              

ن امددر را بدده اسددتفاده از قددرائن بیرونددی و دیگددری بددا اسددتفاده از قددرائن موجددود در کددالم ایدد

 گیرد.  عهده می

آن ه که در تدبر از آن بده فضدای سدخن تعبیدر مدی شدود، مشدکل، بحدران، نیداز، مسدئله           

یا وضعیت موجدود اسدت کده بدا اسدتفاده از قدرائن موجدود در کدالم اسدتنباط مدی شدود. از             

نظددر اسددتاد الهددی زاده یکددی از ابددزاری کدده متدددبر را در رسددیدن بدده جهددت مددتن و هدددآ   

می کند، فضدای سدخن سدوره اسدت. از فضدای سدخن، نکتده یدا نکدات کدانونی            سوره کمل

آیدد و از راه نکدات کدانونی بده روندد هددایتی مدتن و سدرانجام از پیگیدری          متن به دست مدی 

روندد هدددایتی مددتن، جهددت هدددایتی مددتن دسددت یددافتنی اسددت. ایشددان بدده ایددن مطلددب نیددز  
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رد کدده از مددتن گرفتدده مددی                                                                      اشدداره مددی کنددد کدده فضددای سددخن، داللددت التزامددی بددی ن دا    

 (.82: 1396شود.)الهی زاده، 

 . چگونگی دستیابی به فضای سخن از متن قرآن 3-9

از تطبی  جمله های خبری با واقع، کده از آن بده صددق کدالم الهدی یداد مدی شدود و نیدز          

تطبی  جمله های انشدایی، کده اوامدر و ندواهی اسدت، بدا نیازهدا کده از آن بده حکمدت الهدی            

-( ایدن مقولده بحدو جداگانده    83، فضدای سدخن فهمیدده مدی شدود.)الهی زاده:      یاد می شدود 

 ای دارد که الزم است در فرصت مناسبی به آن پرداخته شود.

 . جمع بندی: 30

    ،رویکردهددای مختلفددی در قبددال فهددم قددرآن کددریم وجددود دارد برخددی از مفسددران

ی از روایددات فهددم قددرآن را  منحصددر بدده معصددومین )ع( دانسددته و قائلنددد بدددون آگدداه  

 توان به فهم قرآن کریم دست یافت.سبب نزول نمی

            هدآ مفسران از پدرداختن بده سدبب ندزول پدی بدردن بده مسدئله و مشدکلی اسدت

کدده موجددب نددزول آیددات شددده اسددت تددا وضددعیت موجددود در زمددان نددزول آیددات را    

دریافددت کننددد. در نگدداه تدددبری وضددعیت موجددود بددا قددرائن موجددود در سددخن فهمیددده  

که به آن فضای سخن گویندد. تددبر در قدرآن کدریم بده دنبدال فهدم ظداهر آیدات           شودمی

است، فهمی که بده دریافدت انسدجام و هددآ سدوره منجدر شدود و فضدای سدخن بدرای           

 کند.دریافت هدآ سوره کمل می

              ضروری اسدت بده الیده هدا و سدطو  فهدم قدرآن کدریم و جددا کدردن فهدم ظداهر

ظدداهر قددرآن بددرای همگددان میسددر اسددت. در  قددرآن از فهددم بدداطن آن توجدده شددود. فهددم

ی فهدم ظداهر قدرآن کدریم، پددس از درک معدانی آیدات و اتصدال و پیونددهای متنددی         الیده 

بین آیات و توجه به سدیاق آیدات مدی تدوان فضدای سدخن یدا مسدئله و مشدکل را فدارغ           

 از جزئیات دریافت. 
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 وجدود  ای چون احادیو عرضده بده قدرآن کدریم، اعتبدار روایدات سدبب ندزول        ادله ،

روایات از ندوع تطبید ، لدزوم توجده بده سدازگاری مدتن روایدات بدا مدتن قدرآن کدریم و             

دهدد فهدم ظداهر قدرآن کددریم را     هدا نشدان مدی   لدزوم توجده بده انسدجام سدخن در سدوره      

 توان متوق  بر روایات اسباب النزول کرد.  نمی

     معتبدر و   ای بدرای بهدره بدردن از روایدات    تدبر و فهم ظاهر قدرآن مدی تواندد مقدمده

 تبیین معصوم باشد.

 منابع

          قرآن کریم

(، جعدددل و تحریددد  در اخبدددار 1396برزگدددر، محمدددد؛ فقهدددی زاده، عبددددالهادی) .1

 .حدیو پژوهیسبب نزول سوره تحریم، 

، بیددروت: المرکددز الثقددافی العربددی،    معددالم التنزیددل ق(، 1413بغددوی، ابومحمددد)  .2

 دارالمعرفه.

(، نقددد و بررسددی کتابهددای اسددباب 1374بهرامددی، محمددد؛ سددجادی، سددید ابددراهیم)  .3

 .های قرآنی پژوهشالنزول، 

، مشددهد: اسددباب النددزول و نقددش آن در تفسددیر قددرآن  (، 1375پیروزفددر، سددهیال)  .4

 انتشارات آستان قدس رضوی. 

 ، قم: مرکز نشر اسراء.تسنیم(، 1385جوادی آملی، عبداهلل) .5

 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی،.اسباب النزول(، 1374حجتی، محمدباقر) .6

، قددم: موسسدده پژوهشددی حددوزه و   روش تفسددیر قددرآن (، 1383رجبددی، محمددود)  .7

 دانشگاه.

           ، لبنددان،                                                        تفسددیر القددرآن الح،ددیم الشددهیر بتفسددیر المنددار     ، (ق1414 )             رشددید رضددا  .8

 دار االلمعرفه.       بیروت: 
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هتابخانده  ، قدم:  المنثدور فدى التفسدیر بالمداثور    الددر  ق(، 1414سیوطی، عبددالرحمن)  .9

 .عمومى حضرت آیت اهلل العظمى مرعشى نجفى) ره(

  ،                                                     الفرقددان فددی تفسددیر القددرآن بددالقرآن و السددنه     ق(،     3406                         صددادقی تهرانددی، محمددد)  .  30

             فرهنگ اسالمی.

، ناشددر: آشدنایی بدا دانددش تددبر در قدرآن کدریم     (، 1397صدبوحی طسدوجی، علدی)    .11

 مال .

 ، قم: طلیعه سبز.تدبر در قرآن کریم،                                      .12

، جعدددل و تحریددد  در روایددات اسدددباب ندددزول (، 1374صدددر، سدددید موسددی)   .13

 .1پژوهشهای قرآنی، ش 

ماسسدد  ، لبنددان: المیددزان فددی تفسددیر القددرآنق(، 1391طباطبددایی، محمددد حسددین) .14

 . انعلمی للمطبوعات

، قددددددم: دارالکتددددددب  قددددددرآن در اسددددددالم ،                                       .15

 االسالمیه،چاپ دوم.

 ، مشهد، نشر مرتضی.االحتجاجق(، 1413طبرسی، احمدبن علی) .16

، تهددران، مجمددع البیددان فددی تفسددیر القددرآن  (، 1372طبرسددی، فضددل بددن حسددن)  .17

  ناصرخسرو.

دار لحیدداء التددراش ، لبنددان: التفسددیر الکبیددر ق(،1421فخددررازی، محمددد بددن عمددر)  .18

  . العربی

 ، قم: دارالحدیو. کافیق(، 1429کلینی، محمدبن یعقوب) .19

 ، تهران: انتشارات سمت.تاریه قرآن(، 1382معرفت، محمد هادی) .21

، تهدددران، انتشدددارات  مقدمددده ای بدددر علدددوم قدددرآن  ،                                  .21

 تمهید.
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، لبنددان: دار ال،تددب  نددزول قددرآن  اسددبابق(، 1411واحدددی، علددی ابددن احمددد)   .22

 . العلمیه، منشورات محمد علی بیضون

، مشدددهد: موسسددده روش تددددبر در قدددرآن(، 1396الهدددی زاده، محمدددد حسدددین) .23

 فرهنگی تدبر در قرآن و سیره.
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سازی  در فرضیه« تدبّر در قرآن»واکاوی جایگاه 

 علمی قرآن

 2محمدی عباس خان -3حسین صدیقی

 چکیده

                  قددرآن را مددورد    «        اعجدداز »                                                 پژوهددان مسددلمان از دیربدداز وجددوه متعددد د            قددرآن

        اعجدداز  »                             گوندداگون قددرآن، از ویژگددی        هددای                                        کنکدداش قددرار داده و در میددان جنبدده

                                                     . امدروزه، بدا توجده بده رشدد علمدی روزافدزون             اندد            یدادکرده              قدرآن نیدز     «     علمی

         پژوهددان                             ازپددیش موردتوجدده قددرآن        بددیش                                         بشددر، ایددن جنبدده از اعجدداز قددرآن،   

                         آزمددایی ادعددای اعجدداز                       هددای مهددم، راسددتی                                    قرارگرفتدده اسددت. یکددی از چددالش

                                متفداوت و گداه التقداطی بده                                                      علمی قرآن اسدت و در ایدن مسدیر، سدازوکارهای    

               هددا را نددوعی         یددابی                                  رو، برخددی ایددن نددوع ارتبدداط          ازایددن   .     شددود                    کددار گرفتدده مددی

       . بده          شدمارند                                                         هدای علمدی بدر قدرآن شدمرده و آن را معتبدر نمدی                      تحمیل نظریده 

                            قددرآن و آنگدداه، پیگیددری          برمدددار  «       علمددی          پددردازی         فرضددیه »       ایددده        رسددد      مددی      نظددر 

      ایدن           تواندد                       تددهای علمدی، مدی                                                  آن در علوم مختلد  بشدری و ارزیدابی آن بدا م    

  «                  تددب ر در قدرآن   »               تدا جایگداه          آندیم       بدر                                   را برطرآ سدازد. در ایدن مقالده        ها       شائبه

                                                           
کالم ماسسه امام صادق )ع( قم؛ دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیو پردیس فارابی دانشگاه  4آموخته سط   . دانش3
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                                                                  سددازی علمددی قددرآن بکدداویم و بددرای گریددز از گفتگوهددای                      را در فرضددیه

                                                                                     انتزاعددی و دور از دسددترس، بددا تدددب ر در دو آیدده مشددابه قددرآن و واکدداوی       

          مامنددون،     23        نحددل و    6 6                               هددای سدداختاری میددان آیدده                    هددا و تفدداوت          شددباهت

                                                        علمددی قددرآن را در برابددر دیدددگان خوانندددگان قددرار         سددازی         فرضددیه   از     ای         نمونده 

        نقددد و            و زمیندده         گرفتدده       شددکل                                        تددا تصددویر بهتددری در ایددن زمیندده           دهددیم      مددی

                                               بخشددی از ایددن دو آیدده کددامال  مشددابه هددم                         بیشددتر فددراهم آیددد.        هددای         بررسددی

                  (، ولددی در یکددی     ...       فددی                    ن س ددقیکم  م م ددا                                                    و  ل ن  ل کددم  ف ددی ال ا ن عددام  ل ع ب ددر ة          هسددتند )

            کدده ضددمیر             ، درحددالی «    هددا        بطددون »                               آمددده اسددت و در دیگددری واژه   «         بطددون  »     واژه 

                                           گددردد. ادیبددان و مفسددران بددرای تبیددین          بددازمی  «         االنعددام »                           در هددر دو آیدده بدده واژه 

      یده     دو آ                                           گدون دارندد؛ امدا بدا تددب ر در ایدن                     هدای گونده                             این اختالآ تعبیدر، بیدان  

   ی                مطالعددات تجربدد       یندده                      را مطددر  سدداخته و زم   ی     علمدد    ای   ه ی                  ممکددن اسددت فرضدد

       سدددخن     یر                            اول، تنهدددا از نعمدددت شددد       یددده    در آ         ینکددده      و آن ا       یدددم               را فدددراهم آور

                 دوم تنهدا سدخن         یده                             خدالر و گدوارا، امدا در آ        یری        هدم شد             اسدت، آن      شده      گفته

      یددن           فددراوان  ا      یددد     و فوا      هددا        نعمددت       یگددر           بلکدده از د        یسددت، ن    یر              از نعمددت شدد 

   ی                          خدداص  بددر نعمددت خددوراک       طددور      بدده    ( و         ک ثیددره          )منددافع            یادشددده      یددز ن          یوانددات ح

          و آنگدداه       یرها    ضددم   ی                                        شددده اسددت. ممکددن اسددت از ناسددازگار       یددد             بودنشددان تاک

   در     یر         کده ضدم         یدرد                                 احتمدال در عهدن  مدا شدکل بگ          یدن  ا       یده،                   اختالآ ادامده دو آ 

        اشدداره       هددا    آن   از     ای        دسددته                   بلکدده تنهددا بدده          گددردد،   ی                             اول بدده همدده انعددام برنمدد      یدده آ

                                                کدده وصدد  خددالر و گددوارا را داشددته باشددند،      یری            انعددام، شدد       همدده   را    یدد       دارد؛ ز

       ادعدا          داندد       مدی     یم                  کده خداوندد حکد          یلدی        بده دال     یا               واقعا  ندارند،     یا             ندارند، حال، 

                                               هددا واقعددا  خددالر و گددوارا اسددت. اکنددون،        از آن   ی                              کددرده اسددت کدده تنهددا بخشدد

      بدا         شدده و         کدار       بده        دسدت                              اشارت قدرآن بهدره بدرده و        ین    از ا       تواند   ی         پژوهشگر م

         بپردازد.   ی   علم          ین فرضیه ا   ی          ن، به بررس      گوناگو     های        آزمایش
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                                                                           تددددب ر در قدددرآن؛ اعجددداز علمدددی؛ رویکدددرد تددددب ر علمدددی قدددرآن؛                     واژگدددان کلیددددی: 

                                  سازی قرآنی، استنطاق؛ تفسیر به ر ی       فرضیه

 . مقدمه3

    ای         مسدئله                   گفتگدو، هم ندان         هدا                                                   تدرین مسدائل علدوم قرآندی کده پدس از قدرن                     یکی از مهدم 

                  ایددن بحددو، بددا             ازآنجاکدده                                      شددود، بحددو از اعجدداز قددرآن اسددت.                                زنددده و چالشددی شددمرده مددی

                            ص(، تحدد ی و نیدز اثبدات     )        اکدرم                                   شناسدی، اثبدات نبدو ت پیدامبر                               مسائل متعددی چدون وحدی  

                                             هددای متعددد دی چددون کددالم، تفسددیر، علددوم                رو، در دانددش                                        وجددود خداونددد ارتبدداط دارد؛ ازایددن

         ( مطددر    30  :     3160                                 حتددی اصددول فقدده )طباطبددایی،                                               قددرآن، فلسددفه، عرفددان و فلسددفه دیددن و 

                                                                                                گردیددده اسددت و بددا رویکردهددای متعدددد عقلددی، نقلددی و تدداریخی مددورد تبیددین و بررسددی    

          افزایددد.                                                                                         قرارگرفتدده اسددت و همدده ایددن نکددات، بددر اهمیددت و پی یدددگی بحددو از اعجدداز مددی

                                                                                                    یکدی از وجدوه  اعجدداز قدرآن، وجدده اعجداز علمددی قدرآن اسددت. بده فرمددوده خداوندد، قددرآن       

   در  )                            ( اسدددت و امدددام صدددادق  89        نحدددل،   ؛    333         یوسددد ،   ؛    318          عمدددران،      )آل  «                    ب یدددان  ل لنددداس »

                                                                       تردیدد خداوندد متعدال هدر چیدزی را کده ام دت نیداز دارد، رهدا                بدی  »          فرمایدد:                 توصی  آن مدی 

  (  39  :  3  ،     3431        )کلینی،   «                                     نساخته، در کتاب خود فرو فرستاده است.

                    داسددتان نیسددتند و               قددرآن، هددم                                                            دانشددمندان اسددالمی در تبیددین ایددن گسددتردگی و جامعی ددت

  (    300-  91  :     3193                   انددد)رک: قنددادی،                                                              سدده دیدددگاه حددداکثری، حددداقلی و اعتدددالی را پیمددوده  

                                                                                               هرروی، روشدن اسدت کده قطعدا  چندین شدمولی در ظداهر الفدا  قدرآن وجدود نددارد؛ امدا                 به

                                                                                 تواندایی دارندد کده بده کمدل اشدارات، لطدای ، حقدای  و ارتبداطی کده از                            راسخان در علدم 

                                                                                   آیدد، ریشده تمدام علدوم را بیدان کنندد. دیگدر مسدلمانان نیدز بدا تام دل                                  الفا  قرآن به دست می

                               توانندد در ایدن مسدیر گدام                                              ویدژه بدا کسدب طهدارت و خلدوص مدی                                  و تدب ر درآیات الهی و بده 

                                        امدروزه، بدا توجده بده رشدد علمدی                      تخراج سدازند.                              هدای علمدی قرآندی را اسد                     برداشته و نظریه

                     پژوهدان قرارگرفتده                              ازپدیش موردتوجده قدرآن          بدیش                                             روزافزون بشر، این جنبده از اعجداز قدرآن،    
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                                                   و نشدریات علمدی تخصصدی پیرامدون اعجداز علمدی             هدا          نگداره                            است. افزایش چشدمگیر تدل  

  و                                        قدددرآن و علدددم، پیددددایش ماسسدددات    ای         رشدددته         میدددان           مطالعدددات          گیدددری                 قدددرآن، شدددکل

                                                                     در ایددن زمیندده، همگددی نشددان از ایددن اهتمددام دارد. یکددی از              تخصصددی       هددای          وهشددگاه  پژ

                         آزمددایی ادعددای اعجدداز                                                                 هددای مهددم در بررسددی مددوارد اعجدداز علمددی قددرآن، راسددتی         چددالش

   .     شدود                                                                                          علمی است و در این مسیر، سدازوکارهای متفداوت و گداه التقداطی بده کدار گرفتده مدی        

                                           الش بددرای برجسددته نمددودن مددوارد اعجدداز           هددا و تدد        یددابی                                 رو، برخددی ایددن نددوع ارتبدداط         ازایددن

                                                     هددای علمددی بددر قددرآن شددمرده و آن را معتبددر                                                  علمددی قددرآن را، نددوعی تحمیددل نظریدده   

    .        شمارند     نمی

      آن در                             قددرآن و آنگدداه، پیگیددری          برمدددار  «       علمددی          پددردازی         فرضددیه »       ایددده        رسددد      مددی           بدده نظددر 

          ا برطدرآ   ر      هدا          شدائبه       ایدن           تواندد                                                              علوم مختل  بشدری و ارزیدابی آن بدا متددهای علمدی، مدی      

                     سدازی علمدی قدرآن                   را در فرضدیه   «                  تددب ر در قدرآن   »               تدا جایگداه          آندیم       بدر                        سازد. در ایدن مقالده   

                                                                                                  بکاویم و بدرای گریدز از گفتگوهدای انتزاعدی و دور از دسدترس، بدا تددب ر در دو آیده مشدابه          

                          هددای سدداختاری میددان آن                 هددا و تفدداوت                              مامنددون( و واکدداوی شددباهت    23        نحددل و     66        قددرآن )

        دهدیم       مدی                                                         علمدی قدرآن را در برابدر دیددگان خواننددگان قدرار               سدازی          فرضدیه    از     ای           دو، نمونه

                 بیشتر فراهم آید.     های             نقد و بررسی         و زمینه       گرفته     شکل                            تا تصویر بهتری در این زمینه 

 شناسی . مفهوم2

 . تدب ر3-2 

  :  6    ق، ج      3434                                            بدده معنددای پشددت و پشددت سددر )زبیدددی،     «      دبددر »            ، از ریشدده  «       تدددبیر »     واژه 

       ، بدده  «       تفع ددل »                                                   (، پایددان و زاویدده اسددت. ایددن واژه در بدداب       438   :    3181                 ؛ ابددن فددارس،     320

          رو، کشدد              (؛ ازایددن   311  :  1      ق، ج    3431                             کاررفتدده اسددت )مصددطفوی،                            معنددای مطاوعدده بدده  

             شددده اسددت؛                                        بددرای تدددبیر معددانی متعددددی نقددل                             )بدداب تفعیددل( مهددم اسددت.  «        تدددبیر »        معنددای 

      3434          )زبیدددی،   «             بدده االمددور                            التدددبیر : النظددر فددی عاق »          اندیشددی:                   نگددری و عاقبددت               ازجملدده: ژرآ
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                                       هددا بدده عاقبددت نیکددو و مطلددوب                                                         ، مدداده دبددر(؛ تنظددیم امددور در رسدداندن آن      33      ق، ج

، 1417پشددت سددر هددم چیدددن حکیماندده )طباطبددایی،         ( و    386   : 8    ق، ج      3431           )مصددطفوی، 

       حصددول  »             بدده معنددای   «        تدددب ر »            اسددت؛ پددس   «        تدددبیر »           ، مطاوعدده  «       تدددب ر »           ازآنجاکدده   (289 :11 ج

   : 1    ق، ج      3431           )مصددطفوی،   «                               توجدده بدده عاقبددت موضددوعی   »       عنددی:                  خواهددد بددود؛ ی   «        تدددبیر

                      (. مفسددران دربدداره    22   :    3189                   )صددبوحی طسددوجی،    «                            دریافددت چیددنش حکیماندده   »   (؛    311

                                    در میددان مفس ددران امامیدده چهددار   ؛     انددد                                                           معنددای اصددطالحی تدددب ر، فددراوان و متنددوع سددخن گفتدده

                 دیدگاه مطر  است:

  ؛    210   : 1         تددا، ج               )طوسددی، بددی                                                         اندیشدده درآیددات قددرآن بددرای فهددم معددانی و مقاصددد    . 3

   (؛  11   : 6   ، ج    3408                ابوالفتو  رازی، 

  ؛    323   : 1     ، ج    3183                                                                   اندیشدده در معددانی و مقاصددد آیددات بددرای تددذکر )طبرسددی،         . 2

   (؛  10     تا:            ؛ خویی، بی  30   : 8     ، ج    3116                 مالفت  اهلل کاشانی، 

     ، ج    3431                                                                               اندیشدده در معددانی آیددات قددرآن بددرای فهددم انسددجام در قددرآن )طباطبددایی،   . 1

   (؛   624   :  39

   (.   114   :    3432                                                  در معانی آیات قرآن برای فهم انسجام در قرآن )شب ر،         اندیشه  . 4

      یددن ا       یددان    از م         نگددارد:                                                                       برخددی پژوهشددگران پددس از بررسددی ایددن چهددار دیدددگاه چنددین مددی

         هرچندد         یشدین  پ         یددگاه                                             چهدارم بده قدرآن نادرسدت بدوده و سده د               یددگاه         استناد د        یدگاه،      چهار د

             یسددت. )راد،                        تدددبر مطلددوب قددرآن ن   از    ی      کددامل       یددان ب        کدددام       هددی    ی    ولدد   ،                         مسددتند بدده قددرآن اسددت

   ی                         متعلدد  تدددبر در معددان  »         نویسددد:                                                     ( وی در ادامدده در بیددان دیدددگاه مطلددوب، مددی    10  :     3193

                       تددذکر مطلدد  در نظددر       یددن ا       بددار      یددل      حددال    ؛           بدده تددذکر     یدن    رسدد   ،                     اسددت و منظددور از آن       یددات آ

             تدذکر خداص          بدار       یدل                                     سدوره صداد بده آن اشداره دارد و       29      یده               است که مضمون آ     شده       گرفته

   ، ر           اول تددب        یده                طبد  مضدمون آ     .     دهدد    ی                               سدوره نسدا بده آن توجده مد       82      یده         است که آ         موردنظر

          درآیدات        یشده    اند   ، ر           دوم تددب        یده                               تدذکر اسدت و طبد  مضدمون آ       ی     بدرا     آن    قدر           درآیدات      یشه   اند
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                  کده ارائده شدد       ی                     ر بده هدردو مفهدوم          تددب     .               در قدرآن اسدت       یات آ   ی                   فهم انسجام و هماهنگ   ی   برا

   (.  13-  14   :    3193     راد،   «)   یرد           قرآن صورت گ   ی  ها      سوره    یا  و      یات آ    یه    در ال       تواند   ی م

 . اعجاز2-2

                                                                                  در لغددت بدده معنددای درماندددگی، ندداتوانی و پایددان هددر چیددز اسددت. )ابددن      «       ع جددز »     واژه 

                                                              ، مصدددر بدداب افعددال و بدده معنددای ندداتوان سدداختن یددا    «        ا عجدداز   ( »   223   : 2   ، ج    3404        فددارس،

          اد اسددت.                                  ( در بحددو مددا، معنددای دوم مددر   341  :     3432                                         ندداتوان یددافتن دیگددری اسددت. )رارددب، 

                 کاررفتدده اسددت،                                           اسددت کدده بارهددا در خددود قددرآن بدده   «         م عج ددز »                                اسددم فاعددل ایددن بدداب، واژه  

  (  1         )توبدده،   «          نیسدتید.        خددا          کنندده         عدداجز       شدما       کده           بدانیدد       پددس            برتابیدد،      روی       اگدر    و »         ازجملده  

              پژوهدان بدر                                                                                    البته قرآن خود را بدا وصد  معجدزه توصدی  نکدرده اسدت؛ حتدی برخدی قدرآن         

                                                                      ان اعجداز در زمدان ائمده نیدز مطدر  نبدوده اسدت و ظهدور ایدن                                       این باورند که بحثی بدا عندو  

                           (، در مقابددل، برخددی یددا     3193                       گددردد )کریمددی نیددا:                                            اصددطال ، بدده قددرن پددنجم هجددری برمددی 

                                    (، بددر ایددن باورنددد کدده ایددن      310   : 2    ،ج    3118                                             تمس ددل بدده برخددی روایددات )ر.ک: صدددوق،   

      شددده                کددار گرفتدده                                                                                    واژه، اگرچدده در قددرآن نیامددده اسددت، امددا در زمددان خددود امامددان نیددز بدده   

              تفصددیل سددخن                                                            (. متکلمددان نسددبت بدده تعریدد  و شددرایک معجددزه بدده      3196             اسددت)واعظی: 

                           ؛ ابددن میددثم بحرانددی،      281   : 2     ، ج    3403                  ؛ سددید مرتضددی،    48   :    3431                    انددد )رک: مفیددد،          گفتدده

                                 ( کدده در ایددن مقالدده مجددال      119   :    3123            ؛ جرجددانی،    489                    ؛ رازی، المحص ددل:   321     ، ص    3406

         بدرخالآ        اسدت         امدری                                             مشدهورترین تعرید  آن اسدت کده معجدزه،                ها نیسدت.                 پرداختن به آن

    آن      بدا           نتواندد        کسدی        امدا          باشدد،          همدراه           مبدارزه       بده         دعدوت       بدا       کده         هسدتی         نظدام         عدادی        جریان

         درسددتی         نشددانه      تددا        سددازد      مددی        جدداری             پیددامبرانش       دسددت      بددر    را    آن          خداونددد   و       کنددد            رویددارویی

                  گوندده کارهددا از    ن                                     بددر اسدداس ایددن تعریدد ، اگددر ایدد   (  31   : 4     ، ج    3428              باشددد)معرفت،           رسددالتش

  «        کرامدت  »                  هدا بدا اصدطال                          شدود، بلکده از آن                                                      دیگر اولیای الهی سر بزندد، معجدزه نامیدده نمدی    

  (   132   :    3431           شود. )حلی،         یاد می
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           و گفتنددد: »                                                                             هرحددال، قددرآن خددود را آیددت روشددن و معجددزه بددی ن معر فددی کددرده اسددت:      بده 

       بگددو:  »                   فرسددتاده نشددده پ                                                            هددای )اعجدداز آمیددز( از سددوی پروردگددارش بددر او فددرو               چددرا نشددانه »

                                                                                          هدای )اعجداز آمیدز( تنهدا ندزد خداسدت؛ و مدن فقدک هشددارگری روشدنگرم. * و آیدا                     نشدانه 

                 کده بدر آندان                          فرسدتادیم، درحدالی                                                                     برای آنان کافی نبوده کده مدا کتداب )قدرآن( را بدر تدو فدرو       

                                                                                   شددود پ قطعددا  در ایددن، رحمددت و یادمددانی اسددت بددرای گروهددی کدده ایمددان                    خوانددده مددی

                                                                صددراحت داللددت دارد کدده قددرآن مجیددد از جهددت معجددزه بددودن،                    ایددن آیدده، بدده 3  «.       آورنددد      مددی

                  نیدداز کننددده از                                                                                    کددافی و بلکدده در حددد  اعددالی درجدده اعجدداز اسددت؛ زیددرا خداونددد آن را بددی 

  ( 8   : 2     ، ج    3193             )سعیدی روشن،                         تمام معجزات شمرده است.

 ال ( اعجاز علمی

         شناسددی،         یهددان                                                                           در قددرآن مطالددب و اسددراری نسددبت بدده قددوانین هسددتی در زمیندده ک      

     هدا                                                                         شناسدی و علدوم پزشدکی وجدود دارد کده قبدل از اسدالم کسدی از آن                     شناسی، زمین      زیست

  ؛  2                                                         شددده اسددت. اشدداره قددرآن بدده نیددروی جاعبدده )رعددد،                   هددا بعددد کشدد                          آگدداه نبددوده و مددد ت

                                     (؛ لقددا  ابرهددا و گیاهددان )حجددر،   32            ؛ مامنددون،  3                                 (؛ مراحددل خلقددت انسددان )حددج،   30         لقمددان، 

                                       ( ازجملدده ایددن مددوارد اسددت کدده از  1         ؛ رعددد،   49               دات )عاریددات،                         ( و زوجیددت عددام موجددو  22

     شود.        یاد می  «                اعجاز علمی قرآن »      ها به     آن

 ی علمی قرآنپرداز هینظرب( 

                                                 هددای تفسددیر علمددی قددرآن اسددت کدده در آن                                          پددردازی علمددی قددرآن، از گوندده           نظریدده

      هددای                ای از گددزاره                          کنددد. نظریدده، مجموعدده                                     هددای علمددی قددرآن را دنبددال مددی                   پژوهشددگر نظریدده

                                                          هددای یدل پدیددده، علددل، عوامدل، و دالیددل پدیدآورنددده                                   ای اسددت کدده دربداره ویژگددی          فرضدیه 

                    دهدد. )مسدترحمی و                               پیشدنهادهایی ارائده مدی                     هدا اظهدارات و                                       آن، یا رابطه آن بدا دیگدر پدیدده   

                                                           
                                                                                                              ال ِیات  ع ن د  الل ه  و  ل ن ما   ن ا ن ذیر  م بین  *    و  ل م  یکف ه م    ن ا   ن ز ل نا ع ل یل ال کتداب                                                                    و  قال وا ل و  ال   ن ز ل  ع ل یه  آیات  م ن  ر ب ه  ق ل  ل ن م ا    . »3

  (  33  و     30         )عنکبوت،   «                                                                    یت لی ع ل یه م  ل ن  فی عل ل ل ر ح م    و  ع کری ل ق و م  یا م ن ون
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                                                                  پددردازی علمددی قددرآن در دو حددوزه کلددی علددوم طبیعددی و علددوم            ( نظریدده    3196               جددواد فلکددی، 

           تقسیم است.             انسانی قابل

 ی علمیساز هیفرضج( 

        رخددداد       یددا       یددده  پد      یددل   ی     بددرا           یشددنهادی پ    ی      توضدد                                     فرضددیه را در علددوم تجربددی، یددل 

        پددذیر          آزمددایش  و    ی            حدددس منطقد       یددل    یه     فرضد  »        انددد:                                       شددمارند و گدداه در تعرید  آن گفتدده       مدی 

       یعددت                        اسددت کدده در جهددان  طب        هدایی        یددده       بددر پد   ی            هددا( مبتندد          دانسدته        یگددر      بددا د    یه               )آزمدودن فرضدد 

                                                 ای عینددی از مطالعده و انتخدداب چدارچوب نظددری                    سددازی، مرحلده          فرضدیه   «  .      کنیددد   ی            مشداهده مد  

                                   در بررسددی اعجدداز علمددی قددرآن،    .      دهددد   ی   مدد    یل        را تشددک   ی     بعددد        یقددات   تحق      یدده  پا           اسددت کدده 

                         های آرازین حرکت ما باشد.           تواند گام         سازی می       فرضیه

 ی علمیها هینظرد( ارتباط میان قرآن و 

      یابد:                                             های علمی به دو گونه با اعجاز قرآن ارتباط می       نظریه

                                 هددای تجربددی و انسددانی ثابددت                           صددورت قطعددی در دانددش                         هددای علمددی کدده بدده            . نظریدده 3

                                 اشدارات متناسدب بدا آن یافدت                           کندیم مسدتندات یدا                                    کده بده قدرآن مراجعده مدی                  شود و آنگاه    می

                                                                                        شددود و درنتیجدده بددر اعجدداز قددرآن داللددت خواهددد داشددت. مسددئله زوجیددت عمددومی          مددی

          ای میددان                     در کتدداب مقایسدده  «                مددوریس بوکددای »                           هددای روشددن دسددته اسددت.                        جانددداران از نموندده

                                         تدوان از تطبیدد  قدرآن بددا جدیدددترین                 چگونده مددی  »        گویددد:                                        تدورات، انجیددل، قدرآن و علددم مدی   

  «                   حسدداب نیدداوردپ                                                        ی بشددر، در شددگفتی فرونرفددت و آن را اعجدداز بدده              هددای علمدد            فددرآورده

   (   336  :     3193        )قنادی، 

         دارد. در          اشدداره        علمددی         مطالددب      بدده      کدده      دارد        وجددود       آیدده      3122        حدددود        کددریم        قددرآن      . در 2

      هددا        بدددان        هنددوز       علددم      کدده       کنددد      مددی        بیددان    را          مطددالبی        قددرآن        علمددی        آیددات    از                      ایددن میددان، برخددی

       نیدز          دلیلدی        امدا         اسدت،           نرسدیده          اثبدات       بده          تجربدی         علدوم          ازنظدر        هرچند   و       نکرده      پیدا        دسترسی

          سرچشدمه     از   و        قطعدی         داندش         ندوعی        وحدی             ازآنجاکده    و          ندداریم          قرآندی         مطلدب     آن       نفدی       برای



 411                                               سازی علمی قرآن در فرضیه« تدب ر در قرآن»واکاوی جایگاه 

 

 

         شددواهد         فعددال       هددا    آن         اثبددات        بددرای         هرچنددد         نیسددت؛       شددکی    آن        بددودن        صددحی     در        اسددت،        الهددی

        علمدی        هدای            پیشدگویی     از        دیگدر          مدوارد         برخدی        مثدل        اسدت         ممکدن    و          ندداریم      دست    در       تجربی

        مطدر           قرآندی         علمدی        هدای          نظریده          عندوان       بده         تدوان       مدی     را       موارد     این  .    شود       اثبات       آینده    در      قرآن

               البتده بدرای      .     بدود       هدا     آن         تجربدی          شدواهد               بده دنبدال          علمدی        هدای          تئدوری       دیگر       هم ون   و       نمود،

    ( و     3196                        شددده )رک: صدداعد رازی:                         هددای متعددددی بیددان              هددا شددیوه                               دسددتیابی بدده ایددن نظریدده 

                                                                   هدا و ازجملده شدیوه اسدتنباط ضدوابک دقیقدی وجدود دارد )ر.ک:                                     نسبت به هدر یدل از شدیوه   

                                           هددا بددرای جلددوگیری از افتددادن  در دام                         ( کدده توجدده بدده آن    3196                           مسددترحمی و جددواد فلکددی: 

     است.       ضروری  «             تفسیر به ر ی »

 ی علمی آن ساز هیفرضی علمی قرآن یا ها هینظر .1

                                       کددارگیری عنددوان نظریدده، از عنددوان              جددای بدده                                رسددد در چنددین مددواردی بدده                  بدده نظددر مددی

                                                                                          سازی بهره بگیریم بهتدر خواهدد بدود؛ چراکده اگرچده حقدای  قدرآن، متصدل بده عدالم                  فرضیه

                    و تام دل آدمدی در                                                                        دوراز هرگونده خطدا و اشدتباه اسدت، امدا ازآنجاکده عنصدر فهدم                     ریب و بده 

                        هددای عهنددی خددویش را                                                                            آن دخیددل اسددت، امکددان اشددتباه در آن وجددود دارد و نبایددد یافتدده   

                                                                                                 عنوان نظریات علمدی قدرآن مطدر  نمداییم تدا در مدوارد مشداهده نتدایج متفداوت و احیاندا                به

         گسدترش          نظریده  »                عندوان نمونده                                                                   متناقض، هی  نقصدی برگدرد دامدن قدسدی قدرآن ننشدیند. بده       

      کده         اسدت،            اسدتفاده         قابدل           عاریدات         سدوره     41       آیده        چدون       هدم         قدرآن         آیدات       برخی    از   «  ها       آسمان

         گسددترش    را    آن          همددواره   و         کددردیم       بنددا  (       قدددرت )       دسددت      بددا    را         آسددمان      مددا   و »          فرمایددد:       مددی

  :     دارد        وجدود       هدا          آسدمان         مدورد     در          دیددگاه     دو          کیهدانی          فیزیدل         علمدی          مباحدو     در. 3 «      دهدیم     می

          شددواهدی          هرکدددام        بددرای          جهددان و         انقبددا            دیدددگاه         دیگددری   و        جهددان          انبسدداط          دیدددگاه       یکددی

          برداشدت         قابدل         جهدان           انبسداط           دیددگاه         فدوق،        آیده     از  .      اسدت         نشدده          اثبدات      ولی         گردیده،      مطر 

        علمددی         نظریدده      یددل         عنددوان      بدده         توانددد      مددی     ( و   349-   342   :    3183                           اسددت )رضددایی اصددفهانی،  

                                                           
 «.            ل م وس ع ون         و ل ن ا        ب ا ید             ب ن ین اه ا           و الس ماء » . 3
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                  کده بدا بررسدی                             گونده تدامالت، آنگداه          ایدن    .      گیدرد         قدرار          شناسدی          کیهدان            تحقیقدات          مبندای        قرآنی

                                                                                       ای بیرونددی و یددافتن قددرائن متعدددد ثابددت شددود، گددواه اعجدداز قددرآن و صدددق         هدد         نموندده

                                       گونه عقل، در این زمانه حج ت خواهد بود.                 خواهد بود و این)      پیامبر

 علمی یساز هیفرض                     نقش تدب ر در قرآن در  .2

                                                                                                دانسددتیم در تدددب ر در قددرآن، بدده دنبددال فهددم انسددجام قددرآن و دریافددت چیددنش حکیماندده  

                               مدا را بده تددب ر و تام دل              تواندد                                              گداه اخدتالآ تعدابیر درآیدات قدرآن مدی          رو،                    الهی هستیم. ازاین

                                           عندوان نمونده در دو آیده قدرآن تام دل                                 علمدی قدرآن شدود. بده            سدازی        فرضیه     ساز       زمینه         وادارد و 

       شدکم       درون    از           اینکده     در        عبدرت  ر        اسدت،          عبرتدی       هدا      دام    در       شدما         بدرای          تردیدد       بدی    و »     کنیم:    می

           نوشدانیم       مدی        شدما       بده          گدوارا    و        خدالر         شدیری         خدون،    و       شدده        هضدم        هدای      عل       میان    از      آنان

         عبرتددی      هددا     دام    در       شددما        بددرای        یقددین      بدده   و » 3 (  66        )نحددل،   «          گواراسددت            نوشددندگان        بددرای      کدده

       شددما        بددرای      هددا    آن    در   و            نوشددانیم،      مددی       شددما      بدده        هاسددت    آن       شددکم    در      کدده        شددیری    از        اسددت،

         خداونددد   2 (  23           )مامنددون،   «        خوریددد      مددی         نیددز ر      هددا    آن          گوشددت ر    از   و        اسددت،           فراوانددی          سددودهای

                                                                                                   در ایددن دو آیدده بدده نعمددت چهارپایددان اشدداره فرمددوده و بددر خلقددت ویددژه ایددن حیوانددات و  

       بخشدی       کده           یدابیم       مدی                                             تاکیدد دارد. بدا دق دت در ایدن دو آیده          ها                          منافع و محصوالت سودمند آن

                  آمددده اسددت و در   «           ب ط ون دده »                                                                      از ایددن دو آیدده کددامال  مشددابه هددم هسددتند، ولددی در یکددی واژه   

      گردد.       بازمی  «       االنعام »                             که ضمیر در هر دو آیه به واژه           ، درحالی «  ها      بطون »           دیگری واژه 

                                      که رر  الهی از این اختالآ تعبیر چیست پ      پرسد                        اکنون متدب ر از خود می

           گون دارند:          های گونه                                                  ادیبان و مفسران برای تبیین این اختالآ تعبیر، بیان

  بددر وزن                    اسددم مفددرد اسددت   «         االنعددام »                                           سددیبویه بددر ایددن بدداور اسددت کدده واژه         

                                                          کده معندای جمدع دارد. در سدوره نحدل، ضدمیر متناسدب          «       اکیداش  »         همانندد    «        افعدال  »

                                                           
 «.           ل لش ار بین        سائ غا         خال صا         ل ب نا      د م    و        ف ر ش       ب ین      م ن           ب ط ون ه  فی      م م ا          ن س قیکم            ل ع ب ر ة             ال ا ن عام     ف ی      ل کم      ل ن    و . »3

 «.         ت ا کل ون       م ن ها   و         کثیر ة          م ناف ع  فیها      ل کم    و           ب ط ون ها فی      م م ا          ن س قیکم            ل ع ب ر ة             ال ا ن عام     ف ی      ل کم      ل ن    و ». 2
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                                                                                         بددا لفدد  ایددن اسددم آمددده اسددت و در سددوره مامنددون متناسددب بددا معنددای جمددع     

   (.   663  :  2  ،     3401           آن)زمخشری، 

 جمددع مکسددر اسددت و در چنددین مددوردی   «        انعددام »      انددد                       برخددی دیگددر گفتدده                                       

  :  6  ،     3112                          ندو( بهدره برد)طبرسدی،                                                  تواند از هدر دو ضدمیر )چده مدذکر و چده ما         می

   (؛   313

 پرهیددزیم)ر.ک:            هددا مددی                        شددده کدده از عکددر آن                            هددای دیگددری نیددز بیددان          دیدددگاه               

  :  6  ،     3112             ؛ طبرسددددی،    663  :  2  ،     3401              ؛ زمخشددددری،    212  :   20  ،     3420              فخددددر رازی، 

  (   288  :   32  ،     3431            ؛ طباطبایی،    313

          و، ممکددن                                                                                        حددال، بددا تدددب ر و تام ددل در ایددن دو آیدده و توجدده بدده اخددتالآ تعبیددر در آن د  

                                                                                ای علمددی را مطددر  سدداخته و زمیندده مطالعددات تجربددی را فددراهم آوریددم و آن                اسددت فرضددیه

                     هددم شددیری خددالر و                  شددده اسددت، آن                                                            اینکدده در آیدده اول، تنهددا از نعمددت شددیر سددخن گفتدده 

               هدا و فوایدد                                                                                         گوارا، اما در آیده دوم تنهدا سدخن از نعمدت شدیر نیسدت، بلکده از دیگدر نعمدت         

                                 طددور خدداص بددر نعمددت خددوراکی                                     ادشددده )منددافع  ک ثیددره( و بدده                                 فددراوان  ایددن حیوانددات نیددز ی

                                                                                              بودنشددان تاکیددد شددده اسددت. ممکددن اسددت از ناسددازگاری ضددمیرها و آنگدداه اخددتالآ ادامدده 

                                                                                                      دو آیدده، ایددن احتمددال در عهددن  مددا شددکل بگیددرد کدده ضددمیر در آیدده اول بدده همدده انعددام     

                             ه انعدام، شدیری کده وصد                                    هدا اشداره دارد؛ زیدرا همد              ای از آن                           گردد، بلکه تنها به دسدته        برنمی

                                                                                                      خالر و گوارا را داشته باشند، ندارندد، حدال، یدا واقعدا  ندارندد، یدا بده دالیلدی کده خداوندد           

                                      هددا واقعددا  خددالر و گددوارا اسددت.                                                      دانددد ادعددا کددرده اسددت کدده تنهدا بخشددی از آن              حکدیم مددی 

                   کددار شددده و بددا       بدده                                                        توانددد از ایددن اشددارت قددرآن بهددره بددرده و دسددت                          اکنددون، پژوهشددگر مددی

       بیدت،                                                                                       های گوناگون، بده بررسدی ایدن گدزاره علمدی بپدردازد. تام دل در روایدات اهدل             یش    آزما

                                                           کنددد؛ زیددرا در ایددن روایددات، نسددبت بدده شددیر گدداو،                                           فرضددیه علمددی یادشددده را تقویددت مددی

                           کنندده بددن، شدفای هدر                                                               شدده اسدت و بدا اوصدافی چدون دارو، درمدان، تقویدت                     فراوان توصیه
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  ،     3401                                        خوان همددراه شددده اسددت. )رک: کلینددی،            بخددش اسددت                                   درد، رویاننددده گوشددت، اسددتحکام

   (.  43  : 25  ،     3408        ؛ نوری،    111  : 6

 گیری . نتیجه1

               خواهدد بدود؛     «               حصدول تددبیر   »             بده معندای     «        تددب ر  »            اسدت؛ پدس     «      تدبیر »         ، مطاوعه  «     تدب ر   . » 3

                         بددر ایددن اسدداس و بددا   «                          دریافددت چیددنش حکیماندده »     یددا   «                             توجدده بدده عاقبددت موضددوعی »        یعنددی: 

         معدانی           تددب ر،          متعلد   »       گفدت:          تدوان                        کاررفتده اسدت، مدی            آن بده                                    لحا  آیداتی کده واژه تددب ر در   

       نظددر    در        مطلدد         تددذکر       ایددن       بددار      یددل       حددال         تددذکر؛      بدده         رسددیدن     آن،    از         منظددور   و       اسددت        آیددات

        سدوره   82 )       اسدت            مدوردنظر        خداص         تدذکر        بدار       یدل    و        صداد(         سدوره   29        )آیده      است     شده       گرفته

       طبدد    و       اسددت        تددذکر        بددرای        قددرآن          درآیددات          اندیشدده          تدددب ر،     اول       آیدده         مضددمون       طبدد           نسدداء(.

        قددرآن    در        آیددات           همدداهنگی   و          انسددجام       فهددم        بددرای        آیددات    در          اندیشدده          تدددب ر،     دوم       آیدده         مضددمون

        قدرآن        هدای         سدوره       یدا    و        آیدات        الیده     در         تواندد       مدی       شدد          ارائده       کده         مفهومی      هردو    به       تدب ر  .    است

      گیرد.      صورت

        علمدی          مطالدب       بده       کده       دارد        وجدود        آیده       3122        حددود         کدریم         قدرآن                      . از سوی دیگدر، در  2

       علددم      کدده       کنددد      مددی        بیددان    را          مطددالبی        قددرآن        علمددی        آیددات    از        برخددی         میددان،       ایددن    در  .     دارد         اشدداره

        اسدت،           نرسدیده          اثبدات       بده          تجربدی         علدوم          ازنظدر          هرچندد    و         نکدرده         پیددا         دسترسی    ها      بدان      هنوز

   و        قطعدی         داندش         ندوعی        وحدی             ازآنجاکده    و          ندداریم          قرآندی         مطلدب     آن       نفدی         بدرای      نیز       دلیلی     اما

      هددا    آن         اثبددات        بددرای         هرچنددد         نیسددت؛       شددکی    آن        بددودن        صددحی     در        اسددت،        الهددی          سرچشددمه    از

    از        دیگددر         مددوارد        برخددی       مثددل       اسددت        ممکددن   و          نددداریم       دسددت    در         تجربددی         شددواهد         فعددال 

                         رسددد در چنددین مددواردی                  بدده نظددر مددی   .     شددود         اثبددات         آینددده    در        قددرآن        علمددی       هددای           پیشددگویی

                                             سدازی بهدره بگیدریم بهتدر خواهدد بدود؛                                                      کدارگیری عندوان نظریده، از عندوان فرضدیه             جای به    به

                                 دور از هرگوندده خطددا و اشددتباه                                                                   چراکدده اگرچدده حقددای  قددرآن، متصددل بدده عددالم ریددب و بدده 
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   آن                                                                                                 است، امدا از آنجدا کده عنصدر فهدم و تام دل آدمدی در آن دخیدل اسدت، امکدان اشدتباه در            

           وجود دارد.

               ؛ زیدرا گداه        کندد                                   سدازی علمدی قدرآن ایفدا مدی                                 ، نقشدی ویدژه در فرضدیه    «             تدب ر در قرآن   . » 1

        سددازی         فرضددیه       سدداز         زمیندده                                                قددرآن مددا را بدده تدددب ر و تام ددل وادارد و            درآیددات                 اخددتالآ تعددابیر 

                        سدوره مامندون مشدابه        23               سدوره نحدل و       66                          عندوان نمونده، دو آیده                 شدود. بده      می          علمی قرآن 

  ،  «    هددا        بطددون »                               آمددده اسددت و در دیگددری واژه   «           ب ط ون دده »                    حددال، دریکددی واژه       ااین                 هددم هسددتند، بدد

                          گددردد. ممکددن اسددت از            بددازمی  «         االنعددام »                                           کدده ضددمیر در هددر دو آیدده بدده واژه               درحددالی

                                                                                                 ناسازگاری ضمیرها و آنگداه اخدتالآ ادامده دو آیده، ایدن احتمدال در عهدن  مدا شدکل بگیدرد           

             هدا اشدداره            ای از آن                               دد، بلکدده تنهدا بده دسددته      گدر                                                      کده ضدمیر در آیدده اول بده همده انعددام برنمدی     

                                                                               انعام، شدیری کده وصد  خدالر و گدوارا را داشدته باشدند، ندارندد، حدال،             ٔ               دارد؛ زیرا همه

                                              داندد ادعدا کدرده اسدت کده تنهدا بخشدی                                                               یا واقعا  ندارند، یا به دالیلی که خداوندد حکدیم مدی   

                        از ایددن اشددارت قددرآن         توانددد                                                                هددا واقعددا  خددالر و گددوارا اسددت. اکنددون، پژوهشددگر مددی       از آن

                                                   هدای گونداگون، بده بررسدی ایدن گدزاره علمدی                                     کدار شدده و بدا آزمدایش          بده                  بهره برده و دست

         بپردازد.
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در « تدبّر در قرآن»واکاوی مبانی، کارکردها و شیوه 

 ای کالم حضرت آیت اهلل خامنه

 3حسین صدیقی

 چکیده 

        قدرآن     از       آیده         چهدار     در     آن،       تدرک       بده         نسدبت          تدوبیه    و        قدرآن     در         تددب ر     به       دستور

    را   «      تدالوت         حد             مراعدات  »   ، (       السدالم          علدیهم  )           معصدومان           هم ندین   .      اسدت       آمده

    را   «      قددرآن         تدددب ر      بددی         قرائددت »   و         نمددوده         تفسددیر   «      الهددی        آیددات    در         تدددب ر »      بدده

     رو،       ایددن    از        انددد؛        بددرده        پندداه       خدددا      بدده          تدددب ر،      بددی         قرائددت    از   و          خوانددده   «      خ یددر      بددی »

       سددده    در  .     اسددت        بددوده          مفسددران        توجدده        مددورد        آردداز    از   «       تدددب ر »         قرآنددی      واژه

   و         یافتده           افدزایش     ای           فزایندده          بسدیار         صدورت       بده           عندوان،        ایدن       بده       توجه        معاصر،

    از       یکددی      کدده    ای        گوندده      بدده           گردیددده،         تبدددیل           پربسددامد   و       خدداص          اصددطالحی      بدده

         کتدداب،      هددا    ده   و         یافتدده          اختصدداص         عنددوان       ایددن      بدده          قرآنددی،           مطالعددات       هددای     رده

           پیرامددون                  اسددت. اخددتالآ          یافتدده         سددامان    آن           پیرامددون        نامدده         پایددان   و         مقالدده

         ابددزار          شددرایک،          تدددبر ،          کددارایی   و          جایگدداه          تفسددیر،      بددا    آن         رابطدده   و         تدددب ر         حقیقددت

        تدددبر      بدده         متنددوع             رویکردهددای        گیددری       شددکل        موجددب          تدددب ر،          کارهددای   و       سدداز   و

                     ای، نده تنهدا یدل                                                           اسدت. مقدام معظدم رهبدری، حضدرت آیدت اهلل خامنده              شدده 

                                                           
کالم ماسسه امام صادق )ع( قم؛ دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیو پردیس فارابی دانشگاه  4. دانش آموخته سط  3

 seddighihosein@gmail.com  تهران، هیئت علمی مرکز تخصصی کالم اسالمی و تفسیر واحد کرمانشاه
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     رود.                                             پددژوه خبدره و پرسددابقه بده شددمار مددی                                          فقیده و سیاسددتمدار، کده یددل قدرآن   

                     فددراوان پرداختدده و   «        تدددب ر »                                 هددای عمددومی خددود بدده مقولدده                       ایشددان در سددخنرانی

                                                                                       افددزون بددر تاکیددد بددر ضددرورت و اهمیددت آن، اشدداراتی قابددل تام ددل بدده مبددانی، 

       ، بددا   رو                         انددد در مقالدده پددیش          داشددته  «                  تدددبر  در قددرآن »      هددای                      کارکردهددا و شددیوه

                                                                                    بررسددی مجموعدده سددخنان ایشددان بدده واکدداوی مقولدده تدددب ر از منظددر ایشددان    

                                                                                     پددرداختیم و مبددانی، کارکردهددا، شددیوه، مقدددمات و اصددول تدددب ر را از میددان     

                              بیانات ایشان استخراج نمودیم. 

                                                                                     : تددب ر در قدرآن، فهدم قدرآن، اندس بدا قدرآن، اندیشده قرآندی مقدام معظدم                        واژگان کلیدی

      تدب ر                      رهبری، مقدمات و اصول

 مقدمه. 3

        آمددده        قددرآن    از       آیدده        چهددار    در     آن،       تددرک      بدده        نسددبت         تددوبیه   و        قددرآن    در         تدددب ر      بدده         دسددتور

        آیدات     در         تددب ر  »      بده     را   «      تدالوت         حد             مراعدات  »   ، (       السدالم          علدیهم  )           معصدومان           هم ندین   .    است

          تددب ر،       بدی          قرائدت     از   و          خواندده    «      خ یدر       بدی  »    را   «      قدرآن          تددب ر       بدی          قرائدت  »   و         نمدوده        تفسیر   «    الهی

   و        بدوده           مفسدران         توجده         مدورد         آرداز     از   «       تددب ر  »         قرآندی       واژه     رو،       ایدن     از        اندد؛         بدرده         پنداه      خدا    به

          مراردی،        چدون           معاصدری           مفسدران       تدا          گرفتده         طوسدی        شدیه    و        طبدری    و          سدلیمان       بدن        مقاتل    از

       ایددن      بدده        توجدده          معاصددر،       سددده    در  .     انددد        گفتدده       سددخن    آن    از         عاشددور       ابددن   و            طباطبددایی        عالمدده

           پربسددامد   و       خدداص          اصددطالحی      بدده   و         یافتدده          افددزایش    ای           فزاینددده         بسددیار        صددورت      بدده          عنددوان،

          اختصداص          عندوان        ایدن       بده           قرآندی،            مطالعدات        هدای      رده    از       یکدی       کده     ای      گونه    به         گردیده،       تبدیل

           پیرامدون                  اسدت. اخدتالآ           یافتده          سدامان     آن           پیرامدون         نامده          پایدان    و         مقالده          کتداب،       هدا     ده   و       یافته

   و       سدداز   و         ابددزار          شددرایک،          تدددبر ،          کددارایی   و          جایگدداه          تفسددیر،      بددا    آن         رابطدده   و         تدددب ر         حقیقددت

     است.     شده      تدبر    به       متنوع           رویکردهای      گیری     شکل      موجب        تدب ر،        کارهای
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                                                ای، نده تنهدا یدل فقیده و سیاسدتمدار، کده                                                     مقام معظدم رهبدری، حضدرت آیدت اهلل خامنده     

            ه.ش تدددریس       3141                         رود. ایشددان از سددال                                             پددژوه خبددره و پرسددابقه بدده شددمار مددی              یددل قددرآن

   ی          مبارکدده       هددای                                                                               تفسددیر را آردداز نمددوده و در دوران سددخت مبددارزات پددیش از انقددالب، سددوره

              دادنددد. بددا         قددرار       بحددو           را مددورد        یددونس          مبارکدده   ی        سددوره    از        بخشددی   و        توبدده          انفددال،          مائددده،

                                                                                             پیروزی انقالب اسالمی، بده فراخدور نیداز زمدان و تشدکیل حکومدت دیندی، بده تفسدیر جدزء           

                                                                                   تر س ددو ر آن، مدددنی هسددتند، پرداختنددد. بدده تددازگی، آقددای مقددداد گرگددانی،            کدده بیشدد    29  و     28

                تنظدیم نمدودن     «                       تفسدیر قدرآن تددب ر    »                                                      مجموعه مباحدو تفسدیری ایشدان را در قالدب مجموعده      

             هدا مانندد                                                                                        و تا کندون چندد جلدد بده چداپ رسدیده اسدت. هم ندین تفسدیر برخدی از سدوره           

                              ات انقددالب اسددالمی بدده چدداپ                                                                توبدده، تغددابن و ممتحندده، بدده صددورت مجددزا توسددک انتشددار 

                     فدراوان پرداختده و     «        تددب ر  »                                 هدای عمدومی خدود بده مقولده                                         رسیده اسدت. ایشدان در سدخنرانی   

           تددبر  در   »      هدای                                                                                         افدزون بدر تاکیدد بدر ضدرورت و اهمیدت آن، اشداراتی قابدل تام دل بده مالفده           

      هدا،                                            هدای ایشدان بده بررسدی مبدانی، کارکرد                                                  اند. در ادامده بدا تاکیدد بدر سدخنرانی            داشته  «     قرآن

                                 شیوه و اصول تدب ر خواهیم پرداخت.

 معناشناسی تدب ر. 2

 معناشناسی لغوی .3-2

؛ ابدن  320: 6ق، ج 3434به معنای پشت و پشت سدر )زبیددی،   « دبر»، از ریشه «تدبیر»واژه 

کاررفتده   ، به معنای مطاوعه به«تفع ل»(، پایان و زاویه است. این واژه در باب 438 :3181فارس، 

)باب تفعیل( مهم اسدت.  « تدبیر»رو، کش  معنای  (؛ ازاین311: 1 ق، ج3431 است )مصطفوی،

التددبیر : النظدر   »اندیشی:  نگری و عاقبت شده است؛ ازجمله: ژرآ برای تدبیر معانی متعددی نقل

هدا بده عاقبدت     ، ماده دبر(؛ تنظیم امور در رساندن آن33 ق، ج 3434)زبیدی، « فی عاقبه االمور

( و پشت سر هم چیددن حکیمانده )طباطبدایی،    386 :8ق، ج 3431صطفوی، نیکو و مطلوب )م

حصدول  »بده معندای   « تددب ر »اسدت؛ پدس   « تدبیر»، مطاوعه «تدب ر»( ازآنجاکه 289 :33 ، ج3431
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(؛ 311 :1ق، ج 3431)مصدطفوی،  « توجده بده عاقبدت موضدوعی    »خواهدد بدود؛ یعندی:    « تدبیر

 (.  22 :3189)صبوحی طسوجی، « دریافت چینش حکیمانه»

 معناشناسی اصطالحی .2-2

          در میددان   ؛     انددد                                                                               مفسددران دربدداره معنددای اصددطالحی تدددب ر، فددراوان و متنددوع سددخن گفتدده  

                                     مفس ران امامیه چهار دیدگاه مطر  است:

  ؛    210   : 1         تدا، ج                                                                      اندیشه درآیدات قدرآن بدرای فهدم معدانی و مقاصدد )طوسدی، بدی          . 3

   (؛  11   : 6   ، ج    3408                ابوالفتو  رازی، 

  ؛    323   : 1     ، ج    3183                                         مقاصددد آیددات بددرای تددذکر )طبرسددی،                         اندیشدده در معددانی و   . 2

   (؛  10     تا:            ؛ خویی، بی  30   : 8     ، ج    3116                 مالفت  اهلل کاشانی، 

  ،     3431                                                                               اندیشده در معددانی آیدات قددرآن بدرای فهددم انسدجام در قددرآن )طباطبددایی،       . 1

   (؛   624   :  39   ج

   :    3432                                                                                اندیشدده در معددانی آیددات قددرآن بددرای فهددم انسددجام در قددرآن )شددب ر،        . 4

114   .)   

      یددن ا       یددان    از م         نگددارد:                                                         گران پددس از بررسددی ایددن چهددار دیدددگاه چنددین مددی              برخددی پژوهشدد

         هرچندد         یشدین  پ         یددگاه                                             چهدارم بده قدرآن نادرسدت بدوده و سده د               یددگاه         استناد د        یدگاه،      چهار د

             یسددت. )راد،                           از تدددبر مطلددوب قددرآن ن   ی      کددامل       یددان ب        کدددام       هددی    ی    ولدد   ،                         مسددتند بدده قددرآن اسددت

   ی                         متعلدد  تدددبر در معددان  »         نویسددد:       مددی                                             ( وی در ادامدده در بیددان دیدددگاه مطلددوب،    10  :     3193

                       تددذکر مطلدد  در نظددر       یددن ا       بددار      یددل      حددال    ؛           بدده تددذکر     یدن    رسدد   ،                     اسددت و منظددور از آن       یددات آ

             تدذکر خداص          بدار       یدل                                     سدوره صداد بده آن اشداره دارد و       29      یده               است که مضمون آ     شده       گرفته

   ، ر           اول تددب        یده                طبد  مضدمون آ     .     دهدد    ی                               سدوره نسدا بده آن توجده مد       82      یده         است که آ         موردنظر

          درآیدات        یشده    اند   ، ر           دوم تددب        یده                               تدذکر اسدت و طبد  مضدمون آ       ی     بدرا     آن    قدر           درآیدات    ه  یش   اند

                  کده ارائده شدد       ی                     ر بده هدردو مفهدوم          تددب     .               در قدرآن اسدت       یات آ   ی                   فهم انسجام و هماهنگ   ی   برا
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       مقددام     (.  13-  14   :    3193     راد،   «)     یددرد               قددرآن صددورت گ   ی    هددا        سددوره      یددا  و        یددات آ      یدده    در ال         توانددد   ی   مدد

        نمایددد              معنددا مددی  «        قرآنددی          مفدداهیم    در            اندیشددیدن »    را                                            معظددم رهبددری نیددز در گفتدداری، تدددب ر 

تاکیدددات ایشددان و                 البتدده بیشددتر      (                  ی مسددابقات قددرآن                                بیانددات در مراسددم اختتامیدده  ؛     3111 / 9 / 3 )

                                                                                    ایشدان در کدالم خدود بددان اشداره نمدوده اسدت، تددب ر در الیده آیدات و بده                        هدایی کده          نمونه

   ی       بددر رو   ی      یدده                    دارد بدده تدددبر، ت،       یدداج          قددرآن احت                                                ویددژه واژگددان و مفددردات آیددات بددوده اسددت. 

        یشدتر                   . انسدان هرچده ب   ی       و لفظد    ی     هالمد        هدای       یدب       از تره       یبدی                      از هلمدات و هدر تره     ی ا         هر هلمه

  ؛     3193 / 4 /  13 )   .             خواهدد بدرد           یشدتری  ب   ی               هندد، بهدره         یددا  پ         یشدتری                                تدبر هند، تامدل هندد، اندس ب   

                        بیانات در دیدار قاریان(

                              هدایی از تددب ر در واژگدان                                                                         در گفتار عیل، ایشدان بدا بررسدی چنددین آیده از قدرآن، نمونده       

       ( خددب   81        )قصددر،                                        گویددد: و  العاق ب دد   ل لم ت قددین؛             قددرآن مددی         گددذارد:                               قددرآن را فددراروی مددا مددی

                                                                                   یعنددی چدده  پایددان کددار متعل دد  اسددت بدده مت قددین؛ هددم پایددان کددار دنیددا   -             پایددان کددار-        عاقبددت 

                                                                                ت، هدم پایدان کدار آخدرت متعل د  بده مت قدین اسدت، هدم مبدارزات اگدر                                   متعل   به متق دین اسد  

                                                                                                بخواهد پیروز بشود متعل   بده مت قدین اسدت، هدم در میددان جندگ اگدر بخواهیدد بدر دشدمن           

                                بینیدد  عاقبدت مدال مت قدین                                                                                  پیروز بشوید بایدد مت قدی باشدید. ببینیددپ راگدر  دق دت بکنیدد، رمدی        

                                                       ت پیددا کندیم، از جملده نگدذریم. ریدا مدثال :  و                                                       است؛ این را یل خرده عمد  پیددا کندیم، دق د    

                                                                                             الخ ددوآ  و الجددوع  و  ن قددر  م ددن  اال مددوال  و  اال نف ددس  و  الث م ددرات  و  ب ش ددر                                       ل ن بل ددو ن ک م ب ش ددیء  م ددن  

                                            چیسدت  انسدان بایسدتی تام دل کندد بدر                                        ( ایدن خدوآ چیسدت  جدوع       333      بقره،  )            الصاب رین؛

                                                                   فداهیم؛ معندای ایدن، همدان تددب ر در قدرآن اسدت؛ تددب ر در                                        روی این کلمات، بدر روی ایدن م  

      رسدد                   بده نظدر مدی     .  (                                           بیاندات در محفدل اندس بدا قدرآن کدریم        ؛     3198 / 2 /  36 )                    قرآن، اینها اسدت. 

          جود دارد.                                                            در مجموعه بیانات ایشان، رالبا  تاکید بر تدب ر به معنای اول و
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 ضرورت تدب ر. 1

                                        آیدات قدرآن و روایدات، فدراوان بدر                                           در قدرآن امدری پوشدیده نیسدت؛ در       «      تدب ر »      ضرورت 

                                                                                                آن تاکید شده است. مقدام معظدم رهبدری نیدز افدزون بدر پیشدگامی عملدی در ایدن مسدیر، در           

  و       هددا                               و ایددن تاکیدددها بدده گوندده       انددد؛                                                     هددای متعدددد بددر ضددزورت تدددب ر تاکیددد نمددوده           سددخنرانی

                   مختل  رخ داده است:     های      شیوه

              ای از معصومان                              . با همراه کردن بیان و توصیه 1- 3

روز بیشتر کنید؛ تالوت قرآن  شما جوانهای عزیز، ا نس با قرآن را و تدب ر در قرآن را روزبه»

ای که از امیرالمامنین  را فراموش نکنید، تدب ر در قرآن را فراموش نکنید. در این خطبه

نه  ب زیاد ة  ا و ن قصان  الس الم( در اینجا خوانده شد، فرمود: ما جال س  ا ح د  هذ ا الق رآن  ا ل ا قام  ع  )علیه

گیری از  زیاد ة  فی ه َدی و  ن قصان  ع ن ع َمی؛ وقتی پای قرآن نشستیم و از کنار قرآن بعد از بهره

آن برخاستیم، باید هدایت ما افزایش پیدا کرده باشد و کوردلی ما کاهش پیدا کرده باشد؛ 

بشود، ق رب ما به خدای متعال بیشتر  معرفت ما باید بیشتر بشود، ا نس ما با معارآ حق ه بیشتر

 (بیانات در محفل انس با قرآن کریم ؛21/2/3191« )تر بشود. بشود، شوق ما به عبادت افزون

 . با بیان ثمرات و برکات تدبر2-1

 یبهایاز تره یبیاز هلمات و هر تره یا هر هلمه یبر رو ی یهدارد به تدبر، ت، یاجقرآن احت

 یشتریب ی هند، بهره یداپ یشتریتدبر هند، تامل هند، انس ب یشترهرچه ب. انسان یو لفظ یهالم

؛ بیانات در دیدار با قاریان( البته ایشان کارکردهای متعددی برای تدب ر 13/4/3193) خواهد برد

 اند که در ادامه مقاله بدان خواهیم پرداخت. برشمرده

 و تدب ر در قرآن . با هشدار و تاکید بر عقب ماندگی ما در زمینه فهم1-1

 ی در همه ین،از ا یشقرآن را پ یم؛ما با قرآن فاصله دار یم،دور یلیما از قرآن خ»

و ملجا  یهاد یستیافکارمان، عزممان، رفتارمان با ی اتمان،عمل ی اتمان،عهن ی در همه مان، یزندگ
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 یجوانها شما به قرآن. یمبشو یلنزد یدبا یست؛امروز متاس فانه ن ینو ا یم؛و امام خود قرار بده

بیانات در محفل  ؛21/2/3191« )یدکن یشترروز ب ا نس با قرآن را و تدب ر در قرآن را روزبه یز،عز

 (انس با قرآن کریم

ی ما با قرآن فاصله گرفت. ما  های متمادی جامعه در باب قرآن، ما باید اعتراآ کنیم که سال

کنیم، اما این  ها را جبران می ماندگی کنیم؛ عقب در جمهوری اسالمی داریم این فاصله را کم می

های طاروت، قرآن به صورت رسمی در  در دوران حاکمیت .ماندگی خیلی زیاد بوده عقب

ها  متدینینی در خانه -جامعه حضور نداشت؛ گوشه کنار کسانی ممکن بود با قرآن آشنا باشند

ر قرآن، بخصوص در سط  جامعه و اما این فقک تالوت قرآن بود؛ تدبر د -خواندند قرآن می

از بانوان  یجمع یداردر د یاناتب؛ 28/1/3188.  )در منظر عموم خیلی کم بود؛ بسیار کم بود

 (پژوه کشور قرآن

 کارکرد تدب ر. 4

)ص، 3         خدوانیم:                            اشداره دارد، چندین مدی     «        تددب ر  »                                                در یکی از چهدار آیده قدرآن کده بده مقولده       

همدراه شدده و از سدوی دیگدر، ردر       « برکدت » ( در این آیه، از سدویی قدرآن بدا وصد     29

)بیددداری «        تددذک ر»و نگددری اندیشدده(  )ژزآ«                  تدددب ر در آیددات»                                  از نددزول ایددن کتدداب  پربرکددت، 

ِ » تعبیر بده وجدان( شمرده شده است.    چیدز  اسدت   اداندیم بده معند    چندان هده مدى    ،«مبدار

ه دوام اسدتفاده  اشداره بد   ،هه دارا  خیر مسدتمر و مدداوم باشدد، و ایدن تعبیدر در مدورد قدرآن       

جامعه انسانى از تعلیمات آن است، و چون ایدن هلمده بده صدورت مطلد  بده هدار رفتده هدر          

خالصدده هددر خیددر و برهتددى   شددود. گوندده خیددر و سددعادت دنیددا و آخددرت را شددامل مددى   

هنیددد و از آن الهددام بگیریددد و بدده    ر      تدددب بخواهیددد در آن اسددت، بدده شددرط این،دده در آن    

                           (،  پددس، تدددبر ، یعنددی  269: 19، ج1374)مکددارم شددیرازی و همکدداران،   حرهددت درآئیددد. 

، در «اولدو انلبداب  »وصد    )همدان( « انجامدد  اندیشه در آیدات کده بده بیدداری و عمدل مدی      »

                                                           
َ  ع نه  ب زیاد ة  ا و ن قصان  زیاد ة  فی ه د ی و  ن قصان  ع ن ع م ی                                          ما جال س  ا ح د  هذ ا الق رآن  ا ل ا قام  . »3                     َ                                          .» 
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پایان آیه به ایدن نکتده اشداره دارد کده اگدر کسدی اهدل عقدل و خدرد باشدد، در آیدات الهدی             

دانسدت، بده    کشدد و آن ده را مدی    بدرون مدی  دانست از خدالل آیدات    اندیشد و آن ه را نمی می

، الجددرم از تددذکر هددم                                            شددود. پددس آنکدده از تدددب ر دوری گزینددد                      آورد و متددذک ر مددی یدداد مددی

 (  151: 23، جتا بی خرد است. )ابن عاشور، بهره گردیده و بی بی

آیددا در قددرآن تدددبر  »                                                                    سددوره نسدداء نیددز، بدده کددارکرد مهددم  تدددبر  اشدداره دارد:      82آیدده 

ر )بددر فددر ( از طددرآ ریددر خدددا بددود، حتمددا در آن اخددتالآ فراوانددى   هننددد  و اگدد نمددى

علددم بدده الهددی بدودن قددرآن بدده خدداطر کشدد   »رالددب مفسددران ایدن کددارکرد را   3«یافتنددد. مدى 

: 5، ج1414؛ سدددیوطی، 91: 4، ج1418اندددد. )ر.ک: بیضددداوی،  دانسدددته« همددداهنگی آیدددات

؛ جدددوادی آملدددی،  199: 7، ج1365؛ صدددادقی تهراندددی،  45: 15، ج1417؛ طباطبدددایی، 318

        دد                                                                        ( بددا دق ت در حقیقددت تدددبر  در آیددات و بددا تامددل در کارکردهددای یدداد       624: 19، ج1384

                                                                      تددوان بدده عنددوان کارکردهددای تدددب ر برشددمرد. در بیانددات مقددام   شددده، مددوارد متعددددی را مددی

 معظم رهبری، کارکردهای متنوعی برای تدبر در قرآن مطر  شده است:  

 مصونیت از انحرافات فکری. تعمی  باورهای دینی و 3-4

                                                                     نگددری در آیددات، تعمیدد  باورهددای دینددی را در پددی دارد. همددان                            تدددب ر در قددرآن و ژرآ

                                                              سدوره نسدداء، تددب ر در آیددات مدا را بدده الهدی بددودن و         82                                     گونده کدده گذشدت بددر اسداس آیدده    

                ، بده فرمدوده          زدایدد                                                              رسداند و هدر گونده تردیدد دربداره ایدن بداور را مدی                            معجزه بودن قرآن می

        ای کده              ی مداثوره                                                               اندس بدا قدرآن و تددبر در آن، هم ندین تددبر در ادعیده        »            معظم رهبری:      مقام 

                     بیانددات در دیدددار    ؛     3188 / 3 /  31  «)                                                            اعتبددار دارد در تعمیدد  معرفددت دینددی خیلددی نقددش دارد   

                                                          ( آری، اگدر معرفدت دیندی در فدردی تعمید  شدود، بده                                                 وزیر علوم و اسدتادان دانشدگاه تهدران   

        جددوان       اگددر »       یابددد:                                  ده و نددوعی مصددونیت فکددری مددی                                       سددادگی اسددیر شددبهات دشددمنان نگردیدد

    از          بسددیاری         بدهددد،       خددود      بدده    را        قددرآن    در         تدددب ر        فرصددت   و       کنددد        پیدددا        ا نددس        قددرآن      بددا          مسددلمان

                                                           
 «.                                                                                                          ف ال ی ت د ب ر ون  ال ق ر آن  و  ل و  هان  م ن  ع ن د  ر ی ر  الل ه  ل و ج د وا فیه  اخ ت الفا  ه ثیرا. »3



 491                   ای در کالم حضرت آیت اهلل خامنه« تدب ر در قرآن»واکاوی مبانی، کارکردها و شیوه 

 

 

   و          حافظددان    از        جمعددی         دیدددار    در          بیانددات؛ 28/6/1381) «    شددد         خواهددد       اثددر      بددی          دشددمنان         شددبهات

       کشور(.        نوجوان   و        نونهال      قرآن        قاریان

                                                      از انحرافددات دینددی و فکددری، ناشددی از نبددود عمدد                     ورزد کدده بسددیاری                       ایشددان تاکیددد مددی

                                                                هددای رهددایی از آن انددس بددا قددرآن و تدددب ر در آن اسددت:                                        معرفتددی اسددت کدده یکددی از راه  

                                                                                                 عزیزان منپ کسانی کده پایشدان لغزیدد، خیلدی از مدواردش را کده مدا دیددیم، ناشدی بدود از            »

         ساسدداتی                                                                                      عدددم تعمدد  در امددر دیددن و معددارآ اسددالمی؛ شددعائری بددود، شددعارهایی بددود، اح  

                              هدایی کده ایدن عمد  را در                                                                              بود، بدر زبانشدان بدود، امدا در دلشدان عمد  نداشدت. یکدی از راه        

       کندد،                                                                                                اعتقادات انسدان، در مبدانی فکدری انسدان، در رو  انسدان، در ایمدان انسدان ایجداد مدی         

                                                                                                         انددس بددا قددرآن اسددت. بنددابراین در زندددگی حتمددا  قددرآن  بددا تدددبر را در نظددر داشددته باشددید و 

  .     (                               بیانات در دیدار اعضای هیات دولت  ؛     3184 / 1 /  31  «)   شود            نگذارید حذآ 

 های زندگی . پاسخگویی به پرسش2-4

                              هدایی کده گداه، معنابخشدی                                 هدا مواجده اسدت. پرسدش                                           امروزه، بشدر بدا انبدوهی از پرسدش    

                                                                                                    زندددگی را زیددر سدداال بددرده و او را در برابددر فددراز و فددرود زندددگی بدده مسددیرهای نامناسددب  

                                                                قیددت و سددعادت خددود را گدداه در نددابودی دیگددران و گدداه در                             کشدداند. بشددر امددروز، موف      مددی

                                 دود، جدز سدراب تدوه م سدعادت                                      بیندد و هدر چده بیشدتر مدی                                کسب ثروت و شهرت و .... می

                 یدات آن تددب ر                  بنشدیند و در آ      «              مادبده الهدی   »                                                    نصیبی بیش ندداردپ انسدانی کده بدر سدر سدفره و       

                           شدالی رهدا خواهدد شدد.                                                                       کند، معندای زنددگی و سدعادت را خواهدد یافدت و از توه مدات پو      

                         اگددر بددا قددرآن ا نددس                                                                                 در ادامدده تحلیددل زیبددای مقددام معظددم رهبددری را در ایددن بدداره بنگددریم: 

   ی                                           خواهدد شدد کده صداحبان فکدر از قشدرها             یددا         مجدال پ       یدن           فرصدت و ا     ین     وقت ا    آن     یم،    گرفت

                                         را از قددرآن اسددتفاده کننددد، اسددتنباط           یزهددایی                 تدددب ر کننددد، چ   ی             نکددات قرآندد   ی                مختلدد ، بددر رو

     هددا                                                                                 منددد و بدده سددااالت گوندداگون جددواب بدهنددد. منظددورم از سددااالت، شددبهه               کننددد، بفه

          سدداال در       هددا         یلیددون             کددردن. االن م   ی             اسددت، زندددگ   ی      زندددگ   ی          دربدداره     ت               منظددور سددااال        یسددت؛ ن
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    یی                       را بده سدمت آرمانهدا      ی      زنددگ     ی،       حکدومت       یدل      بدا     ی ا         جامعده       یدل       کده    ی                   مقابل ما است. وقتد 

                                                     رجامعده  بدا هدزاران هدزار سداال مواجده اسدت؛              یدن  ا         یکندد،           و حرکدت م       یدهد           دارد حرکت م

       هدا،    ی        و دوسدت    ی               در ندوع دشدمن         هدا،        یدری  گ                                                      در نوع ارتباطدات، در ندوع رفتدار، در ندوع موضدع     

                  اسدت کده مطدر        ی             همده سدااالت          ینهدا  ا       یدا؛                                                   در نوع برخورد با مال، در نوع برخورد بدا امدور دن  

        ینکدده        خدداطر ا   ه                           گمددراه و بدددبخت شددد، بدد     ی ت                           سدداالها جددواب دارد. بشددر      یددن ا   ی              اسددت؛ همدده

    ی،        انحرافد    ی    هدا                رلدک، پاسده     ی        پاسدخها      ...         نکدرد.        یددا          هدا را پ         سداال       یدن         درسدت ا    ی    هدا       جواب

     بده       یده                                 عمدل کدرد، رلدذا  امدروز رسد          ید،                       کدرد، بده عهدنش رسد            یافدت         کننده در       گمراه   ی  ها      پاسه

       آحداد     ی    هدا              نددارد، دل    ی                      نددارد، آرامدش روحد          ی دت                           ندارد، صدفا نددارد، معنو       ی ت   امن    یا  دن       ینجا؛ ا

       جدور       یدن  ا      یدا   دن   ی              اسدت، همده        یدا           امدروز دن      ی ت     وضدع       یدن  ا        یسدت؛          ر صداآ ن        یکددیگ            جامعه بدا  

                                                                                        میلیاردها انسان، مبدتالی ایدن وضدعی تند؛ حت دی آنهدایی کده برخدوردار هسدتند هدم                  ......      است.

      کسدی                                             گدوییم اخدتالآ طبقداتی هسدت، یعندی آن                                       جور نیسدت کده وقتدی مدا مدی                   مبتالیند. این

                           ی آمریکدایی اسدت، خیلدی                    درصدد جامعده                                                    که فدر  بفرماییدد بده قدول معدروآ جدزو یدل        

-                 هددایی، مشددکالتی                    هددایی، گرفتدداری                                                       راحددت و خیلددی خددوش اسددت؛ ندده، او هددم بدددبختی  

     آدم       هددای           گرفتدداری    از        گدداهی            ماشدداءاهلل،                                     در زندددگی خددودش دارد کدده الددی  -               روحددی، روانددی

                                        ای کدده راه درسددت را نشناسددد، صددراط                                     یعنددی همدده گرفتارنددد. جامعدده         اسددت؛         بیشددتر        فقیددر

                                            نشناسد، با خدا مرتبک نباشد، اینرطور  است.            مستقیم را 

            ای هسددتند.                           چنددین ضدداللت و گمراهددی                                                       ایددن جوامددع بشددری متاس ددفانه امددروز دچددار یددل 

  ،  «                                     ا هدد ن ا الص  دراط  الم سددت قیم   »                     اندد تکدرار کنیدد                     کنیددد و گفتده                                         اینکده شدما ایدن همده تکدرار مدی      

                    ا، ایدن مشدکالت در      هد                                                                     خاطر همین اسدت. صدراط مسدتقیم یعندی آن راهدی کده ایدن آفدت            به

              خواهیدد کده                                                                                      آن وجود ندارد؛ ایدن معندای صدراط مسدتقیم اسدت. دائدم از خددای متعدال مدی         

                                                                                                    شما را هدایت کند؛ ایدن هددایت در قدرآن اسدت. اگدر بدا قدرآن ا ندس گدرفتیم، اگدر قدرآن را            

                                         وقدت پاسده درسدت بده سدااالت زنددگی           آن                                    ، اگدر در قدرآن تددب ر کدردیم،                  درست فهمیددیم 
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؛ 6/3/1396)                                                                     د شددد؛ بایسددتی بددرویم دنبددال ایددن، ایددن چیددز مهم ددی اسددت.                      بدده مددا داده خواهدد

  (                               بیانات در محفل انس با قرآن کریم

 . رشد درونی در سایه رسیدن به معارآ عالی و ناب1-4

ی در اختیدار مدا   هایی ندو از معدارآ و لطدای   عدالی، نداب و ندوران       تدبر  در قرآن، پنجره

انسدان وقتدی    درون رشد و تعدالی را حدس  خدواهیم کدرد:    گذارد که نه تنها در برون، که از  می

تواند به معارآ عالی دسدت   تواند در آن تدبر کند؛ وقتی تدبر کرد، می معنای قرآن را فهمید، می

بیاندات  ؛ 13/4/3193)کند پیدا کند و رشد پیدا کند. انسان با انس با قرآن، در درون رشد پیدا می

تدوان   هدا را جدز بدا تددب ر نمدی      آن کدریم هسدت کده ایدن    چقدر لطای  در قدر (در دیدار قاریان

؛ 39/4/3192)رساند، تدبر در قرآن اسدت  آن ه هه ما را به حقای  نورانی می(. 4/1/3183)فهمید

 (.بیانات در محفل انس با قرآن

 دین . تحق  اهداآ و برکات متعالی4-4

             کندد، امدا                                                                                   خداوند با تشریع دین و ندزول وحدی، اهدداآ و برکدات متعدددی را دنبدال مدی       

                                    ه هسدتند. مگدر نده آن اسدت کده           بهدر                                                             متاسفانه امرزه، بسیاری از مسدلمانان از ایدن برکدات بدی    

                            بده فرمدوده مقدام معظدم                                                              بخشدد، پدس چدرا مسدلمانان در دنیدا عزیدز نیسدتند.                       دین عز ت مدی 

                                                              وری زا قدرآن اسدت و راه درمدان آن تددب ر در قدرآن اسدت:             هدا د                               رهبری، منشدا ایدن بددبختی   

                                                                                                         آن کسددانى کدده بددا قددرآن مرتبطنددد، تدددب ر در قددرآن را، تدددب ر در معددانى قددرآن را، تعم دد  در    

      قددم        بده                                                                                           مفاهیم قرآنى را، هدآ خودشدان قدرار بدهندد؛ اینهدا چیزهدایى اسدت کده مدا را قددم         

                                        م، بده قدرآن نزدیدل شددیم، مفداهیم                                            کندد. اگدر بدا قدرآن مدانوس شددی                              به قدرآن نزدیدل مدی   

                                              تدوانیم امیددوار باشدیم کده ام دت اسدالم                   وقدت مدی                                                قرآنى در دل مدا توانسدت اثدر بگدذارد، آن    

              الع دز ة  و                                                                       از سدو  خددا  متعدال را ربده دسدت خواهدد آورد : و  هلل                               عز ت وعدده داده شدده  

                                اسدالمى خواهدد داد. اگدر بدا                             وقدت خددا بده ام دت                           ( ایدن عدز ت را آن   1                              ل ر س ول ه  و  ل لم دام نین؛) 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23070
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23070
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                     بیانددات در دیدددار    ؛     3191 / 1 /  31 )                                                                قددرآن مددانوس شدددیم، آثددار و برکددات آن اینهددا اسددت.     

  (                  المللى قرآن کریم                 مسابقات بین             ویکمین دوره                    شرکت کنندگان در سى

          برگزیدده    «               دولدت اسدالمی   »                                                               ایشان حتدی بده دولتمدردان جمهدوری اسدالمی کده بدا شدعار         

                                                        فرمایدد کده اندس همده روزه بدا قدرآن داشدته و در                      توصدیه مدی                             شدند، در آراز تشکیل دولت،

                                                                                                 آن تدب ر کنید تدا بتوانیدد اهدداآ نظدام اسدالمی و اهدداآ دولدت اسدالمی را محق د  سدازید:           

     بدده           داریددد،       پددیش    در      کدده    را      روزی  1451   و        کنیددد      طددی        سددالم    را     راه       ایددن           بتوانیددد         اینکدده        بددرای

          فرامدوش     را     روز      هدر             خوانددن          قدرآن   .       کنیدد        وصدل        خددا       بده     را       خدود         بایدد        کنید،      سپری      خوبی

    را        قدرآن    ی         ترجمده       کده         هدایی     آن  .         توانیدد       مدی           مقدداری       هدر             بخوانیدد؛       قرآن        حتما      روز    هر  .      نکنید

      یدل           فهمندد،        نمدی     را        قدرآن    ی         ترجمده       کده         هدایی     آن  .       کنندد         نگداه          ترجمده       بده       تدبر    با        فهمند،    می

      بدده   و           بگذارنددد          دستشددان        کنددار  -       داریددم      هددم        زیدداد        لل دده         الحمددد      کدده  -     خددوب          متددرج م        قددرآن

    دو      یددا        صددفحه      یددل   و        کنیددد       وقددت       صددرآ         دقیقدده    ده       اسددت        ممکددن  .       کننددد        نگدداه    آن   ی         ترجمدده

        قددرار          خودتددان        بددرای        قطعددی   ی        سددیره      یددل    را       ایددن            بخوانیددد؛     روز      هددر       امددا            بخوانیددد؛        صددفحه

     راه    از       شددب،        نیمدده   ی        گریدده     راه    از  .          بخوانیددد    اش          دنبالدده    از        فددردا            بگذاریددد،        عالمددت  .       دهیددد

         انسددان    دل           سددجادیه،   ی         صددحیفه   ی         ادعیدده          خواندددن     راه    از        دقددت،      بددا   و        تدددبر      بددا        قددرآن          خواندددن

        کداری       هدر        کدن؛        صداآ     را       دلدت        بدرو        آقدا           بگدوییم       کده         نیسدت         طدوری      این      ال ا   و      شود؛    می     صاآ

      دولت(      هیات       اعضای   و       جمهور      رئیس       دیدار    در        بیانات؛ 8/6/1384)    کردی       کردی،    هم

 . مبانی تدبر 3

                                هدا، زمینده تددب ر را بدرای              بده آن                              هدایی اسدت کده باورمنددی          فر                           مراد از مبانی تدب ر، پیش

                                                                                        آورد، البتده برخدی از ایدن مبدانی در حقیقدت مبدانی فهدم قدرآن هسدتند؛ از ایدن                          ما فراهم مدی 

                        نیز به شمار خواهند آمد.                 رو، مبانی تفسیر
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 . توجه به فرابشری بودن قرآن )توجه به خال  قرآن(. 3-3

( کدالم و الفدا    18ت)واقعه، اس« کتاب مکنون»قرآن، کالم بشر نیست. حقیقتی است که در 

متعالی است که از جانب خداوندی که کارگردان هستی اسدت فروفرسدتاده شدده اسدت)واقعه،     

باطدل سدراغ آن   هرگدز   ( از جانب خداوند حکیمی ستوده ندازل شدده اسدت و از ایدن رو،    80

هدای فرابشدری او چدون     ( در حقیقت در این مبنا، به خال  قرآن و ویژگی42)فصلت،  آید نمى

اندیشدی در کدالم او    ها ما را به تدب ر و ژرآ پایان او نظر داریم که این ویژگی علم و حکمت بی

 الهدی  اقددس  عات آن، ی گویندده . کدرد  تددب ر  آن در بایدد  اسدت؛  بزرگی سخن این»دارد: وا می

 اقددس  عات مدال  هم آن کلمات)« ی مسابقات قرآن بیانات در مراسم اختتامیه ؛3/9/3111«)است

 بایدد  فهمید، را آن باید کرد، دق ت آن در بایستی لذا مفاهیمش فقک نه الفاظش، یعنی است الهی

این کلماتی که شما ). « مسابقات قرآن ی یهدر مراسم اختتام یاناتب؛ 3/9/3111« )کرد رور آن در

ی معنوی وحی  کنید، همان چیزهائی است که خداوند متعال به عنوان آخرین عخیره میمالحظه 

هاست که باید بشر را تا ابداآلباد، تا انتهای این عدالم، بده    الهی به بشریت عطا کرده است. همین

هدا را بایدد    هدا؛ ایدن   راههای سعادت و فال  و رستگاری هدایت کند؛ پر از معارآ اسدت ایدن  

 یان(قار یداردر د یاناتب؛ 22/6/3186«)فهمید

 . قابل فهم  همگانی بودن قرآن2-3

خواهدد   این بیان بر اساس این نکته است که مخاطب قرآن، عمدوم مدردم بدوده اسدت؛ مدی     

خصدوص یدل گدروه    هدایت قرآن م(. 384)بقره، « ه دَی للناس»هدایت برای همه مردم باشد: 

و اد عای قرآن این است که میخواهدد همده   ی بشری ت است،خاص ی نیست؛ مخاطب قرآن، همه

ی بشری ت را هدایت کند به صراط مستقیم، به راه درست  زندگی  انسان که بده مقصدد صدحی     

 (.81)ص، « للعالمینا ن ه و  ا ل ا ع کر  »منتهی خواهد شد: 

دم اندد. اگدر مدر    از این رو، هم در آیات تحد ی و هم در آیات تدب ر، مردم مخاطب قدرار گرفتده  

و اگر قرآن قابل فهم نیست؛ پس چرا خداوند مردمدان  نفهمند، چگونه مخاطب تحد ی هستند پ 
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هنند یدا بدر    آیا در قرآن تدبر نمىا؛ ق ل وب    ق فال ه     ف ال ی ت د ب ر ون  ال ق ر آن    م  ع لى»را توبیه نموده که 

(. البتده اوال ایدن فهدم    24 )محمدد، پ« ها  )مخصوص( آن نهاده شده اسدت   ها  )آنان( قفل دل

های معندایی فقدک بدرای افدراد خاصدی       های مختل  است که برخی از الیه دارای سطو  و الیه

میسور است؛ ثانیا  از آنجا که در قرآن هم ایات محکم وجدود دارد و هدم متشدابه؛ فهدم برخدی      

 خواهد آمد.    آیات و تدبر در آنها دشوار خواهد بود و گاه، تنها با یاری معصومان به دست

 . زبان ویژه قرآن )توجه به متن قرآن(1-3

، هم از نظر ساختار لفظی، هم از لحا  نحوه بیان بدا دیگدر   کنیم وقتی به متن قرآن توجه می

آثار متفاوت است؛ تا جایی که یکی از وجوه اعجاز قرآن، اعجاز ادبدی آن اسدت و فصداحت و    

هایی از این اعجاز هسدتند.   گزینی، جلوه ت در واژهبالرت، سبل نو و شیوه جدید بیان و نیز دق 

انگارانه با این متن برخورد نکنیم و با تدب ر در ایات، در پی  دارد تا ساده ما را بر آن میاین باور، 

بیدان قدرآن، بیدان    »گویدد:  معظم رهبری در این بداره مدی  کش  حقای  و لطای  آن باشیم. مقام 

؛ 22/6/3186«)فهمدد  و هرکسی جزئیدات ایدن بیدان را نمدی      فصی  و بلیغ و خیلی واالئی است

 (بیانات در دیدار قاریان

 . جامعیت و مرجعیت قرآن )توجه به کارکرد قرآن(4-3

                       تددر ایددن کارکردهددا                                                                         در بخددش پیشددین دربدداره کارکردهددای تدددب ر سددخن گفتددیم؛ بددیش   

                 تبیاندا  لکدل     »                                    ن اسدت. خداوندد حکدیم، قدرآن را                                                   برخاسته از یل باور مهم  مدا نسدبت بده قدرآ    

                                                        قددرار داعه اسددت. کتددابی کدده بددا تفسددیر و تبیددین    «                       تفصددیل  کددل  شددیء  »    ( و   89        )نحددل،   «      شددیء

       ث دم    »                                                                                           اهل بیت )علدیهم السدالم(، وارثدان معدارآ نداب قدرآن)ر.ک: روایدات متعددد عیدل آیده           

)قددرآن( را ( کدده وارثددان کتدداب 32)فدداطر،   «…                                                                       و ر ث ن ددا ال ، تدداب  ال ددذین  اص ددط ف ی نا م ددن  ع باد نددا  

بندگان شابسته و صال  خدا، یعندی اهدل بیدت علدیهم السدالم معرفدی کدرده اسدت. )الکدافی،          

، 4، ج1422المدددرام،  یددد ؛ را426-425، ص1414؛ تحددد  العقدددول،  215-214، 1، ج1417

        هدددا و                               ، راه رهدددایی از گمراهدددی (234، 1378؛ عیدددون اخبدددار الرضدددا،  68-64، 1414؛ 36
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                                 ایدن مبندا نیدز نقدش تعیدین                                   دیل و سدعادت ابددی اسدت.      بد                                    شبهات و رسدیدن بده حقدای  بدی    

   و        قدرآن    ی         مسدئله  »          فرمایدد:                                                                     کننده در گستره و ضدرورت تددب ر دارد. مقدام معظدم رهبدری مدی      

        عملدی    و        فکدری            گونداگون          مسدائل     در        قدرآن     از           اسدتفهام    و        قدرآن       بده         رجدوع    و      قرآن         مرجعی ت

       ایدن     در           واقعدا        مدا   .      اسدت          مهم دی        چیدز         خیلدی           اینهدا،          مانندد    و        حکومتی   و       سیاسی   و         اجتماعی   و

      کده          کسدانی         بدرای         قدرآن     در         تددب ر      ی         زمینده     در   و ر          داریدم،         کداری       کدم            واقعدا            کداریم؛     کم    ها       زمینه

        الهدی         آیدات     از       ایدم         کدرده          محدروم     را          خودمدان         خیلدی       مدا       کده        دهدد     می      نشان       این ر          تدب رند؛     اهل

        قددرآن           مرجعی ددت       ایددن       خددود       خددب،            گوندداگون؛       هددای         زمیندده    در        الهددی        آیددات             رهنمودهددای    از   و

    در          بیانددات؛ 1/3/1396)  «  .     اسددت         حس دداس   و         اساسددی         موضددوع      یددل        مهددم،   ی         مسددئله       ایددن        بددرای

        انسانی(      علوم   و      قرآن        المللی     بین       کنگره       اولین           اندرکاران     دست       دیدار

 . شیوه تدبر 6

                                                    نگددری در مواجهدده بددا قددرآن اسددت، تدددب ر تددالش                    اندیشددی و عمدد                          تدددب ر در قددرآن، ژرآ

                                                            آیدات الهدی اسدت. طبیعدی اسدت کده بددون توج ده بده                                          برای رسیدن نکات لطید  و ظرید    

          تددبر در   »       آیدد:                                                                              ساز و کار مناسب آن و با صدرآ قرائدت و ردشددن از آیدات بده دسدت نمدی       

                         بدار و دوبدار خوانددن                      آیدد؛ بدا یدل                                               طدور خوانددن و رد شددن بده دسدت نمدی               با همین  «     قرآن

                 در آن بده دسدت                                  ای از قدرآن و امکدان تددب ر                                            شدود؛ بدا تکدرار و اندس بدا آیده                     هم حاصل نمدی 

                تدوان فهمیدد.                                    هدا را جدز بدا تددب ر نمدی                                                      آید. و چقدر لطای  در قرآن کریم هسدت کده ایدن       می

                    بیانددات در دیدددار ؛ 4/7/1385)                                                              بنددابراین حفدد  و فهددم معددانی قددرآن و تددالوت آن الزم اسددت 

  (           المللی قرآن                                                 قاریان شرکت کننده در بیست و سومین مسابقات بین

            انددد. بدده                                                    ای خددود بدده تدددب ر در آیددات الهددی پرداختدده    هدد                                   ایشددان، گدداه در خددالل سددخنرانی

                                                                                               عنوان نمونه، ایشان در جمدع کدارگزاران نظدام و در خدالل مباحدو متعددد کشدور، بده ناگداه          

        سدازند             گدر مدی                       قرآندی را جلدوه    «        تدذک ر  »  و   «        تددب ر  »                                       بحو را به سمت و سدوی دیگدری بدرده و    

                        فرصدت مغتنمددی اسددت و    :        شددمرند                      هددای سیاسددی برمدی                 هددا و تصدمیم                              و آن را مقددم بددر تبیدین  
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                                                                                ی کسدانی کده بارهدای سدنگین مددیریت کشدور در سدطو  اصدلی و اساسدی بدر                          تقریبا  همده 

                                                       ی بددزرگ و پراهمیددت شددرکت داریددد. حددرآ سیاسددت و                             هاسددت، در ایددن جلسدده         دوش آن

                                       جمهددور محتددرم بیددان شددد و سددخن در           ی رئددیس                                              گددزارش امددور گوندداگون کشددور بدده وسددیله

                                                       سدت و الزم هدم هسدت، ولدی مدن فکدر کدردم کده از                                       هدا همیشده هسدت و بسدیار ا                این بداره 

       هددا و                                                                                               ایددن فرصددت، اندددکی هددم اسددتفاده کنددیم بددرای چیددزی کدده مقدددم اسددت بددر اسددتنتاج  

              ی ماسدت کده                                                                هدای سیاسدی مدا؛ و آن حدرآ دل و حدرآ ایمدان خالصدانه                     ها و تصدمیم        تبیین

                                                                               ی مراحدل ایدن حرکدت مثدل جدانی در کالبدد، مثدل ندوری در ظلمدت، مثدل                        تواند در همه    می

                                                                  رو ، نقدش بیافریندد. لدذا ایدن آیدات را انتخداب کدردم تدا                                      بخشی در میدان اجسدام بدی         حیات

                          بیدنم احتیداج دارم بده                 کدنم، مدی                                                              ها را قدری باهم مرور کندیم. خدود مدن هرچده نگداه مدی           این

                 را تکدرار کدنم     «                                                           اعکدروا الل ده عکدرا کثیدرا و سدب حوه بکدرة و اصدیال        »  ی            ی شدریفه                اینکه این آیه

                      رسدد کده شدما هدم                                                                  کنم و به آن عمل کنم. قیاس به نفدس کدردم، بده نظدرم مدی                  و در آن تدبر 

                         ایدن، بعدد از آن اسدت       «.                              یدا ای هدا ال دذین آمندوا     »          فرمایدد:                                  مان محتاج به این هسدتیم. مدی         و همه

                                  هددای بددزرگ را از سددر گذرانددده                                                    ی ایمددانی شددکل گرفتدده و ایددن جامعدده آزمددون               کدده جامعدده

                                            د از سدال ششدم هجدرت ندازل شدده اسدت؛                             ی احدزاب اسدت و بعد                             است. ایدن آیدات سدوره   

                                                  هددای متعدددد دیگددر و بدداالخره جنددگ احددزاب. در                                              یعنددی بعددد از جنددگ بدددر و احددد و جنددگ

  ؛  «                               اعکدروا الل ده عکدرا کثیدرا     »            کندد کده:                     هدا خطداب مدی      ن                                       یل چنین شدرائطی، قدرآن بده مسدلما    

      ردرق                                                                                                خدا را عکر  کثیر کنیدد. عکدر یعندی یداد. عکدر و یداد در مقابدل رفلدت و نسدیان اسدت.           

                                                                                       در عددوار  و حددوادش و پیشددامدهای گوندداگون شدددن و از مطلددب اصددلی رفلددت کددردن؛   

                              وقدت ایدن یداد هدم ص درآ                                  خواهندد ایدن نباشدد. آن                  آدم است. مدی                           این، گرفتاری بزرگ ما بنی

            بیانددات در   ؛     3186 / 6 /  13 )     انددد                                                                       یدداد کددردن و متددذکر شدددن نیسددت، عکددر کثیددر را از مددا خواسددته

               تددوان یافددت:                  شناسددی را مددی                                        (.در همددین بیددان، برخددی نکددات روش                             دیدددار کددارگزاران نظددام

                                                                                            توجه به فضای نزول آیده و تدالش بدرای یدافتن عناصدر مشدترک بده منظدور تطبید  مقصدود           

                                                                                                     آیدده: ایشددان بدده فضددای نددزول آیدده توجدده داشددته و شددرایک آیدده )نددزول در مدیندده پددس از    

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3402
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3402
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3402
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3402


 303                   ای در کالم حضرت آیت اهلل خامنه« تدب ر در قرآن»واکاوی مبانی، کارکردها و شیوه 

 

 

                                                                             هدای متعددد( را بدا شدرایک پیدروزی انقدالب و اسدتقرار جمهدوری اسدالمی                      ها و آزمون   گ  جن

                                        مقایسده نمودندد. ایدن دق دت نظدر و            هدا                                                و سپری نمودن جنگ هشت سداله و دیگدر دشدواری   

                                                                                                 تددالش بددرای تبیددین شددباهت میددان دو موقعی ددت، راه را بددرای  جریددان دادن مددراد و مقصددود   

                                                 توجده بده کلمدات و واژگدان بده نظدر آشدنا                سداخت.                                      الهی نسبت به مصادی  امدروزی همدوار   

                            معناشناسددی واژگددان از راه   «     عکددر »  ؛  «                            یددا ایهددا الددذین آمنددوا  »                                     و تامددل دوبدداره در آنهددا ماننددد  

                                        توجده بده قیدود کلمدات و تددب ر در                  یان اسدت.(              رفلدت و نسد            ، مقابدل   «     عکدر   )»                واژگان مقابدل.  

                         که قید عکر واقع شده است.  «        کثیرا  »         ها مانند          پیام آن

 مات و اصول تدب ر. مقد1

                                                                                                    از نکددات مهددم  در ایددن مجددال آن اسددت کدده بدددانیم، چدده اقددداماتی مددا را در امددر تدددب ر   

                                                                                            رسدداند؛ یددا بده تعبیددر دیگددر، چدده چیزهددایی از مقدد مات و اصددول تدددب ر بدده شددمار                یداری مددی 

     آید:                                                        . با بررسی سخنان مقام معظم رهبری، عناوین زیر به دست می    آیند    می

 . صفای باطن3-1

ال یمس ده اال  »قرآن، کالم واالیی است که جدز پاکدان، کسدی بددان دسدت نخواهدد یافدت:        

و پداکی  « صدفای بداطن  »؛ از این رو، از مقدمات اساسی تدب ر در قدرآن،  (19)واقعه، « المطه رون

زنگدار؛ تدا قدرآن در دل مدا      با قرآن باید مثل آینه مواجه شد؛ پداکیزه، بدراق و بدی   درونی است: 

. قرآن باید در جان ما انعکاس پیدا کند؛ این همیشده و بدرای همده نیسدت؛ بدرای      منعکس شود

کسانی است که دلشان را با صفای باطن و نفس پاکیزه کنند؛ با ایمان، با باور و با قبول با قدرآن  

مواجه شوند؛ و ال ا کسانی که دل معاند دارند، بنای بر نشنیدن و نفهمیددن دارندد، ندوای قدرآن،     

و لو ان نا نز لنا الیهم المالئک  و کل مهم الموتی »کند؛  ها اثری نمی ن و پیام قرآن در دل آنکالم قرآ

؛ اگر برای برخی افراد زمین را بده  «ء قبال ما کانوا لیامنوا ال ا  ن یشاء اهلل و حشرنا علیهم کل  شی

ورد. لذا قرآن را هم آ شود و ایمان نمی آسمان بدوزی، این دل  ناباور و زنگار گرفته، نزدیل نمی

 (در دیدار قاریان قرآن کریم  بیانات؛ 34/1/3184)شود خواند، اما به قرآن نزدیل نمی می
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 خود را مخاطب آیات مبارک قرآن بدانیم .2-1

یکی از مقدمات روحی که متدب ر قبل از تدب ر باید آن را دارا باشد، ایدن اسدت کده خدود را     

های قرآنی را به ایدن و   خن قرآن را به خود نگیرد و توبیهمخاطب آیات الهی ببیند، کسی که س

آن حواله کند، هرگز به مقصود هدایتی آیات پی نخواهد برد. از این رو، نباید قدرآن را منحصدر   

( از این رو، مقام معظدم  34، ص3194در تاریه دانسته یا سرسری بخوانیم. )ر.ک: علیان نظری، 

قرآن را به معنای حقیقی  مخاطب قرار گرفتن  در  نماید: می رهبری، قاریان قرآن را چنین توصیه

  . .....مقابل خدا، بخوانید و در آن تدبر کنید و از آن بیاموزید

یل تالوت این است که انسان مثل یل مستمعی بنشیند پای صحبت خدای متعال. خددای  

ای به شما رسیده  نامه زند. مثل اینکه از یل عزیزی، از یل بزرگی، متعال دارد با شما حرآ می

خوانید  برای اینکه ببینیدد چده بدرای شدما      خوانید. برای چه می گیرید می باشد. شما نامه را می

ترین زبانهدا و دلهدا ایدن     ی خدای متعال است. امین جوری بخوانید. این نامه نوشته. قرآن را این

ستفاده کنیم؛ بهره ببریم؛ لدذا در  قرآن را از خدای متعال گرفته و به شما رسانده است. ما از آن ا

خوانید، همت شما این نباشد که بده آخدر سدوره برسدید،      که می روایت هست که سوره را وقتی

همت شما این باشد که قرآن را بفهمید؛ و لو حاال به آخر سوره، به وسک سوره، وسک جزء، به 

گونده بخوانیدد. اگدر     را ایدن وسک حزب نرسید و آن را تمام هم نکنید؛ تامل و تدبر کنید. قرآن 

ک ند. اگر ما با قرآن مانوس بشویم، حقیقتدا  از قدرآن    کسی با قرآن مانوس بشود، از قرآن دل نمی

 (.بیانات در دیدار قاریان؛ 22/6/3186)ک نیم دل نمی

 . تالش برای فهم معانی 1-1

         ا وقتدی                                                                                        از مقدمات دیگر تددب ر، تدال شدبرای فهدم معدانی واژگدان و آیدات قدرآن اسدت، تد          

     هدا                                                                                                ما نتوانیم واژگدان و آیدات را بده درسدتی تصدور نکندیم، چگونده خدواهیم توانسدت در آن         

        کلمده    ی         ترجمده    و          مفداهیم                     فرمایدد: فهمیددن                                                        تدب ر کنیم پ از ایدن رو، مقدام معظدم رهبدری مدی     

      کدده        وقتددی  .      اسددت     الزم           ندارنددد،          آشددنایی        عربددی        زبددان      بدده      کدده         کسددانی        بددرای         قددرآن،   ی        کلمدده
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                       ؛ بیانددات در مراسددم      3111 / 9 / 3      اسددت)     الزم         تدددب ر       وقددت    آن            فهمیدیددد،    را        قددرآن         کلمددات

                                                                        ایشددان بدده کاسددتی مددا در فهددم زبددان عربددی نیددز توجدده داشددته و                                اختتامیدده مسددابقات قددرآن(.

  .       ماسدت          کمبدود        ایدن           داریدم؛         لغدوی         حجداب           داریدم،          زبدانی         حجداب       مدا             متاسدفانه            فرمایدد:     می

      کده        طدور         همدین         اسدت،        ربدی  ع           زبانشدان       کده          کسدانی   .      اسدت        عدرب        ریدر           ملتهدای          کمبدود       یعنی

    را    آن         کامددل،        صددورت      بدده      ندده      لددو   و        انددد،         نشسددته      کدده      هددا       ایددن        کنددد،      مددی        تددالوت        قدداری

                                                        قاریددان(. بنددابراین، بددرای تدددب ر و فهددم قددرآن،            دیدددار    در            ؛ بیانددات    3186 / 6 /  22        فهمنددد)      مددی

                                                                                                    آموزش زبان عربی و آشدنایی بده زوایدای ادبدی  ایدن زبدان، راهگشدا اسدت. البتده ایدن بددان            

                       تدالوت قرآندی مطلدوب                                                                               معنا نیست که راه تددب ر بدرای ناآگاهدان از زبدان عربدی بسدته باشدد:        

               شدود فهمیدد.                    نظدر مدا مدی                                                                        است که انسان با تدبر بخواندد و کلمدات الهدی را بفهمدد، کده بده       

                                                                                                 اگر انسان لغت عربی را بلد باشدد و آن ده را هدم کده بلدد نیسدت، بده ترجمده مراجعده کندد           

                                    ؛ بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت(.    3184 / 1 /  31 )                  و در همان تدبر کند

 . تکرار آیات و تالش برای افزایش انس عهنی با قرآن4-1

آیات قرآن و تالش برای افزایش انس عهنی با عنصر مهم  دیگر برای رسیدن به تدب ر، تکرار 

ایشدان در ادامده   توان دسدت یافدت.    ها است. به صرآ خواندن یا ترجمه کردن به تدب ر نمی آن

بار که بخواند، انسدان فهدم و انشدرا  عهندی      دو بار، سه بار، پنجفرماید:  فرمایش قبلی چنین می

شدود؛ بیشدتر بدا تددبر حاصدل       حاصل نمی کند که با بیان دیگری نسبت به مضمون آیه پیدا می

خواند، یل  ی مرتبک به هم را می شود؛ این را تجربه کنید. لذا انسان بار اول وقتی مثل ا ده آیه می

خواندد، انتبداه دیگدری     احساس و یل انتباه دارد؛ بار دوم، پنجم، دهم که همین را با توجه مدی 

ه انسان بیشدتر اندس و ردور پیددا کندد، بیشدتر       کند. هرچ دارد؛ یعنی انسان انشرا  عهن پیدا می

 ؛ بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت(.31/1/3184)فهمد؛ و ما به این احتیاج داریم می

 نیسدت؛  قدرآن  زبدان  مدا،  زبدان . کنیدد  پیددا  اندس  قدرآن  با باید فرماید: یا در بیان دیگری می

 بده  ی مراجعده  بدا  فقدک  قرآندی  مضدامین  یابی عم  اما کنیم؛ مراجعه قرآن ی ترجمه به توانیم می
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 دسدت  به همیشه فهمند، می که کسانی برای هم قرآن  متن خواندن با کمااینکه شود؛ نمی ترجمه

وقتی انس با قرآن پیدا شد، مجال  .آید می دست به یابی عم  با آید؛ می دست به تدبر با آید؛ نمی

بیاندات در دیددار   ؛ 13/4/3193)تدبر و تامل و تف،ر در معدارآ قدرآن بده دسدت خواهدد آمدد      

 (.قاریان

این انس هر چه بیشتر باشد و مفاهیم قرآنی در عهن بیشتر جای گرفته و حل  شود، زمینده  

قدرآن را کده هدر روز تدالوت      آورد: مندی از قرآن و دستیابی به نکات بدیع را فدراهم مدی   بهره

گذارید این مفاهیم در عهن جوان ی آن را هم نگاه کنید؛ ب کنید. هرچه تالوت کردید، ترجمه می

بیاندات در مراسدم   ؛ 9/8/3119)شما حل شود. در آن صورت فرصت تدب ر پیددا خواهیدد کدرد   

مقدام   آیدد   (. اما انس با قرآن چگونه به دسدت مدی   اختتامیه مسابقات حف  و قرائت قرآن کریم

گیدری   ی شدکل را از راهکارهدای اساسد  « حف  قرآن»و « تالوت قرآن»معظم رهبری، دو عنصر 

  دانند؛ از این رو، ایشان بارها و بارها بر مقد می بودن این عناصر تاکیدد ورزیدده   انس با قرآن می

اندد. در   توجهی به مقوله فهم و تدب ر در قرآن هشدار داده و نسبت به توق   در این مراحل و بی

 کنیم: ادامه برخی بیانات ایشان را در این زمینه مرور می

 قرآنال ( تالوت 

خدواهیم   تالوت قرآن و قرائت زیبای آیات الهی، مقدمه است برای تدبر در قدرآن. مدا نمدی   

خودمان را مشغول کنیم، سرگرم کنیم به تالوت و به قرائت قرآن و الحان قرآنی، به عنوان یدل  

شود  موضوع اصلی؛ این مقدمه است، این طری  است. تالوت قرآن با صوت خوش موجب می

نرم شود، خشوع پیدا کند، آماده بشود برای فهم معارآ قرآنی و آیات قرآندی؛ مدا   که دل انسان 

المللدی قدرآن    کنندگان در مسابقات بین بیانات در دیدار شرکت؛ 4/4/3193)به این احتیاج داریم

 (کریم
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 ب( حف  قرآن

بحمداهلل رساند، تدبر در قرآن است؛ و این حف  قرآن هه  آن ه هه ما را به حقای  نورانی می

ها، در بین جوانهای هشور، در سرتاسر هشور رواج پیددا هدرده اسدت،     امروز در بین شما جوان

ی قدرآن و   ی خوبی است برای تدبر. یعنی حف  و ت،درار و اندس بدا آیدات هریمده      ی  مقدمه

شود هده انسدان بتواندد در قدرآن تددبر       درپی آیات الهی را مورد توجه قرار دادن، موجب می پی

حف  قرآن خیلی باارزش اسدت. حفد  قدرآن    (. بیانات در محفل انس با قرآن؛ 39/4/3192)هند

این فرصت را به حاف  خواهد داد که با تکرار آیدات، در قدرآن قددرت تددبر پیددا کندد. ایدن        

(. بیانات در دیددار قاریدان  ؛ 22/4/3189) فرصت است، این توفی  است؛ این را از دست ندهید

وقتی قدرآن را   توان یافت: معانی، انس و حف  قران را در گفتار زیر نیز میاین مالزمه میان فهم 

توانید معانی قدرآن را درسدت بفهمیدد؛ انسدان وقتدی معندای قدرآن را فهمیدد،          حف  کردید، می

تواند به معارآ عالی دست پیدا کند و رشدد پیددا    تواند در آن تدبر کند؛ وقتی تدبر کرد، می می

 (.بیانات در دیدار قاریان؛ 13/4/3193)کند قرآن، در درون رشد پیدا می کند. انسان با انس با

 گیری نتیجه. 8

                         هدای خدود بده مقولده                                                                         مقام معظم رهبری، به عنوان یدل متفکدر قدرآن پدژوه، در سدخنرانی     

                              تام ددل و اندیشددیدن بددر روی  »                                                   فددراوان توجدده نمددوده اسددت. ایشددان، تدددب ر را   «                  تدددب ر در قددرآن »

                                                 هدای گونداگون بدر ضدرورت آن تاکیدد ورزیدده                             داندد و بدا بیدان         مدی    «                    کلمات و مفاهیم قرآنی

                                          چهددار کددارکرد خواهددد داشددت: تعمیدد                                                           اسددت. از نگدداه ایشددان، تدددب ر در قددرآن حددداقل    

               هددای زندددگی،                                                                              باورهددای دینددی و مصددونیت از انحرافددات فکددری، پاسددخگویی بدده پرسددش   

                  امدل در بیاندات                                                             اهدداآ و برکدات  متعدالی دیدن. از سدوی دیگدر، بدا ت                              رشد دروندی و تحق د   

                                                     توان مبانی تدبر در قرآن را نیز جست، که عبارتند از:            ایشان می

 )توجه به فرابشری بودن قرآن )توجه به خال  قرآن                                              

 قابل فهم  همگانی بودن قرآن                           
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 جه به متن قرآن(                  زبان ویژه قرآن )تو                

 )جامعیت و مرجعیت قرآن )توجه به کارکرد قرآن                                           

                    ، امددا توجدده بدده                                 مسددتقلی از ایشددان یافددت نشددد                                            نسددبت بدده شددیوه تدددبر، اگددر چدده سددخن 

                                                                در کددالم ایشددان، مددا را بدده یددافتن شددیوه تدددب ر در نگدداه   «                 تدددبر در قددرآن »      هددای                   برخددی نموندده

                                                                           رسداند. ایشدان، صدفای بداطن، مخاطدب قدرار دان خدویش هنگدام تدالوت،                             ایشان یداری مدی  

            الوت و حفد                         تددب ر دانسدته و تد                                                                 تالش برای فهدم معدانی و نیدز تکدرار آیدات را از مقددمات      

           دانند.                                                                       قرآن را دو زمینه بسیار مناسب برای انس بیشتر قرآن و تدب ر در آن می

 منابع
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 تدبر در قرآن با رویکرد مناسبات سور

 2محمدحسن رستمی -3معصومه طاهریان قادی

 چکیده

شددده اسددت. یکددی  هددای مختلفددی بددرای تدددبر روشددمند در قددرآن عرضددهروش

-      سدوره آیدات و                                   کشد  ارتبداط و همبسدتگی بدین     های مهدم تددبری،   از روش

                                                     پرتددو آن، وجددوه اعجدداز کددالم الهددی و اسددتخراج                               هددای قددرآن اسددت تددا در  

توجده بده مناسدبات بدین                                          هدای قرآندی حاصدل گدردد. اگرچده                ها و ظرافت    نکته

آیددات و سددور قرآنددی از دیربدداز در سددنت تفسددیری و تدددبری جریددان داشددته   

رو  هدای قدرآن محدل بحدو بدوده اسدت. ازایدن       است، اما مناسدبات بدین سدوره   

لددی بدده سددیر تحددولی ایددن بحددو در تحلی-پددژوهش حاضددر بددا شددیوه توصددیفی

تفاسددیر پرداختدده و نقددش آن را در رویکردهددای تدددبری موردتوجدده قددرار      

هددای قددرآن دهددد کدده تدددبر بددین سددورهداده اسددت. نتددایج پددژوهش نشددان مددی

دارای اقسام مختلفی است کده تنهدا تناسدب بدین سدور مجداور نیازمندد مبندای         

م حتددی بددا اجتهددادی باشددد، سددایر اقسدداهددا مددیتددوقیفی بددودن ترتیددب سددوره

هدای تددبری، در   پیگیدری هسدتند. از بدین روش    دانستن ترتیب سدور نیدز قابدل   

، بدده تدددبر «تحقیدد  موضددوعی قددرآن»و « هددای قددرآنتحقیدد  سدداختاری سددوره»

شددده اسددت. تدددبر بددین زوج  هددا پرداختددهدر قددرآن بددا رویکددرد تناسددب سددوره

                                                           
 masom.ghadi@yahoo.comآموخته دکتری علوم قرآن و حدیو از دانشگاه مازندران  . دانش3

 rostami@um.ac.irعلمی گروه علوم قرآن و حدیو دانشگاه فردوسی مشهد   . دانشیار و عضو هیئت 2
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شدده   تصدری   هدا  آن های قدرآن در مدواردی کده در روایدات بده زوجیدت      سوره

چنددین سددور دارای مطلددع یکسددان نیددز  اعتمدداد خواهددد بددود. هددم باشددد، قابددل

هددا ایددن  دارای ارتباطددات محتددوایی و لفظددی هسددتند کدده بددا تدددبر در آن     

 گددردد. در تحقیدد  موضددوعی قددرآن نیددز بددا در نظددر   ارتباطددات کشدد  مددی 

هددای مختلدد ، دیدددگاه قددرآن گددرفتن ارتباطددات بددین آیددات پراکنددده در سددوره

 دست خواهد آمد. موضوعی خاص بهدر 

هدای قدرآن؛ تحقید     تدوقیفی بدودن ترتیدب سدور؛ تحقید  سداختاری سدوره       ها:  کلیدواژه

 موضوعی قرآن؛ مناسبات بین سور؛ تدبر در قرآن.

 مقدمه. 1

                 بدا رویکردهدای                                                                             تدبر در قرآن یکدی از وظدای  همگدانی در مواجهده بدا قدرآن اسدت کده        

                                        کدده در برخددی تعدداری  تدددبر نیددز               قالددب آن                              مشدداهده اسددت، امددا وجدده                    مختلدد  قابددل 

                                            اسددت کدده شددامل پیوسددتگی محتددوایی و       «                            کشدد  همدداهنگی در قددرآن   »      شددده            گنجانددده

               (. از دیربدداز    364  :     3190               زاده و نسدداج،                    شددود )اسددماعیلی                  ادبددی قددرآن مددی-                پیوسددتگی لفظددی

                                                                        پژوهدان، ایدن وجده از اعجداز علمدی قدرآن در قالدب علدم مناسدبت                                  در نزد مفسدران و قدرآن  

                                                                               است. یکدی از وجدوه علدم مناسدبت، تناسدب بدین سدور قدرآن اسدت، هده در             ری شدهگذا نام

   (.    313  :     3423                                                                    ی مناسددبت لفظددی و مناسددبت موضددوعی قددرار دارد )ابددوالعالء،                 دو حیطدده

               وجدوی تناسدب                    دانندد و جسدت                        هدا را وحیدانی نمدی                                       رردم اینکده گروهدی ترتیدب سدوره        علی

  ؛    306  :  3   ، ج    3434          شددوهانی،      )رک:            انگارنددد                           پایدده و سددبب تکلدد  مددی              را نیددز بددی      هددا    آن       میددان 

  ؛    101  :     3149                       ؛ م،دددارم شدددیرازی،     326  :   32   ، ج    3431               ؛ طباطبدددایی،    336-   333  :     3113          عددداملی، 

                                                       ، ایددن علددم در ابعدداد مختلفددی از سددوی دانشددمندان      حددال   ن ی     بدداا   (،    311   ددد   363  :     3111         معرفددت، 

                         هدا و وجدود حکمتدی در                                                                          علوم قرآنی و مفسدرانی کده قائدل بدر وحیدانی بدودن ترتیدب سدوره        

        .         گرفته است      ی قرار        موردبررس     اند،               فعلی قرآن بوده     چینش 
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                                      هدای قدرآن تدالی  گردیدد، مانندد                                              هدای مسدتقلی در مناسدبات بدین سدوره            که کتاب      آنجا   تا 

              نظددم الدددرر  »    ق(،    108                           از ابددن زبیددر ررندداطی )م  «                                               البرهددان فددی مناسددبت ترتیددب سددور القددرآن »

                          القددرآن )تناسدد  الدددرر               ترتیددب سددور  »    ق(،    883           بقدداعی )م    از    ، «                              فددی تناسددب االیددات و السددور

   از   «                                            علددم المناسددبات فددی السددور و االیددات    »    ق(،    933             از سددیوطی )م  «                       فددی تناسددب السددور( 

            (؛ در سددده   32  )ق                     از صدددیقی رمدداری    «                                           جواهرالبیددان فددی تناسددب سددور القددرآن   »           بددازمول،

            همدداهنگی و  »   (،     3180            از ایددازی )  «         ی قددرآن          ی پیوسددته        چهددره »                                 معاصددر نیددز آثدداری ماننددد  

                       هددا: تنظیددر و تدددبر               تناسددب سددوره »     (، و     3180             از خرقددانی )  «       کددریم                            تناسددب در سدداختار قددرآن

     اند.                          ( از آثار شاخر در این حیطه    3199     منش )      از خوش  «             های حزب مفصل       در سوره

                                      و مقداالت گونداگونی در ایدن موضدوع           هدا         نامده     ان   ید   پا                                 در فضاهای پژوهشدی معاصدر نیدز    

             از زرسددازان   «  م                             بررسددی تناسددب سددور حددوامی »            تددوان بدده                    بددرای نموندده مددی       انددد       شددده   ن ی     تدددو

        تناسددب  »   (،     3188                از خوشددناموند )  «             هددای قددرآن                                  بررسددی پیوسددتگی معنددایی سددوره  »   (،     3183 )

            از سدددینکی   «                                    تناسدددب معندددایی سدددور مسدددبحات »   (،     3190              از رهگشدددای )  «                سدددور عدددزائم

          پیوسددتگی  »   (،     3192               از پورصددالحی )  «                                          بررسددی وجددوه تناسددب سددور طواسددین     »   (،     3190 )

   (،     3194          از داوری )  «                  سدددوره عاریدددات                                    هدددای قدددرآن، مطالعددده مدددوردی            ای سدددوره       شدددبکه

   (،     3198                             از زارع دینددی و همکدداران )   «                 فددت  و حجددرات   «           زوج سددوره »                  پیوسددتگی متنددی   »

  (     3199                                 از الیاسددی فددر و طالددب تدداش )  «                                  ای سددور لعائیدده فددت  و حجددرات                پیوسددتگی شددبکه »

                                               هدا گویدای ایدن مطلدب اسدت کده در اکثدر                                     اندد. عنداوین ایدن پدژوهش                        به این مهم پرداختده 

               هدا عملیداتی                                                                     پذیرش تناسب بین سدور، روندد تددبری بدا رویکدرد تناسدب سدوره                    این آثار با

                               و مقالده بسدنده شدده اسدت.             نامده     ان   ید   پا                                               است و در نهایت به ارائه تددبر خدود در قالدب         شده

-                      شناسدی تناسدب سدوره                                                     ها، آثداری دیگدر نیدز بدا رویکدرد نقدد و روش                       در کنار این پژوهش

        هدا در        سدوره          تناسدب       بده           ی قدائالن               نقدد نظریده   »                       ایدن آثدار، مقالده             ازجملده                    ها تدالی  شددند.   

                                                                    ( اسددت کدده بددا رد نظریدده تددوقیفی بددودن ترتیددب سددور، اسدداس      3183      زاده )         از فقهددی  «       قددرآن

                          تناسددب و ارتبدداط میددان  »                                              پایدده دانسددته اسددت و در مقابددل در مقالدده             هددا را بددی              تناسددب سددوره
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     بددا                  اسددت کدده حتددی        شددده         اشدداره                    ( بدده ایددن مطلددب     3119             از خرقددانی )  «             هددای قددرآن      سددوره

                     ها را نادیده گرفت.                          توان تناسب بین برخی سوره                            اجتهادی دانستن ترتیب سور نمی

                                          اندد، امدا رالدب توجهدات در مناسدبات                                                        اگرچه در این آثار زوایدایی از بحدو تبیدین شدده    

               وجددوه مختلدد        کدده   ی       درحددال       انددد،                       هددای مجدداور دانسددته                                  سددور را منحصددر در تناسددب سددوره

                                هدای تددبری اقسدامی از ایدن                     در برخدی شدیوه              اسدت کده          تصدور         قابدل                     تناسب سور در قدرآن  

                         هددا کدده توسددک لسددانی                                       اسددت، ماننددد تدددبر سدداختاری سددوره             قرارگرفتدده            موردتوجدده        وجددوه، 

                                   ضدرورت دارد بدا نگداهی دوبداره         رو   ن   ید    ازا       اسدت.         شدده        ید    تعر                          فشارکی و مدرادی زنجدانی   

                                         هدای تددبری بده کدار گرفتده شددند،                                         هدا کده توسدک مفسدران و گدروه                        به اقسام تناسب سوره

  ی     هدا    ک ی      وتفدر          افدراط                                          هدا مدورد بدازبینی قدرار گیدرد تدا                                          تدبر در قرآن با رویکرد تناسب سدوره 

                       این رویکرد تبیین گردد.

             های زیر است:                پاسخگویی به پرسش       درصدد     شرو ی پ      پژوهش     رو   ن ی   ازا

               ها برقرار است                                                    . چه ارتباطی بین تناسب سور و نظریه توقیفی بودن سوره 3

                    بر چند قسم هستند            های قرآن                  . مناسبات در سوره 2

             قرارگرفتدده            موردتوجدده                                                      هددای تدددبری معاصددر، چدده قسددمی از تناسددبات سددور         . در روش 1

     است 

 مفاهیم. 2

نقددش محددوری در مسددئله اصددلی پددژوهش « تدددبر»و « تناسددب»در ایددن پددژوهش مفدداهیم 

 رو تبیین این مفاهیم ضرورت دارد.   دارند، ازاین
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 . مفهوم تناسب2د3

  «          نزدی،دددی »  و   «         قرابددده »                      شدددده، بددده معندددی           گرفتددده  «        نسدددبت »      یدددا   «       نسدددب »             مناسدددبت از 

                                   ی لغددوی خددود، یدد  اصددل بیشددتر            در ریشدده  «      نسددب »          (. مدداده    316  :  3       تددا: ج                   )فیروزآبددادی، بددی

              دهدد و ایدن                                                                                     ندارد، هه پیوند داشتن چیزی بدا چیدزی دیگدر و ربدک بدین دو شدیء معندی مدی        

    وی،         ؛ مصددطف   421  :  3   ، ج    3404                                                               معنددی در تمددام مشددتقات آن جدداری اسددت )ابددن فددارس،       

  :  2   ، ج    3113                                                                   (. مناسددبت یددا تناسددب در لغددت بدده معنددای مشدداهله )طریحددی،    94  :   32    : ج     3168

          ش،لی است.                   (، یعنی همگونی و هم   313

                (. یعنددی علددت   84  :     3421                 اسددت )بددازمول،   «                علدد  الترتیددب »                           تناسددب در اصددطال  همددان  

                         ( یدا بده معندی ربدک      3  :  3   : ج    3408                                                            ترتیب بعضدی اجدزاء قدرآن بدا اجدزای دیگدرش )بقداعی ،        

                             (. بدده عبددارتی مددراد از      238  :  2   ، ج    3423                                           ی بددین آیددات و سددور اسددت )سددیوطی،         ده     دهندد

                                                            ی واحدد یدا دو آیده یدا آیدات متعددد یدا سدوره بدا                                                  مناسبت وجه ارتباط بین دو جمله در آیده 

   (.  92  :     3421                       ای دیگر است )رک: قطان،       سوره

            نیدز شدده     «          التدرابک  »  و   «          التناسدب  »                                نامیدندد، و از آن تعبیدر بده      «                 علدم المناسدب    »             این علدم را  

                                                                    (. عدالوه بددر واژگدان تناسدب، مناسددبت، و ارتبداط، از انسددجام،       31  :     3423                      اسدت )ابدو العددالء،   

                                   هدا نیدز بدرای بیدان پیوسدتگی                                                                   اتساق، تناس ، نظدم، ترتیدب، وحددت، و مشدتقات و نظدائر آن     

                                        (. ایددن علددم در تقسددیمات کلددی در دو  8  :     3180                 شددود )خرقددانی،                                اجددزای قددرآن اسددتفاده مددی

                          ( کده هدر یدل اقسدامی       29  :     3421                  گیدرد )بدازمول،                          ی و خدارجی قدرار مدی                    دسته تناسب داخلد 

                                                   ای، تناسددب بددین آیددات موجددود در یددل سددیاق،                      تناسددب درون آیدده                          دارنددد: بددرای نموندده  

        گردندد                                          از جملده تناسدبات داخلدی محسدوب مدی                                  هدای موجدود در یدل سدوره                 تناسب سدیاق 

  ؛   28  :     3421          بددازمول،   ؛    210-   221  :  2   ، ج    3423                                                )بددرای اقسددام تناسددب آیددات رک: سددیوطی،     

              ، تناسددددبات  (  62-  60  :   29  ،     3113             ؛ همددددامی،   34  -  11  :     3180             ؛ ایددددازی،   29  :     3180            خرقددددانی، 

                                     باشدد کده در ایدن پدژوهش بده آن               هدا مدی                                                   خارجی نیز عندوان دیگدری از تناسدب بدین سدوره     

     شود.          پرداخته می
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 تدبر. مفهوم 2د2

و بدده معنددای  اسددت«     دد ق ب ل  »شددده اسددت کدده نقددیض  گرفتدده«     دد د ب ر  »تدددبر در لغددت از ریشدده 

؛ 324: 2،ج1414هددر چیددزی اسددت )ابددن فددارس،  « آخددر»اشددیاء و « پشددت سددر»، و «پشددت»

           د              کده بداب تفع ل بدرای       (. تددبر بدر وزن تفعدل آمدده اسدت، ازآنجدایی      383: 6، ج1414زبیدی، 

مطاوعدده تفعیددل اسددت، بنددابراین تدددبر بددرای مطاوعدده تدددبیر خواهددد بددود )مصددطفوی،       

ی تدددبر در گددرو معنددای تدددبیر اسددت. عالمدده طباطبددایی  (، بدده عبددارتی معنددا176: 3،ج1368

ای کده هدر    گونده  داندد بده  مراد از تدبیر را ترتیب دادن اشدیاء متعددد پشدت سدر یکددیگر مدی      

شیء در جایگاه خداص خدود قدرار گیدرد و ردر  و فایدده و مقصدود بدر آن مترتدب گدردد           

وآ، کلمددات، دیگددر قددرآن حاصددل تدددبیر حددر   عبددارتی (. بدده291-289: 1417)طباطبددایی، 

عبددارات، و جمددالت در کنددار یکدددیگر اسددت، تدددبیری کدده خداونددد بددرای محقدد  شدددن     

زده اسدت، بنددابراین امدر تدددبر در قدرآن بددا توجده بدده معندای مطدداوعی آن،       هددفی آن را رقددم 

نددژاد بددردن بدده آن مقصددود الهددی خواهددد بددود )محمددد علددی  اثرپددذیری از ایددن نظددم و پددی 

 (.  152: 1394عمران، 

تددالوت راسددتینی »ای وجددود دارد از جملدده:                                   اصددطالحی تدددب ر نظددرات پراکنددده در معنددای

پدورفر،  )نقدی « گدردد یابدد و بده عمدل منتهدی مدی     که از قرائت شروع و با فهم عمی  ادامه مدی 

(، 23: 1396زاده، )الهددی « فهددم روشددمند و هماهنددگ ظدداهر قددرآن کددریم      »(، 374: 1387

( )بددرای سددایر تعدداری  ر.ک: 558: 8تددا: جبددی )طوسددی،« تفکددر و اندیشددیدن در ادلدده قددرآن»

(. بددا درنظرگددرفتن معنددای لغددوی تدددبر، بهتددرین معنددایی کدده 19-17: 1399مددرادی زنجددانی، 

برای آن متصور است فهم متن و پدی بدردن بده مدراد الهدی اسدت کده در ورای ایدن الفدا  و          

هدا،  جایگداه آن هدا،  ظاهر قرآن وجود دارد، ایدن تددبر بدا دقدت در کلمدات و آیدات و سدوره       

 گردد.بالری و آهنگ و لحن کالم، حاصل می-ارتباطات معنایی، ادبی
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 . مبانی1

هدا مطدر    یکدی از مبدانی بحدو تناسدب سدوره      عندوان  بده هدا  توقیفی بودن ترتیدب سدوره  

هددا در هددا و مشددخر کددردن ترتیددب آناسددت. منظددور از تددوقیفی بددودن سددور، تنظددیم سددوره

سددول )ص( اسددت. اگرچدده جمهددور علمدداء بددر ایددن  قددرآن بدده امددر پروردگددار و حضددرت ر

هددا تددوقیفی اسددت و ر ی و اجتهدداد در آن هددی  دخددالتی  باورنددد هدده ترتیددب آیددات در سددوره

: 1، ج1411؛ زرکشددی،  73تددا: ؛ ابددن زبیددر، بددی 41-41: 1954نداشددته اسددت )رِ: جفددری،  

: 1428؛ معرفددددددت، 61: 1، ج1364؛ قرطبددددددی، 217-216: 2، ج1421؛ سددددددیوطی، 353

هدا اخددتالآ  (، امددا در تدوقیفی یددا اجتهدادی بددودن ترتیدب سددوره   28: 1369؛ شدحاته،  71دد 41

هددا در بدداب توقیفیددت ترتیددب سددور،   الزم اسددت، پددس از تبیددین دیدددگاه  رو نیددازااسددت. 

 ارتباط این بحو با تناسب سور روشن گردد.

 یا اجتهادی بودن ترتیب سور توقیفیها در . دیدگاه1د3

تدا:  میدان دانشدمندان سده دیددگاه وجدود دارد )ابدن زبیدر، بدی        درباره ترتیدب سدور قدرآن    

 (:137د136: 1427؛ قطان، 74، 73

 . توقیفی بودن ترتیب تمامی سور1د3د3

هدای قدرآن بده وسدیله خدود       ی سدوره  اندد هده ترتیدب فعلدی همده      این دسته بر این عقیدده 

ایدن نظدر    ایدن در دسدت ندداریم.    بدرخالآ پیامبر )ص( معلوم شده اسدت و مدا هدی  دلیلدی     

اجتهداد بدوده اسدت هدی  مجدوزی       برحسدب هدا   هدا یدا بعضدی از آن    هه ترتیدب تمدام سدوره   

 (.71: 1977ندارد )صبحی صال ، 

از بین قدما دانشدمندانی مانندد ابدوجعفر نحداس، ابدوب،ر انبداری، ابدن اشدته، بغدوی، ابدن           

لهددی،  اهلل ملدوی منفلدوطی، قرطبدی، سدید مرتضدی علدم ا       حصار، هرمانی، طیبدی، شدیه ولدی   

؛ 349-347: 1، ج تدداانددد )زرقددانى، بددیطبددری و صدداحب المبددانی قائددل بدده ایددن نظددر بددوده  

؛ 222 -221: 1، ج1421؛ سدددددیوطی، 67-66: 1421؛ ابوسدددددلیمان، 111: 1381ایدددددازی، 
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( و از بددین متدداخران اهددل سددنت نیددز،     41ددد41: 1954؛ جفددری، 61: 1، ج1364قرطبددی، 

(، ابدددوزهره 31: 1359(. دروزه )46: 1385آزار شدددیرازی، شدددیه محمدددود شدددلتوت )بدددی  

( و بسدددیاری دیگدددر 73: 1977(، صدددبحی صدددال  )137: 1427قطدددان )  (، منددداع66: 1371)

 اند. این نظر را اختیار هرده

، سدید مرتضدی عسد،ری در    «البیدان فدی تفسدیر القدرآن    »از بین متاخران شدیعه خدویی در   

تدداریه »صددغیر در هتدداب  ، محمدحسددین «القددرآن ال،ددریم و روایددات المدرسددتین  »هتدداب 

و « علددوم القددرآن»، محمددد بدداقر ح،ددیم در هتدداب  «تفسیرتسددنیم»، جددوادی آملددی در «قددرآن

انددد )رِ: ایددن نظددر را برگزیددده« ... نشددده  یددتحرقددرآن هرگددز »آملددی در کتددب  زاده حسددن

(. قددائلین بدده  26: 1371آملددی،  زاده حسددن؛ 53- 52: 1381؛ خرقددانی، 111: 1381ایددازی، 

 از:  اند عبارتها ترین آناند که مهمدالیلی را طر  کرده این دیدگاه

هددا در مضددمون، وزن و هددای متددوالی قددرآن و همدداهنگی آن الدد . شددباهت کلددی سددوره 

 (؛358: 1، ج1411های مجاور )زرکشی، آهنگ سوره

هددا نشددان از آن تددوقیفی بددودن  هددای انسددانی در ترتیددب سددوره ب. عدددم وجددود مددالک

هددای قددرآن را مرتددب هننددد   خواسددتند سددوره ترتیددب سددور دارد. زیددرا اگددر مسددلمانان مددی  

گرفتندد، هده ریدر از ترتیدب قدرآن اسدت،        هدا را در نظدر مدی                                     قاعدتا  یا باید ترتیب نزول سدوره 

هددای هددر سددوره را مددالِ ترتیددب قددرار  هددا یددا تعددداد دقیدد  آیدده ی دقیدد  سددوره و یددا اندددازه

هدای ترتیددب  در تنظدیم کندونی قددرآن مدالک    کدده یدرحدال (. 85: 1359دادندد )رِ: دروزه،   مدی 

 کده  یدرحدال هدا صدورت نگرفتده اسدت. بدرای نمونده       بر اساس طول سور، یدا شدباهت سدوره   

پراهندده   صدورت  بده ، امدا مسدبحات   اندد  قرارگرفتده هدم   پشدت سدر  « الر»حوامیم و سور دارای 

تدر   بودندد، سدوره طدس هده هوتداه     « طسدم »ر هده دارای  آمده، و بین دو سوره شعراء و قصد 

ایدن دو سدوره در مطلدع و طدول سدوره شدبیه هدم         کده  یدرحدال از آن دو بود، جدایی اف،ندد،  



 331                                                                       تدبر در قرآن با رویکرد مناسبات سور

 

 

توانسددتند در هنددار هددم بیاینددد. حددال اگددر ترتیددب سددور تددوقیفی نباشددد، ایددن    بودنددد و مددی

 (. 35: 2111ترتیب چگونه قابل توجیه است )سیوطی، 

هددا در  گوندده مخددالفتی نسددبت بدده ترتیددب سددوره  زمددان عثمددان هددی   ج. این،دده مددا در

بدود   شدده  شدناخته بیندیم نیدز مایددی قدوی اسدت، هده ایدن ترتیدب امدری           مصح  وی نمدی 

(. اجمداع بدر مصدح  عثمدان تنهدا در صدورتی مم،دن بدود هده نظدم و           67: 1381)خرقانی، 

( باشددد )زرقددانی، هددا، ناشددی از توقیفیددت پیددامبر )ص ترتیددب مددورد توافدد  ایشددان در سددوره

 (.437: 1تا: جبی

                                                      ترتیدب نددزول اسدت، قطعددا  ح،متدی در آن بددوده در     بددرخالآد. چدون ترتیددب مصدح    

 (.16: 1971ریر این صورت هاری عبو بوده است )حجازی، 

 . اجتهادی بودن ترتیب سور از طرآ صحابه1د3د2

آلوسددی، دانددد ) اگرچدده آلوسددی نظددر اهثریددت علمدداء را تددوقیفی بددودن ترتیددب سددور مددی 

اندد   (، اما این نظدر چنددان دقید  نیسدت، زیدرا جمهدور علمداء بدر ایدن عقیدده          1/26: ج1415

؛ 44تددا: ؛ ابددن زبیددر، بددی354: 1، ج1411هدده ترتیددب سددور اجتهددادی اسددت )رِ: زرکشددی،  

؛ طالقددانی، 415: 1تددا: ج؛ زرقددانی، بددی 65: 1421؛ ابددو سددلیمان،  221: 1، ج1421سددیوطی، 

                                                                      (، اهثریددت شددیعه نیددز قائددل بدده اجتهددادی بددودن ترتیددب سددو ر  111 :1381؛ ایددازی، 78: 1361

پدذیرد   معرفدت هده در التمهیدد ایدن دیددگاه را مدی       اهلل تید آ(، مانندد  146: 1381اند )ایدازی،  

طالقددانی نیددز  اهلل تیددآ(، 288-281: 1: ج1415کنددد )معرفددت، و نظددر مخددال  را نقددد مددی 

. ابددن فددارس در مددورد ترتیددب سددور    (79: 1361ایددن نظددر را پذیرفتدده اسددت )طالقددانی،    

هدار صدحابه    ازجملده اندد،   ایدن موضدوعی اسدت هده صدحابه آن را متعهدد شدده       »نویسدد:   می

، 1421؛ سددیوطی، 331: 1: ج1411)زرکشددی، « قددرار دادن سددبع طددوال قبددل از مئددین اسددت  

 (.221: 1ج

 ترین دالیل قائالن به اجتهادی بودن ترتیب سور عبارت است از:مهم
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تدوان بده    آوری و تددوین قدرآن، نمدی    توجه به اخدتالآ و تنداقض روایدات جمدع    ال . با 

 (.72: 1: ج1414توقیفیت ترتیب سور ر ی داد )شوکانی، 

هدای قدرآن سدخنی بده میدان نیامدد،        االجدراء بدودن ترتیدب سدوره     ب. در احادیو از الزم 

بددرد، در پددی  طددوال و مئددین و مثددانی و مفصددالت در قددرآن نددام مددی  و حدددیثی هدده از سددبع

هددای هوتدداه و بلندددی اسددت هدده بددر  بندددی قددرآن نیسددت، بل،دده تنهددا سددخن از سددوره تقسددیم

ی بدرای ایدن دسددته   ا شدده   یددتعرمشدخر و   رزحددوم                 اسددت، ثانیدا    شدده  ندازل پیدامبر )ص(  

 (.71: 1374سور وجود ندارد )فقهی زاده، 

 بودن برخی سور و اجتهادی بودن بعضی دیگر توقیفی. 1د3د1

انددد و ترتیددب  هددا اتخدداع هددرده ای را در ترتیددب سددوره گروهددی از دانشددمندان ر ی میاندده

هده در ترتیدب چده    امدا در ایدن   دانندد،  ها را در بخشی، توقیفی و در بخشدی، اجتهدادی مدی    آن

هددایی اجتهدداد شددده اخددتالآ دارنددد. از بددین قدددما بیهقددی و بدده تبعیددت از او، سددیوطی  سددوره

گوینددد ترتیددب ایددن دو  داننددد، جددز انفددال و توبدده هدده مددی ترتیددب تمددام سددور را تددوقیفی مددی

بددن عطیدده نیددز بددر ا (.172، 69: 2111سدوره را عثمددان مشددخر هددرده اسددت )رِ: سددیوطی،  

هدا ترتیدب سدور سدبع طدوال، حدوامیم و مفصدالت         عقیده است هده از بدین تمدام سدوره    این 

بدن زبیدر نیدز     ابدوجعفر  .(275: 1954بدود )جفدری،    شدده  مرتدب در زمان رسدول خددا )ص(   

هدا در حیدات    هدایی هده ترتیدب آن    گویدد تعدداد سدوره    نظری مانند ابدن عطیده دارد، امدا مدی    

اسددت و  زی اسددت هدده ابددن عطیدده نددام بددرده پیددامبر )ص( معلددوم شددده بددود بددیش از آن چیدد

(. 76تددا: ؛ ابددن زبیددر، بددی 33: 2111تعددداد سددور اختالفددی بسددیار اندددِ اسددت )سددیوطی،   

: 1369انددد )شددحاته،  اهلل محمددود شددحاته و دهتددر حجتددی نیددز ایددن نظددر را اختیددار هددرده عبددد

 گویددد: پددذیرد و مددی  (. امددا صددبحی صددال  ایددن دیدددگاه را نمددی   91: 1388؛ حجتددی، 241

هدا در قدرآن، بندا بدر اجتهداد اصدحاب معدین         ای از سدوره  مدرِ این عقیدده هده جدای پداره    »

)صدبحی صدال ،   « اسداس اسدت                                          باشد، هده هدامال  ضدعی  و بل،ده بدی      گردیده ی  حدیو می

 (.73د 72: 1977
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برخددی از دالیددل توقیفیددت و اجتهددادی بددودن ترتیددب سددور ندداقض یکدددیگر    ازآنجاکدده

هریدل از دو دیددگاه نخسدت، در اثبدات مددعی تمدام نیسدت،         شدده در هستند و دالیل گفتده 

رسدد، یعندی   تدر بده نظدر مدی    شدده، منطقدی  باید گفت دیدگاه اخیر از بدین سده دیددگاه گفتده    

اندد. قدائلین ایدن دیددگاه،     ها بده دسدتور حضدرت رسدول )ص( تنظدیم شدده      تعدادی از سوره

هدا را  سدوره ترتیدب  تنظدیم   کنندد: کسدانی کده   گونده اسدتدالل مدی   برای اثبات نظدر خدود ایدن   

-صدورت قاعدده   هدا را بده  توانندد تناسدب میدان سدوره    دانند، مدی می )ص( پس از دوران پیامبر

هدا جایگداه   توانندد انکدار کنندد کده برخدی از ایدن سدوره       ای کلی و فراگیر نفی کنند، اما نمدی 

قدره و  هدای: ب هدا مانندد ترتیدب کندونی، کندار یکددیگر بدوده اسدت، همانندد سدوره          واقعی آن

عمددران، عنکبددوت و روم، صددافات و ص، زخددرآ و دخددان، جاثیدده و احقدداآ، ضددحی و    آل

اسدت کده    یا گونده  هدا بده  هدا، زیدرا شددت تناسدب ایدن سدوره       شر ، فیل و قریش و مانند آن

گدری  هدا شدد. بندابراین بهتدر آن اسدت کده راه مقایسده       توان منکر تناسدب آن گزاآ نمی جز به

هددای اشددتراک میددان آن دو را بدداز گددذاریم، و               ب ر در نقطددهجددوار و تدددمیددان دو سددوره هددم 

هدای قدرآن بده دسدت آیدد و لطدای        تدری از سدوره  بسا با این کار، شناخت بهتدر و دقید    چه

  (.299د298: 1379خرقانی، )دیگری از قرآن کش  گردد 

 های قرآن. ارتباط توقیفیت با ترتیب سوره1د2

اسدت، یدل    شدده  مطدر  هدا  بدا تناسدب سدوره    نظرات متفاوتی در مورد ارتبداط توقیفیدت  

                               هدا باشدد الزم نیسدت حتمدا       ی معتقدد بده توقیفیدت ترتیدب سدوره     اگدر کسد  نظر این است که 

هدا ربدک و پیوسدتگی وجدود دارد، امدا مم،دن نیسدت هسدی         قائل به این باشد که میان سدوره 

هدا و جمدع قدرآن بعدد از فدوت پیدامبر )ص( باشدد، امدا          قائل به اجتهادی بودن ترتیب سدوره 

هدا را نیدز   العداده و مدافوق تصدور بدین سدوره      ندوعی پیوسدتگی اعجدازآور و فدوق     حال نیدرع

ی  خیلدی بعیدد نیسدت، امدا همده     هدا دو دسدته باشدند،     بپذیرد. لذا اگر موافقان توقیفیت سدوره 

هدا   اندد منکدر مناسدبات و اتصدال سدوره      هسانی هده اجتهدادی بدودن ترتیدب سدور را پذیرفتده      

 (.  158د157: 1381اند )ایازی،  شده
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اندد هده حتدی اگدر ترتیدب سدور اجتهدادی باشدد، دو ام،دان در           ای قائل اما در مقابل، عده

 در نظدر این،ده صدحابه بددون     پذیرش یدا عددم پدذیرش تناسدب سدور وجدود دارد، نخسدت       

هددا را هنددار هددم قددرار داده باشددند، و دوم این،دده  گددرفتن اشددتراِ و افتددراق مفدداهیم سددور، آن

 درهرحددالتوجدده شددده باشددد هدده ام،ددان اول بسددیار ضددعی  اسددت، بنددابراین   مسددئلهبدددین 

(. بنددابراین بحددو از  51- 51: 1375رسددد )همددامی،   وجددود ارتبدداط، قطعددی بدده نظددر مددی   

ها سدودمند خواهدد بدود اسدت، زیدرا بدا عقدل سدازگار نیسدت هده گروهدی بده             هتناسب سور

تددوین قددرآن همددت بگمارنددد و بددا ایددن دقددت بدده تشددخیر صددحی  از نادرسددت بپردازنددد،  

 (. 28باشند )همان:   گونه دلیلی نداشتهولی برای چگونگی ترتیب آن هی 

 گرفتده  شدکل ز قدرآن  نیسدت، زیدرا علدم تناسدب در پرتدو اعجدا       رشیپدذ  قابلدیدگاه اخیر 

کشدد   ازنظددرهددای کدده در حیطدده قددرآن اسددت، قددرآن کتددابی الهددی اسددت و تمددامی فعالیددت

پددذیرد بددرای نائددل شدددن بدده مددراد خداونددد و درک نکددات لفظددی و معنددایی آن صددورت مددی

یکددی از علددوم قرآنددی در پددی  عنددوان بددهعظمددت آورنددده آن اسددت؛ حددال اگددر علددم تناسددب 

ایدن علدم انسدان را بده سدر       تنهدا  نده هدا باشدد،   نش سدوره کسب دالیل مدنظر صدحابه در چید  

 منزل مقصود نخواهد رساند بلکه خود حجابی در مسیر هدایت خواهد بود.

ای هددا نکتددههددا در ارتبدداط توقیفیددت ترتیددب سددور بددا تناسددب سددوره در بیشددتر پددژوهش

ی معنددایی تناسددب سددور اسددت. وقتددی سددخن از  نادیددده انگاشددته شددده اسددت و آن گسددتره 

شددود، نبایددد آن را در تناسددب سددور مجدداور منحصددر دانسددت، زیددرا   هددا مددیسددب سددورهتنا

گیرندد. قسدمی   های ریدر مجداور نیدز جدزء اقسدام تناسدبات خدارجی قدرار مدی         تناسب سوره

هدایی بدرای   هدایی بدا مطلدع مشدابه اسدت)پژوهش     دیگر از تناسبات خدارجی، تناسدب سدوره   

بررسدی تناسدب   »تدوان بده   بدرای نمونده مدی   یافتن این نوع از تناسبات صورت گرفتده اسدت،   

از سدددینکی « تناسدددب معندددایی سدددور مسدددبحات»(، 1385از زرسدددازان )« سدددور حدددوامیم

پیوسدددتگی »(، 1392از پورصدددالحی )« بررسدددی وجدددوه تناسدددب سدددور طواسدددین»(، 1391)

( اشداره کدرد(. مانندد شدباهت     1399از الیاسدی و طالدب تداش )   « ای سدور لعائیده مکدی   شبکه
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اندد یدا   آرداز شدده  « لعا»هدایی کده بدا    وآ مقطعده یکسدان، یدا شدباهت سدوره     سور دارای حدر 

                                                  اندد. بندابراین تناسدب سدور لزومدا  در بدین       هایی که با حروآ قسدم یکسدان آرداز شدده    سوره

هدا  گدردد تدا مبندای تناسدب سدور را تدوقیفی بدودن ترتیدب سدوره         سور مجاور تعرید  نمدی  

اندد، مانندد دو   سدور بدا عندوان مشدترک یداد شدده      بدانیم. عالوه بر آن، در روایات نیدز برخدی   

( ، 439: 1415)کفعمددی،  ی شددده اسددتگددذار نددامکدده بدده زهددراوان  عمددران آلسددوره بقددره و 

هدا باشدد. ندوع دیگدر     ای بدرای ارتبداط معندادار بدین ایدن سدوره      تواندد نشدانه  این مدوارد مدی  

روایتدی کده قدرآن     اندد مانندد  هایی هستند که در روایدات در یدل مجموعده قدرار گرفتده     سوره

-کندد کده شدامل: سدبع طدوال، مئدین، مثدانی و مفصدالت مدی         دسته سدور تقسدیم مدی    4را به 

تددوان تناسددباتی را جسددتجو هددا نیددز مددیبندددی( در ایددن دسددته611: 2، ج1417شددود )کلینددی، 

بررسددی و تبیددین »هددایی در ایددن موضددوعات نیددز صددورت گرفتدده اسددت ماننددد کرد)پددژوهش

تناسددب در سددور حددزب »(، 1391از مرضددیه حسددنقلی )« طددوال تناسددب آیددات و سددور سددبع

از زهددرا خلخددالی(. بنددابراین تدالزم همیشددگی بددین توقیفیددت سددور و تناسددب  « مفصدل قددرآن 

 ها وجود ندارد.سوره

 های قرآن. انواع مناسبات در سوره4

                                                                       هددای قددرآن بددا دو مددالک قابددل تقسددیم اسددت: ارتبدداط بددر اسدداس                        مناسددبات بددین سددوره

                                                                                   و ترتیدب ندزول. بیدان مناسدبت بدین سدور بدر اسداس ترتیدب ندزول نیازمندد                       ترتیب مصح  

                                                                        هدا اسدت کده بدا توجده بده روایدات ترتیدب ندزول، تداریه صددر                                   کش  ترتیب ندزول سدوره  

                                                  شناسددایی اسددت. امددا تناسددبات بددین سددور بددر                           هددا تددا حدددودی قابددل                        اسددالم و مضددامین سددوره

             تقسیم است:                                     اساس ترتیب مصح  به موارد زیر قابل

 ناسبت شروع قرآن با هل قرآن. م4د3

  ی                                                                                                این مناسبت بر این پایده بندا نهداده شدده کده سدوره فاتحده مقدمده قدرآن اسدت و همده           

                                                  ال،تداب نامیدده شدد بده دلیدل این،ده آن ده                                                           مفاهیم قرآن در آن گرد آمده اسدت. ایدن سدوره ام   
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              صددورت مفصددل                                                                                  را هده در قددرآن از عقایددد و عبددادت و نظددام حیدات و ترریددب و ترهیددب بدده  

   (.    383 د         384  :     3966                                       صددورت اجمددال آمددده اسددت )شددلتوت،                                 ن شددده در ایددن سددوره بدده      بیددا

                                                                                      ی فاتحه مانندد فهرسدت و براعدت اسدتهاللی بدرای هدل قدرآن اسدت و اجمدالی اسدت                 سوره

                                                                                  تفصیل در مابقی سور آمدده اسدت. ایدن هدالم بیدانگر آن اسدت هده میدان تمدام                         از هر آن ه به

                                         پیوسددتگی اسددت، و هرکدددام بدده ترتیددب                                                 هددا ازنظددر مضددمون نددوعی ربددک و انسددجام و        سددوره

                (. در تفاسددیری     84  :     3426                هننددد )مسددلم،                                                    موضددوعات، مضددمون سددوره حمددد را دنبددال مددی  

                                                                                                    ماننددد تفسددیر مرارددی و صددفوة التفاسددیر بدده ایددن قسددم از تناسددب سددور، اشدداره شددده اسددت  

   (.  24  :  3  ،ج    3434        صابونی،   ؛   21  :  3     تا، ج          )مراری، بی

 . مناسبت شروع قرآن با ختم قرآن4د2

                                                                                         انددد میددان هددر دو سددوره حمددد و ندداس بدده ربوبیددت و مال،یددت الهددی تاهیددد شددده         فتدده گ

                                                                                  ترتیدب ابتددا و انتهدای قدرآن از ید  حقیقدت هده همدان توحیدد اسدت سدخن                   ایدن            است، بده 

                                                                 (. الزم بدده تددذکر اسددت کدده پددذیرش ایددن نددوع از مناسددبت      61  :     3180                 گویددد )ایددازی،       مددی

          ها است.                                 مستلزم پذیرش توقیفیت ترتیب سوره

 جوارش هممناسبت آیه یا آیاتی از ی  سوره با آیه یا آیاتی از سوره  .4د1

      اندد                هدا عبدارت             تدرین آن                     گیدرد هده شدایع           برمدی                                              این قسم از مناسدبت، اندواع مختلفدی را در   

                         ی قبددل، پیونددد پایددان                                                                                از: همانندددی دو سددوره در آردداز، پیونددد آردداز سددوره بددا پایددان سددوره 

                          ی پیشددین )ر.ک: خرقددانی،                     بددا تمددام سددوره                                                       سددوره بددا آردداز سددوره قبددل، تناسددب هددل سددوره 

                                (. مبنددددای ایددددن نددددوع از    281-   213  :     3116               ؛ ایروانددددی،   29  :     3113             ؛ همددددامی،    213  :     3180

                                                                                                 تناسب نیز توقیفیت ترتیدب سدور اسدت. قدائلین بده ایدن قسدم از تناسدبات نسدبت بده سدایر            

      نظددم                                                                           انددد. در اهددل سددنت در آثدداری ماننددد مفدداتی  الغیددب، البحددرالمحیک،                       اقسددام بیشددتر بددوده

                                                                                                 الدرر فی تناسدب االیدات و السدور، تناسد  الددرر فدی تناسدب السدور، رو  المعدانی، تفسدیر           

                                                                                             مراری، جواهرالبیان فدی تناسدب سدورالقرآن، تناسدب بدین سدور مجداور مطدر  شدده اسدت.           
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                                                               البیدان، مدنهج الصدادقین، تفسدیر البصدائر، نظدم قدرآن و                          تدوان از مجمدع                         در آثار شیعه نیدز مدی  

     (.    38 د  32  :     3192         طاهریان،                    تفسیر هاش  یادکرد )

 در قرآن مجاور ریر. تناسب آیه یا آیات دو سوره 4د4

 مجدداور ریددربددین سددور  تناسددب بددهدر تعدددادی از تفاسددیر در کنددار تناسددب سددور مجدداور 

)رِ: فخددر « نسدداء و حددج»هددای اسددت. بددرای نموندده فخددر رازی در سددوره شددده اشددارهنیددز 

صددددافات، عاریددددات، طددددور و ( »119: 28ج)همددددان: « ص و ق»(، 476: 9: ج1421رازی، 

( تناسددبات بددین سددور ریرمجدداور را  191: 25)همددان: ج« حامدددات»و   (231)همددان: « نجددم

چنددین در آثدداری ماننددد التفسددیر المنیددر، ترتیددب سددورالقرآن، نظددم  مطددر  کددرده اسددت. هددم

: 1998اسددت )ر.ک: زحیلددی،  شددده اشددارهقددرآن و تفسددیر هاشدد  بدده ایددن نددوع از تناسددب  

آزار  ؛ بدددددی78-77: 2؛ ج116: 1، ج1378بازرگدددددان، ؛ 111: 2111؛ سدددددیوطی، 136 :31ج

 (.196: 2، ج1364شیرازی و حجتی، 

 ای از سور قرآن . پیوستگی مجموعه4د3

                                                                                           ایددن نددوع پیوسددتگی خددود بددر دو نددوع اسددت: ی،ددی پیوسددتگی میددان مجموعدده آیددات و  

                       ن بدا هدم در ارائده                                                                                   سور قرآن، بده ایدن شد،ل هده مددعی، قائدل بده اثبدات اتصدال همده قدرآ           

               (. بددا ایددن    18  :     3180                                                                    موضددوعات منسددجم بدده شدد،ل سدداختار درختددی اسددت )ایددازی،       

      هدای                    باشدد، مجموعده                                                                 بندی هه بدر اسداس ظداهر هلمدات و خصوصدیات محتدوایی مدی              تقسیم

                                                                     آمددده و میددان آن مجموعدده، پیونددد محتددوایی و مضددمونی برقددرار                                مسددتقلی در قددرآن پدیددد  

   (.  66           شود )همان:   می

                                  پژوهددان بدده بیددان پیوسددتگی                              ای از مفسددران و قددرآن                                     در نددوع دوم از پیوسددتگی، عددده  

                  ای ازجملده فخدر                                      اندد هده در میدان قددما عدده                            ای از سدور پرداختده               صورت مجموعه       ها به      سوره

                               بدده ایددن نددوع از مناسددبات    «                تناسدد  الدددرر »             ، سددیوطی در  «                         تفسددیر مفدداتی  الغیددب  »        رازی در 

                                              اثددری اسددت هدده بسددیار فددراوان بدده ایددن   «             نظددم قددرآن »                             انددد و در میددان متدداخران                توجدده داشددته
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        )سددیری   «                        الددی القددرآن ال،ددریم »  ،  «                  التفسددیر المنیددر »                                            بحددو پرداختدده اسددت، در تفاسددیری ماننددد 

                                            بدده صددورت مددوردی ایددن تناسددبات مطددر     «               تفسددیر نددوین »                                 در قددرآن هددریم(، از شددلتوت، و 

           شده است.  

        مانندد    «                 ور ریدر مجداور              ارتبداط سد   »               تقسدیم اسدت:                                               این ندوع از تناسدب بده دو دسدته قابدل     

      هددای                                          ماننددد ارتبدداط حددوامیم )بددرای نموندده  «                       ارتبدداط سددور مجدداور »                        ارتبدداط سددوره ق و ص و 

  :     3998             ؛ زحیلددددی،   43-  40  :     2000             ؛ سددددیوطی،    339  :   28   ، ج    3420                            بیشددددتر رک: فخددددر رازی، 

  :  2  ،ج    3118                 ؛ بازرگدددددان،     131  :  2   ، ج    3183               ، شدددددریعتی،    346  :     3180              ؛ شدددددلتوت،   80  :   34 ج

            تدوان بدا              هدا مدی                    هدایی از سدوره                                         ش اجتهدادی بدرای تعیدین مجموعده                        (. اما در برابدر رو   18 د  11

                  ( و بجدا  زبدور           طدوال                          بجدا  تدورات )سدبع    »       اندد:                                           توجه به حدیو پیدامبر )ص( هده فرمدوده   

  «     ام                                                                                                 )مئین( و بجا  انجیل )مثدانى( بده مدن داده شدده و بدا عطدا شددن )مفص دل( فزوندى یافتده          

                   بندددی جدیدددی از                  ( بدده دسددته    603   : 2   ، ج    3401           ؛ کلینددی،    301  :  4       تددا، ج                     )ابددن حنبددل، بددی  

                                        تواندد بیدانگر ندوعی مناسدبت میدان                                     بنددی توسدک پیدامبر )ص( مدی                         ها رسید. ایدن دسدته        سوره

                      ق( در تفسدیر االسداس       3433                                             هدا باشدد. ایدن تئدوری را سدعید حدوی )م                              هرهدام از ایدن دسدته  

   (.  28  :  3  ،ج    3432                           به کار گرفته است )رک: حوی، 

 ب سور  . عملکرد تدبری قرآن با رویکرد تناس3

                                                                                                 من،ددرین ارتبدداط و تناسددب در قددرآن، میددان لددزوم ارتبدداط بددا آگدداهی از وجددود ارتبدداط    

        راحتدی                                                      اندد هده مم،دن اسدت ارتبداطی باشدد هده بده                                 اند، یعنی دقدت ن،درده                    تفاوتی قائل نشده

                           (. بنددابراین وقتددی ربددک   40  :     3113                شددود )همدامی،                                                 قابدل تشددخیر نبددوده و در آیندده شددناخته   

                                                                  نباشددد، دلیلددی بددر بطددالن اصددل مناسددبات نیسددت؛ شددرط علددم                                 بددین سددوره و آیدداتش ظدداهر

                                          ای هدده هددرهس آن را بدانددد، و هم نددین          گوندده                                                 مناسددبت ایددن نیسددت هدده ظدداهر باشددد بدده  

            هدا باشدد                                                                                         شرطش این نیست هه آیات متحد یدا متماثدل یدا متدداخل یدا چیدزی شدبیه بده ایدن         

         ارتبدداط                                                                  هددا وجدده تناسددب دیگددری هددم هسددت، یعنددی نبایددد حتمددا                                بل،دده عددالوه بددر ایددن 
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   رو             (. ازایددن  14  :     3421                                                          هددا پیدددا هنددیم تددا بگددوییم تناسددب دارد )بددازمول،                     معنددایی بددین آن      هددم

                                                                 پژوهدان در تددبر قدرآن بدا رویکدرد تناسدبات آیدات و سدور                                    تالش هریل از مفسران و قدرآن 

       گشاید.                                 ای از نکات را به روی پژوهشگران می                       درخور ستایش است و دری ه

-هدا، بدین گدروه   در بیدان نکدات تددبری بدین سدوره      های مختلد  مفسدران  باوجود تالش

هدا بیشدتر   ای شدده اسدت. تمرکدز آن   های تدبری معاصر توجه کمتری بده تددبر بدرون سدوره    

تدددبر میددان »هددا بددوده اسددت. اگرچدده برخددی  بددر روی تناسددب درون آیددات و درون سددوره 

ارائدده روش  انددد، امددا درعنددوان یکددی از اقسددام تدددبر در قددرآن یددادآور شددده را بدده« ایسددوره

بسددنده « ایتدددبر درون سددوره»و « ایتدددبر درون آیدده»تدددبر در قددرآن بدده راهکارهددایی بددرای 

هددای تدددبری، دو روش زیددر بددا رویکددرد (. از بددین گددروه31-29: 1396زاده، انددد )الهددیکددرده

 است: ها طراحی شدهتناسب و ارتباطات بین سوره

 های قرآنسوره ساختاری. تحقی  5د1

 توسک دکتر لسانی فشارکی در سه شیوه ارائه شده است:این روش 

 های قرآننظام زوجی سوره ارتباطات. کش  5د1د1

توسدک امدین احسدن اصدالحی بده کدار گرفتده شدد،         « هدا زوج سدوره »اولین بار اصطال   

سددوره را جفددت سددوره نامیددد، و در قالددب اختصددار و تفصددیل، قاعددده و مثددال،        82وی 

هددای اسددتدالل، تفدداوت در تاکیددد، بدده ارتباطددات تضدداد، گوندده مقدمدده و نتیجدده، وحدددت در

هددا پرداخددت )زارع زردینددی، حمیدددیان و طاووسددی، پیونددد متنددی زوج   بددین جفددت سددوره 

شناسددی: روش تحقیدد   سددوره»(. لسددانی فشددارکی نیددز در کتدداب 89ددد85: 1398هددا، سددوره

کنندد و  عرفدی مدی  بدر احدادیثی کده برخدی سدور را قدرین یکددیگر م        ، با تکیه«ساختاری قرآن

هدای قددرآن  شدوند، یدل پیوندد دوتدایی بدین تمدامی سدوره       شدناخته مدی  « قدرینتین »بدا عندوان   

طوری که از سوره بقره تدا قبدل از سدوره قداآ هدر سدوره بدا سدوره بعدد از           کند. بهترسیم می

هدای  بعدد   هدا بدا سدوره   شدوند و پدس از سدوره قداآ، تمدامی سدوره      خود زوج محسوب می
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بددین تنهددا دو سددوره حمددد و قدداآ بدددون  دهنددد. درایددنسددوره را تشددکیل مددیاز خددود، زوج 

 (.177د155: 1399زوج خواهند بود )مرادی زنجانی، 

هاسدت. زیدرا اگدر    ضدابطه زوج سدوره  نقدی که بدر ایدن روش وارد اسدت گسدتردگی بدی     

هددای محدددودی هددا تصددری  بدده زوج سددوره مبنددای تاییددد ایددن روش روایددات باشددند، آن  

(، 439: 1415عمددران( )کفعمددی،   انددد از زهددراوان )سددوره بقددره و آل   بددارتنمودنددد کدده ع 

(، معددوعتین )ندداس و فلدد ( )کلینددی،  323: 65، ج1413)قددرینتین( انفددال و توبدده )مجلسددی،  

(. در برخددی 126: 1416(، انشددرا  و ضددحی، و فیددل و قددریش )صدددوق،    536: 3، ج1417

شدده اسدت مانندد ارتبداط سدوره       رهصورت ضمنی به ارتباطدات بدین سدور اشدا     روایات نیز به

ای یافددت چنددین در ایددن روایددات ادلدده (. هددم128: 1416اخددالص و تبددت )ر.ک: صدددوق،  

رو اشدکاالت وارد   هدا، ازایدن  گدردد مبتندی بدر همگدانی و عدام بدودن قاعدده زوج سدوره        نمی

 ها نیز وارد است.بر تناسب بین سور مجاور، در تناسب بین زوج سوره

 طات بین سور مجاور. کش  ارتبا3د3د2

سددور »مفهددوم دیگددری بددا عنددوان « هددازوج سددوره»شناسددی، عددالوه بددر  در روش سددوره

شددده اسددت. در ایددن روش اگددر سددوره زوج، پددیش از سددوره مددوردنظر  نیددز تعریدد « مجدداور

باشد، سوره مجداور سدوره بعددی خواهدد بدود، و اگدر سدوره زوج پدس از سدوره مدوردنظر           

ن خواهددد بددود. در ایددن تعریدد  سددوره بقددره در آردداز و باشددد، سددوره مجدداور، سددوره پیشددی

نخواهنددد داشددت و سددوره قدداآ دارای دو  « سددوره مجدداور»سددوره ندداس در انتهددای قددرآن  

(. ایددن روش چددون بددر مبنددای  179ددد178: 1399سددوره مجدداور اسددت )مددرادی زنجددانی،   

هدای قدرآن اسدتوار اسدت و از طرفدی ایدن مبندا محدل بحدو و          توقیفیت ترتیدب تمدام سدوره   

گددو اسددت، پددذیرش ایددن روش را مشددکل خواهددد کددرد و همددان اشددکاالت وارده بددر وگفددت

 اند، در اینجا نیز وارد است.تناسب سور مجاور پرداخته تفاسیر متقدمی که به
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اسددت کدده بسددیاری از معاصددران فعددال در زمیندده تدددبر قددرآن،  عکددر قابددلالبتدده ایددن نکتدده 

: 1388؛ صددبوحی، 274: 1387پددورفر، قائددل بدده تددوقیفی بددودن ترتیددب سددور هسددتند )نقددی  

هدا بدا   هدای تددبری فدوق ندزد آن    بحدو  رو نید ازا( 163: 1394ندژاد عمدران،   ؛ محمد علدی 63

 مبنای خودشان قابل قبول خواهد بود.

 ارتباطات بین سور مشابه کش . 5د1د3

هددایی از قددرآن اسددت شناسددی، پیونددد برقددرار کددردن بددین سددوره سددومین روش در سددوره

                                                 دد         دد                     کسددانی دارنددد، ماننددد حددوامیم، مسددبحات، حامدددات و ق الق ل )چددار ق ل( و       کدده سددرآراز ی

هددا، نشددان از پیونددد در محتددوا، مضددمون، محددور سددور لعائیدده. ایددن همسددانی در آردداز سددوره

(. 175-174هددا اسددت )همددان:   هددای ایددن سددوره  موضددوعی، هدددآ، مقاصددد و کددارکرد  

 ر روایددات )ر.ک: کلینددی،هددا توسددک ائمدده معصددوم )ع( دگددذاری برخددی از ایددن گددروه نددام

هددا اسددت. از  ( تاییدددی بددر وجددود تناسددب بددین ایددن مجموعدده از سددوره    621: 2،ج1417

سددویی دیگددر بزرگددانی ماننددد عالمدده طباطبددایی نیددز سددور دارای مطلددع یکسددان را دارای     

انددد ایددن وجدده در ارتباطددات بددین سددور دارای حددروآ مضددامین و ارددرا  مشددترک دانسددته

(، 9-8: 18، ج1417تاکیددد عالمدده قرارگرفتدده اسددت )طباطبددایی،     مقطعدده یکسددان مددورد   

هددا هددای موجددود در ایددن گددروه هددای بسددیاری در تناسددب سددوره عددالوه بددر آن پددژوهش 

-صورت پذیرفته که پیونددهای مسدتحکمی را بدین ایدن مجموعده سدور بده نمدایش گذاشدته         

        تناسددب  »  ،  (    3183              از زرسددازان )  «                                 بررسددی تناسددب سددور حددوامیم   »انددد )بددرای نموندده ر.ک:  

   از   «                                       بررسددی وجددوه تناسددب سددور طواسددین  »   (،     3190            از سددینکی )  «                         معنددایی سددور مسددبحات 

                            از الیاسددی و طالددب تدداش    «                         ای سددور لعائیدده مکددی                  پیوسددتگی شددبکه  »   (،     3192            پورصددالحی )

-تدوان روشدی قابدل قبدول در تددبر قدرآن دانسدت، کده بدی         رو این روش را می ازاین  (    3199 )

 یب سور است.نیاز از پذیرش مبنای توقیفیت ترت
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 . تحقی  موضوعی در قرآن5د2

نددوعی بددا رویکددرد تناسددبات و ارتباطددات بددین   اقسددام تدددبر موضددوعی در قددرآن نیددز بدده 

-                                       صدورت یدل واحدد  منسدجم تصدور مدی       گیرد. یعنی مجموعده قدرآن بده   ها صورت میسوره

ای کدده باشددند در کنددار شددود کدده آیددات دارای موضددوعات مشددترک یددا مشددابه در هددر سددوره

کنندد. آیدات موجدود در یدل سدوره بدا آیده یدا         تری را به مخاطب منتقل مدی معنای کاملهم، 

هدای شداخر تدددبری   آیدات موجدود در سدور دیگدر ارتبداط خواهدد داشدت. یکدی از روش        

روش تحقیدد  موضددوعی »کدده بدده آمددوزش تدددبر موضددوعی قددرآن پرداختدده اسددت، کتدداب   

گدردد  ر، در قدرآن اسدتخراج مدی                          هدای موضدوع  مدوردنظ   است. در ایدن کتداب کلیددواژه   « قرآن

گیرندد  و آیات به ترتیب از انتهدا تدا ابتددای قدرآن، در رکوعدات خدود موردبررسدی قدرار مدی         

هددا، دیدددگاه قددرآن بدده آن موضددوع کشدد  و بددا در کنددار هددم قددرار دادن مجموعدده برداشددت

گردد )لسانی فشدارکی و مدرادی زنجدانی: تمدام کتداب( البتده برخدی بدر ایدن نظراندد کده            می

تدر در تددبر موضدوعی، بررسدی هدر آیده در مجموعده آیدات         تدر و دقید   رط برداشت کاملش

-پذیرنددد، ندده تدددبر موضددوعیای را مددیسددوره-سددوره اسددت. بدده عبددارتی تدددبر موضددوعی 

(. بدا توجده بده روایداتی     147: 1396سیاقی )رکدوعی( )نصدرتی، مصداحبه از علدی صدبوحی،      

انددد )رک: مجلسددی،  کدداربرده کددرده و بددهکدده روش فهددم قددرآن بدده قددرآن را در آیددات تاییددد  

 (، این روش نیز دارای اصل و مورد قبول خواهد بود.22: 89، ج276: 2،ج1413

البتدده برخددی بددرای تدددبر موضددوعی قددرآن، خطددر ضددرب تحمیلددی آیددات بددر یکدددیگر را 

شددان، در واسددطه تفدداوت سددیاقی انددد؛ زیددرا گدداه دو آیدده مشددابه در دو سددوره بددهمتددذکر شددده

رو قبددل از تدددبر در  نماینددد، ازایددنکات کلددی، دو مدددلول متفدداوتی را مطددر  مددیعددین اشددترا

هدا بدا یکددیگر در سدوره، نبایدد بده آیدات مشدابه در سدور دیگدر           محتوای آیات و ارتبداط آن 

هدای مشدابه نیدز،    هدای مختلد  و روابدک دروندی آیدات در معندی واژه      پرداخت، زیدرا سدیاق  

-نکتده سدبب تحمیدل مفهدومی بده آیدات مدی        ایدن  گذارندد و رفلدت از  گاهی تاثیر جدی می

(. از ایددن امددر در کتدداب 461: 1387پددورفر، شددود کدده مقصددود پروردگددار نبددوده اسددت )نقددی
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شدده، هریدل از آیدات در     تفسیر موضدوعی قدرآن رفلدت نشدده اسدت، زیدرا در روش ارائده       

 سیاق خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 نتیجه. 6

هدای قدرآن مطدر  اسدت: توقیفیدت، اجتهداد، قدول        سدوره . سه نظریده در بداب تناسدب    1

تفصددیل. دالیددل قددائلین بدده توقیفیددت و اجتهددادی بددودن ترتیددب سددور، تمددام نیسددت،       بدده

نمایدد؛ یعندی ترتیدب برخدی از سدور تدوقیفی       تدر مدی  تفصدیل منطقدی   رو، پذیرش قول به ازاین

 و برخی دیگر اجتهادی خواهد بود.

هدا تدالزم همیشدگی برقدرار     سدور بدا تناسدب سدوره    . بین مبندای تدوقیفی بدودن ترتیدب     2

هدا دارای اقسدام مختلفددی اسدت کده تنهدا در مددوارد      نیسدت. بده عبدارتی، تناسدب بددین سدوره     

عندوان مبندا مطدر  اسدت، و آن در تناسدب       معدودی پذیرش تدوقیفی بدودن ترتیدب سدور بده     

عدددم  بددین سددور مجدداور و تناسددب ابتدددا و انتهددای قددرآن اسددت. در سددایر مددوارد حتددی بددا  

توان به کش  تناسدبات بدین سدور اقددام کدرد، مانندد تناسدب بدین سدور          پذیرش این مبنا می

هددای قددرآن فددارغ از مجدداورت   دارای مطلددع یکسددان، یددا تناسددب مضددمونی بددین سددوره    

 ها. سوره

. در آثددار مفسددران و پژوهشددگران اقسددامی بددرای تناسددب سددور یدداد شددده کدده شددامل    3

ناسددبت شددروع قددرآن بددا خددتم قددرآن، پیوسددتگی   مناسددبت شددروع قددرآن بددا کددل قددرآن، م  

هددای مجدداور و ریددر مجدداور در قددرآن، مناسددبت آیدداتی از یددل سددوره  ای از سددورهمجموعدده

جددوار اسددت. انددواع ایددن تناسددبات در آثددار  بددا آیدده یددا آیدداتی از سددوره همجددوار و ریددرهم 

رش هدا محتداج پدذی   مفسران شیعی و سدنی بده کارگرفتده شدده اسدت، کده البتده برخدی از آن        

 توقیفیت ترتیب سور است.

های تدبری معاصدر، در بیشدتر مدوارد بدر ارتبداط بدین آیدات موجدود در یدل          . در شیوه4

هدا تاکیدد شدده اسدت؛ امدا در برخدی از مدوارد        سوره واحد و کشد  نکدات تددبری بدین آن    
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هدای قدرآن نیدز توجده شدده اسدت.       های تدبری بدرای کشد  ارتباطدات بدین سدوره     به روش

از « تحقیدد  موضددوعی قدددرآن  »شناسدددی( و  )سددوره « تدددبر سددداختاری قددرآن  » دو شددیوه 

باشدند. در شدیوه تددبر سداختاری، بده ارتبداط بدین  سدور مجداور،          ها مدی ترین این روش مهم

ها و سدور دارای مطلدع یکسدان توجده شدده اسدت. نقددهایی بدر ایدن روش وارد          زوج سوره

هدا را در تمدامی سدور    ج سدوره ضدابطه زو صدورت بدی   کده در ایدن روش بده   است: یکی ایدن 

کدده در روایددات بدده زوجیددت تعددداد معدددودی از سددور   انددد، درحددالیبسددک و گسددترش داده

کده ارتباطدات بدین سدور مجداور نیدز بدا پدذیرش مبندای توقیفیدت           شده است؛ دیگر این اشاره

پدذیرش خواهدد، کده ایدن مبندا محدل بحدو اسدت. امدا ارتباطدات            ها قابلترتیب تمامی سوره

ای صدورت مجموعده   چندین سدوری کده در روایدات بده     ر دارای مطلدع یکسدان و هدم   بین سو
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و ارائه  مفهوم تدبر قرآن روایی لغوی وباز شناسی 

 الگوی عملی و مراحل آن

 3مصطفی عباسی مقدم

 چکیده

 وحددی بددا تعامددل و  ارتبدداط حددوزه هددای یدددواژهکل از یکددی تردیددد بددی تدددبر،

 چددارچوب در تدددبر اصددطالحی مفهددوم و لغددوی داللددت دربدداره. اسددت الهددی

 و لغددت، تفسددیر  اهددل سددوی از متفدداوتی بددس نظریددات حدددیو و قددرآن

 تفکددر و تعقددل مشددابه و معددادل را تدددبر گدداهی. اسددتشددده  ارائدده روایددت

 پدذیرش  و نمدوده  تبیدین  تددبیر  اتبداع سدان   بده  را  آن گداهی  واندد   کرده قلمداد

 معندایی اندد   کدرده  سدعی  گداه  واندد   دانسدته  تددبر  همدان  را قرآندی  و الهی تدبیر

 طباطبددایی عالمدده تعریدد  هم ددون دهنددد دسددت بدده آن از مسددتقل و جدیددد

 از بسددیاری امددا. شددمرد یمدد قددرآن بدده قددرآن تفسددیر از دیگددری یددررا تعب آن کده 

 مشددابهی مفدداهیم بددا تمددایز در کارسددازی و روشددن رهیافددت تعدداری  ایددن

 در علمدی  ظرافدت  و دقدت  از یدا  دهندد  ینمد  دسدت  بده  تعقدل  و تفکر هم ون

 و آشددفته فهمددی باعددو ایددن وانددد  رافددل قرآنددی عمیدد  واژه ایددن از اسددتفاده

 یدابی  یشده ر بدا  کده  اسدت بدر آن   مقالده  ایدن  سعی. است گشته تدبر ازدگرگون 

 بیددان در تفاسددیر دیدددگاه بررسددی سددپس و تدددبر واژه شناسددی کاربسددت و

                                                           
1 . Abasi1234@gmail.com   

mailto:Abasi1234@gmail.com
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 و علمدی  رهیدافتی  بده  عرصده  ایدن  روایدات  موشدکافی  و تددبر  چهارگانه آیات

 الگددو ایددن در. یابددد دسددت قددرآن تدددبر چگددونگی و تلقددی در عملددی الگددویی

 و سددطحی تدددبر یددا واکدداوی ازانددد  عبددارت قددرآن تدددبر مراحددل وهددا  شدداخه

 .گسترده تدبر یا یپهنا کاو و  عمودی تدبر یا یژرفا کاو مکرر،

 یپهنا کاو: تدبر قرآن، لغت، روایت،واکاوی، ژرفکاوی، ها یدواژهکل

   . مقدمه1

و تعامدل بدا وحدی الهدی اسدت .        ارتبداط حدوزه   هدای  یددواژه یکدی از کل  تردیدد  یبد  ،تدبر

میدان واژگدان قریدب     ،در کداربرد واژگدان قرآندی   انکدار   یرقابدل رآشدکار و  با توجه به انسجام 

موجدود اسدت کده از     ییهدا  و تددبر پیونددهایی برقدرار و تفداوت     تفقده تعقدل،  المعنای تفکر، 

از طرفددی مفهددوم باشددند.  یمدد کنکدداششایسددته بررسددی و  یو معناشناسدد یشناسدد منظددر واژه

آن  یال از البدده تددوان یکاررفتدده اسددت کدده مدد  بدده یا گوندده و روایددات نیددز بدده یدداتتدددبر درآ

  یهددا را در راسددتای فهددم جددامع گددزاره   ای کننددده یددینکاربردهددا ، مفدداهیم نددو ، زیبددا و تع  

تعرید  صدحی  تددبر    کده   یدن ا .در قبدال قدرآن برداشدت نمدود    انسدان  و نیز وظدای    انیوحی

فکدری و معندوی   آیدا جنبده    چیسدت   آن بدا واژگدان و تعدابیر مشدابه قرآندی       یهدا  تفاوت و

در جریددان حیددات را ایددن مفهددوم  تددوان یمدده چگوندددارد یددا بدده عمددل نیددز مربددوط اسددت   

از ایددن راهکدار عقالنددی بدرای وصددول    یبدردار  و کیفیددت بهدره پیدداده نمدود   معندوی مامندان   

چسددان اسددت   سددعادت آفددرین قددرآن   یهددا بخددش و درس رهنمودهددای نجددات کندده بدده 

هدا خدواهیم بدود.     وهش در پدی یدافتن پاسده آن   اسدت کده در ایدن پدژ     ییهدا  ازجمله پرسدش 

عرصدده   و کارسددازتر در تددر یعتحقیقددات وسدد  یسددو راهددی بدده  توانددد یایددن پددژوهش مدد 

و قدرآن   یشناسد  طدور عدام در عرصده تحقیقدات زبدان      بده  قرآندی و  واژگان کلیدی یمعناشناس

 .بگشاید
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 بیان موضوع. 2

تعقددل و تفکددر قلمددداد  در منددابع تفسددیری و قرآنددی گدداهی تدددبر را معددادل و مشددابه    

اندد مانندد مجلسدی در بداب      اند و تفاوت اساسدی میدان آن و مفداهیم مشدابه قائدل نشدده       کرده

فضددل التدددبر فددی القددرآن بحددار االنددوار آنجددا کدده بدده روایددات مربددوط بدده حکمددت الهددی و  

( و طبرسدددی در  117و  116: 89ج،1384رک: مجلسدددی، )کندددد یاعدددراب قدددرآن اشددداره مددد

سددان اتبدداع تدددبیر تبیددین نمددوده و    و گدداهی تدددبر را بدده  (125: 3ج: 1384) یددانالب مجمددع

مانندد قرطبدی کده بده نقدل از حسدن        ؛اندد  پذیرش تدبیر الهی و قرآندی را همدان تددبر دانسدته    

 15، ج1396)امددین، بصددری منظددور از لیدددبروا آیاتدده را اتبدداع آیددات تفسددیر نمددوده اسددت    

قل از آن بدده دسددت دهنددد هم ددون  انددد معنددایی جدیددد و مسددت  . و گدداه سددعی کددرده (192:

تفسدددیر قدددرآن بددده قدددرآن   ی از دیگدددر تعبیدددرتعریددد  عالمددده طباطبدددایی کددده آن را  

و ابددن عاشددور کدده در تفسددیر خددود تدددبر را تامددل در  (19 :5ج،1394طباطبددایی، )شددمرد یمدد

( امددا بسددیاری از ایددن  483: 3ج،1421ابددن عاشددور، )قددرآن معنددا کددرده اسددت  یهددا داللددت

و کارسدازی در تمدایز بدا مفداهیم مشدابهی هم دون تفکدر و تعقدل         تعاری  رهیافت روشدن  

تفسددیر و فهددم و تدددبر   یهددا از طرفددی بسددیاری از فعدداالن عرصدده دهنددد.  ینمددبدده دسددت 

خددود ، از دقددت و ظرافددت علمددی  یفدداتررددم کدداربرد بسددیار ایددن واژه در بیانددات و تال علددی

مددی آشددفته و دگرگددون از انددد و ایددن باعددو فه در اسددتفاده از ایددن واژه عمیدد  قرآنددی رافددل

در عرصدده  هددایی یفهمد  و بددس روشددن اسدت کدده چده اشددتباهات و کددج  ، تددبر گشددته اسدت   

 ی کده  شدناخت  خطاهدای معرفدت  چده  و  آیدد  یواژگدان پدیدد مد    یبددفهم  یجهتفسیر قرآن ، درنت

. بددر ایددن پایدده، در ایددن مقالدده سددعی پدیددد آمدددنی اسددت واژه شددناختی  یهددا لغددزش در اثددر

و ابعدداد آن   تدددبر قددرآنخددواهیم کددرد بدده رهیددافتی روشددن و عملددی در تعریدد  و تبیددین   

 از آن به دست دهیم. اتکا قابلیابیم  و الگویی عملی و  دست
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 بررسی لغوی واژه تدبر :. 3

آن  و جمددع  ل بدده معنددای جلددو  ددب                                  ر بدده معنددای پشددت بددرخالآ ق   ددب                           واژه تدددبر از ریشدده د 

از ایدن ریشده کلمدات دبدر و ادبدار چنددین بدار در قدرآن         . (164 :1381)راردب،   .ادبار است

از ایددن  مدداده واژه تدددبیر  . (28 ،یوسدد  ؛72 ،اعددراآ ؛45 ،انعددام؛ 15 ،انددد)انفال کاررفتدده بدده

: امدور دربداره فرشدتگان مدامور خداوندد آمدده اسدت        یدهد  نیز بده مفهدوم مددیریت و سدامان    

 یامدور و یدا قدرار آزادسداز     یدهد  یعندی مالئکده وکالدت یافتده بدرای سدامان       ،فالمدبرات امدرا 

بدده  یمتقسدد صدداحب التحقیدد  تدددبیر را قابددل   . (165:بددرده پددس از مددرگ مددوال )همددان    

مختلدد  آفددرینش ، عمددل ، گفتددار و نظددر دانسددته کدده هرگدداه در بدداب نظددر و    یهددا عرصدده

 :2ج ق،1441،نگددرش باشددد بدده مفهددوم فکددر و تفکددر در عواقددب امددور است)مصددطفوی     

ابددن فددارس هم ددون رارددب  بدده کاربردهددای تدددبر اشدداره نکددرده و در قالددب تدددبیر  . ( 194

آن را چندین معندا کددرده اسدت : تدددبیر آن اسدت کدده انسدان کددار خدود را سددامان دهدد و بدده        

 (324 :2ج ق،1414 ،فرجام آن نیل بنگرد)ابن فارس

کده بنگدری در آن ده عاقبدت      آن: تددبیر در امدر یعندی     گویدد  یچنانکه لسان العرب نیدز مد  

فیدومی گفتده : تدبرتده تددبرا نظدرت فدی       . (273: 4ج تدا،  یبد ، )ابن منظدور انجامد یکار به آن م

در چیدزی تددبر کدردم یعندی بده پشدت آن یعندی عاقبدت و پایدان           :دبره و هو عاقبته و اخدره 

ر و صدداحب اقددرب المددوارد گویددد : تدددب  . (189 :2ج ،1396 ،فیددومی رک:آن نظددر افکندددم)

و طریحدی نیدز تددبر    . االمر یعنی در عواقدب کدار ، فکدر و نظدر و تددبر کرد)اقدرب المدوارد(       

: بدده عاقبددت  گویددد یدهخدددا هددم مدد .( 299 :3ج ،1367 ،)طریحیشددمرد یرا همددان تفکددر مدد

کدددار نگریسدددتن و تفکدددر در آن، اندیشددده کدددردن و حقیقدددت چیدددزی  را دریدددافتن و      

در ایددن میددان صدداحب التحقیدد  بددا تفصددیل  . (5731 :5،جنامدده لغددت، )دهخدددا یشددیاند ژرآ

: تددبر   داندد  یو فهدم مفهدوم آن را مشدروط بده فهدم تددبیر مد        گویدد  یبیشتر از معنای تدبر م

حاصدل   شدود  یآن مد  نتیجده  و   دهدد  یاز باب تفعل است که پدذیرش اثدر تددبیر را نشدان مد     
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کدار را تددبیر کدرد و آن کدار مدورد تددبر         گفدت  تدوان  یمعنای تدبیر و پذیرش آن ؛ پدس مد  

 قرار گرفت و عاقبتش نیکو شد .

 نکات مهم در بررسی واژه تدبر. 1-3

ندوعی مجداز و کداربرد لفد  در      شدود  یاول آنکده در مفهدومی کده از واژه تددبر گرفتده مد      

ریر معنای لفظی وجدود دارد چدرا کده تددبر در اصدل بده ریشده دبدر و پشدت مربدوط اسدت            

کده در عواقددب امدور و مداورای ظدداهر قدرآن بدده      کده امدری مکددانی و جسدمی اسدت و آنگدداه    

کدده هرچنددد برخددی   دوم آن. (194: 2ج ،1441 ،نددوعی مجدداز است)مصددطفوی  رود یکددار مدد

 یا هددا رابطدده معنددا کددرده و بددین آن ابددن فددارس تدددبیر و تدددبر را بددا هددمماننددد مصددطفوی و 

کدده  دهددد یانددد امددا تامددل بیشددتر در کاربردهددای دو صددیغه نشددان مدد   نزدیددل برقددرار کددرده

تدددبیر امددر ) و  در حقیقددت،  .بددرای آن دو مفهددوم واحدددی را در نظددر گرفددت   تددوان ینمدد

بر فعدل  دکده تد   اره دارد در حدالی و مددیریت اشد   یدهد  المدبرات امرا( به فعدل متعددی سدامان   

مفعددول پددس از  بالزم اسددت کدده بدده اندیشددیدن در فرجددام و بدداطن امددور اشدداره دارد و نصدد

منصوب بده ندزع خدافض اسدت چنانکده در فارسدی تددبر در قدرآن معندی           یقو  احتمال آن به

او لددم ؛  شددود یگوندده کدده  تفکددر در حددوزه قددرآن نیددز بددا " فددی " متعدددی مدد همددان شددود یمدد

و تدددبر  هددا: یفدد          التفکددر          اآلیددات             : و تدددبر  نویسددد یزمخشددری مدد . یتفکددروا فددی انفسددهم ...

(  صدداحب التحقیدد  هددم  91 :4ج ،1391 ،زمخشددریرک: هاسددت) آیددات همددان تفکددر در آن

است کده : کدار را تددبیر کدرد پدس آن کدار تددبر شدد یعندی عاقبدت نیکدو یافدت . و             آورده 

. (193 :3جهمدو، گفتده باشدد : تددبر فدی القدرآن )      نکده یا مثدل  ینجاسدت معنی متعددی هدم از ا  

زیبدایی   بده  مجمدع البحدرین  صداحب   کده  تددبر و تفکدر، چندان     کده: در بیدان تفداوت    سوم آن

تددبر ، تصدرآ و دخالدت قلدب در نگدرش بده عواقدب امدور اسدت امدا            :تعبیر نمدوده اسدت  

 ،)طریحیباشدد  یتفکر ، تصرآ و دخالدت قلدب  در نگدرش بده دالیدل و عالئدم یدل امدر مد         

تدددبر االمددر یعنددی در عواقددب آن نظددر   : گویددد یاقددرب المددوارد نیددز مدد . ( 299 :3ج ،1367

بدداب تفعددل در  هددای یژگددیچهددارم آنکدده : بددا توجدده بدده و. (، مدداده دبددر کرد)اقددرب المددوارد 
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در ایدن بداب حدداقل دو ویژگدی تکدرار و تطدوع )اثدر پدذیری( قابدل          . عربی یمیان مصدرها

بعدد   ایدن نکتده و  جدز عالمده طباطبدایی بده      سدران و اهدل لغدت بده    ارلب مف ولیتوجه است 

: تددبر یعندی بده بررسدی گدرفتن چیدزی        نویسدد  یاندد. وی مد   واژه تددبر توجده ننمدوده   ویژه 

 .( 6 :5ج، 1394درپی)طباطبایی،  یپس از چیزی به نحو مکرر یا پاست 

 مفهوم لغوی تدبر : یبند جمع. 2-3

بده همده عناصدر در     بایسدت  یشدده مد   کده دربداره تددبر ارائده     هدایی  یددگاه د یبند در جمع

 اند از :  شود. این عناصر عبارتتوجه مفهوم آن 

 نظر عقلی ، تفکر و اندیشیدن و اعمال

 در عواقب امور ، اندیشیدن 

   ،نظر و نگرش پیوسته و مکرر

 . زمینهان در این نسفعالیت دل و قلب  و قوای مدرکه ا

 ول بودن آیات قرآن در این فرایند عقلی . فاعل بودن انسان و مفع

 به تعری  زیر از تدبر رسید : توان یم ترتیب ینا به

گددزاره یددا مطلددب ؛ اعددم از تدددبر یعنددی اندیشددیدن عمیدد  و پیوسددته و مکددرر دربدداره هددر 

 ی مدرتبک بدا یدل موضدوع،    هدا  گدزاره که بخشی از سخن عادی یا کدالم خددا باشدد،یا در     ینا

و عواقددب هددر گددزاره  بددا  یامدددهاگوندداگون و پ یهددا اهری و داللددتازلحددا  معددانی ریددر ظدد

ی بیشددتر و بددردار بهددرهو  هددا گددزارهوصددول بدده معددانی بدداطنی و یددا معنددی جددامع آن  هدددآ 

 ،هددا ل و نشددانهیددتوضددی  اینکدده : هددر امددر و هددر مطلبددی عددالوه بددر دال تددر از کددالم.  یدد عم

. در تدددبر اسددت ظدداهری و بدداطنی  دارایاز طرفددی  .عواقددب و نتددایجی نیددز دارد ، یامدددهاپ

یددل امددر یددا  یامدددهایو آن دده بدده عواقددب و پ یددل پدیددده قددرار داردآن دده در ورای ظدداهر 

 .گیرد یمورد کاوش و تامل قرار م شود یمربوط م سخن یل
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 مفهوم و تعری  اصطالحی تدبر در قرآن :. 4

پاسدده  ،عریدد  واقعددی قددرآن از تدددبر تبددرای شددناخت مفهددوم تدددبر قرآنددی و بازیددابی   

 و مهددم لغددوی و عناصددر ازجملدده اینکدده ریشدده    ؛الزم اسددت ییهددا پرسددشروشددن بدده  

گفتده شدد. دیگدر پرسدش ایدن       یشپد کده پاسده آن در      چیسدت  آن در معندای   کنندده  یینتع

کاررفتده و چده معدانی را تدداعی      در عرصده آیدات قرآندی ایدن مفهدوم چگونده بده        است کده  

نظدران دربداره آن ده گفتده و بدر چده بخشدی از         هدر یدل از مفسدران و صداحب     و   کندد  یم

کده دیددگاه مجموعده روایدات ایدن بداب بده         یدن ایدت  درنهاو    اندد  یدده ورز یدد معنای آن تاک

 چه سویی گرایش دارد 

 داللت آیات 

گانده قرآندی را    4 اتید تددبر درآ  یهدا  داللدت  شایسدته اسدت ابتددا     سااالتدر پاسه این 

 11 بدده و بددار 44 «دبددر» مدداده کدده میابیدددرم قددرآن در دبددر ریشدده بررسددی : بددامبررسددی کنددی

نکتدده  .گددردد برمددی قددرآن در تدددبر بدده آن مددورد 4 کدده شددده اسددتعمال قددرآن در صددورت

 ی کده گداه  ا گونده  تددبر بده   و ترریدب بده   تشدوی   از  عبدارت اسدت   تدبر آیه 4 هر مشترک در

 شود یم همراه اعترا  و توبیه نوعی با آیات این لحن و سیاق

 (. 82نساء،«)   ف ال ی ت د ب ر ون  ال ق ر آن  و  ل و  هان  م ن  ع ن د  ر ی ر  الل ه  ل و ج د وا فیه  اخ ت الفا  ه ثیرا (»3

 عدادی  فهدم  کده  اسدت  کتدابی  کدریم  قدرآن       اوال نکته برداشتی از این آیده ایدن اسدت کده     

 خاصدددی گدددروه شدددخر بددده «یتددددبرون» ضدددمیر چدددون. دارد دسترسدددی آن درک بددده

 ایدن  زیدرا  اسدت،  باطدل  عقایدد  اصدول  در تقلیدد     ا ید ثان (26: 5، 1394)طباطبدایی، .گدردد  برنمی

 نبدود،  خددا  جاندب  از قدرآن  اگدر           ثالثدا  )همدان(.   کندد  مدی  تددبر  و تفکر به تشوی  را مردم آیه

 و قدرآن  در اخدتالآ  عددم  و همداهنگی  بده  علدم  راه قدرآن  در نبدود و تددبر   خالی اختالآ از

 .(همان)است قرآن بودن اهلل کالم اثبات جهیدرنت
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ِ  ل ی د ب ر وا آیات ه  و  ل ی ت ذ ه ر    ول وا ال ا ل باب2  (29)ص، ( ه تاب    ن ز ل ناه  ل ل ی    م بار 

مسددتمر و  روبرکددتیخمبددارک چیددزی اسددت کدده        اوال  کدده نیددای برداشددتی هددا نکتدده

فدیض هددایت قدرآن بهدره بدرد.دوم اینکده         تدوان از  یمد همیشگی داشدته باشدد پدس همدواره     

 گددروه بدده «لیدددبروا» دهددد مددی نشددان آیدده سددیاق. اسددت همگددانی ای وظیفدده قددرآن، در تدددبر

 (. تدددبر311: 17، 1394اسددت)طباطبایی،  مربددوط هددا انسددان همدده بدده و گددردد برنمددی خاصددی

 (356: 11، 1378)مدرسدی،  .آن بده  جسدتن  تبدرک  نده  خداسدت  کتداب  هددآ اندزال   قرآن در

 تددذکر سدداز زمیندده کدده تدددبر دهددد یمددنشددان «انزلندداه» فعددل بدده «لیدددبروا» تعلدد  و رایددت الم

 . است خردمندان

 (68(    ف ل م  ی د ب ر وا ال ق و ل    م  جاء ه م  ما ل م  ی ا ت  آباء ه م  ال ا و لین )مومنون،1

 در نکدردن و تددبر  اسدت   آندان  بدر  شدده  تدالوت  قدرآن  قدول؛  از مراد که نیانکته برداشتی 

بده خداطر    کدافران  ورزیددن  کفدر -سدیاق آیده  -اسدت  ایمدانی  بدی  و شدرک  عوامل از یکی قرآن

 کدرده  عکدر  آیده  ایدن  بدرای  وجده  دو الجدامع  جوامدع  در طبرسدی .  است قرآن در نکردن تدبر

 بدر  داللدت  کده  را آن حقانیدت  تدا  اندیشدند  نمدی  قدرآن  در آیدا : فرمایدد  مدی  خداوند: است.اول

 بترسدند  آن از تدا  کنندد  نمدی  تددبر  قدرآن  در آیدا : بشناسدند. دوم  کندد  مدی ( ص)پیدامبر  صداقت

است)طبرسدی،   آمدده هدا   آن از پدیش کننددگان   بیتکدذ  سدر  بدر  آن ده  مثدل  بیایدد  برایشان که

 (.265 :4ج ،1393

 (. 24ق ل وب    ق فال ها)محمد،  ال ق ر آن    م  ع لى  (    ف ال ی ت د ب ر ون 4

: انددد برگردانددده چیددز سدده بدده را «یتدددبرون» ضددمیر مفسددران     اوال  کدده نیددانکتدده برداشددتی 

 را آنددان عالمدده و اسددت کددرده لعنددت راهددا  آن خداونددد کسددانی قبددل، آیدده «اولئددل: »اول

 362: 18، ج1394کنددد)طباطبایی،  مددی معرفددی رحددمقطددع کنندددگان   و زمددین در مفسدددین

 منکددر کدده یهددود: سددوم(. 519 :1ج ،1383هسددتند )سددیدکریمی ،   منددافقین مرجددع: (دوم

 آمدددن نکددره   ا یددثان(. 124: 12 ،1364اند)شدداه عبدددالعظیم،   شددده تددورات در پیددامبر صددفات
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                     (. ثالثددا   دلیددل  76 :23 ،1425)طبرسددی، هاست آن امثددال وهددا  آن قلددوب معنددی بدده قلددوب

 هدای  قفدل  مقصدود  کده  اسدت  ایدن  گدردد  برمدی  قلدوب  بده  کده  «هدا » بده  «اقفدال » شدن اضافه

 از ندده هاسددت دل همددان از آن جددنس و شددود نمددی گشددوده وشددده  بسددته کدده اسددت کفددری

 صددفات قلددب، قفددل          رابعددا ( 267 :13،ج1381، شدداه یسددلطانعلصوری) هددای قفددل جددنس

یددا در (. و بدده نظددر فخددر رازی عددداوت و انکددار: 183 :12ج البیددان، اسددت)رک:اطیب خبیثدده

زیدرا بدر    کندد  یاثدر نمد   شدان یها هدا در قلدب   امدا معدانی آن   کنند ییا تدبر م کنند یقرآن تدبر نم

 (56 :28ج ق،1421، فخر رازیرک:شده است) قلوبشان قفل کفر ، دشمنی و انکار زده

 تدبر قرآنی مفهوم  مفسران درباره های یدگاهد یبند دسته. بررسی و 1-4

          تدددبر در                                                            مفسددران و نویسددندگان علددوم قرآنددی در معنددا و مفهددوم                     اندیشدده مددداوم:( الدد 

                اندد و بیشدتر                                                                      اندد امدا از وادی تعرید  لغدوی چنددان پدا فراتدر نگذاشدته                               قرآن بسدیار نگاشدته  

                                    اندد. برخدی از تفاسدیر تددبر را                                                                    های مترادآ، متعلد ، تفکدر، تدذکر و تفقده را بکدار بدرده            واژه

  ؛    621   : 3 ج   ،    3183  ،      شداه    ی         سدلطانعل  »              اندد، مثدل:                                                      تفکر و اندیشدیدن در معدانی قدرآن معندا کدرده     

            . اینددددان (   484   : 1 ج   ،    3161          ؛قمددددی،     19   : 1  ،ج    3140             ؛کاشددددانی،    302   : 3 ج   ،    3111  ،          طبرسددددی

و مفهددوم  اولیدده و اصددلی  یددارندددبیشددتر بددر محوریددت اندیشدده و تفکددر در مفهددوم تدددبر تاک

هرچندد ممکدن اسدت در پدس ایدن       ؛شدمرند  تدبر را اندیشه ناظر بده بداطن عاقبدت امدور مدی     

تدددبر قددرآن تامددل  :نویسددد یزمخشددری مدد و تددذکر نیددز باشددد. یرپددذیریتفکددر و تامددل ، تاث

 تفسدددیر در  (.541: 1، ج1391زمخشدددری، هاست) دیدددده ورزی در آن وعمیددد  در آیدددات  

 پیددام مقاصددد و اعمدداق در تدددبر بدده را خددود مخاطبددان کددریم اسددت: قددرآن آمددده حکددیم

 بدده را اعتددرا  و تددوبیه نددوعی آیددات ایددن سددیاق و آهنددگ اسددت، نمددوده دعددوت خددویش

 قددرآن در تدددبر بدددون:  نویسددد یمدد دیگددر جددای (. در445 :8،ج1393 انصدداریان،)دارد همددراه

 پدی  آورش یدرت ح و شدگفت  حقدای   بده  و آورد، دسدت  بده  تدوان  ینمد  را آیدات  مغز و عم 

   (.447 همان:)برد
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 در اندیشددیدن یعنددی قددرآن در نویسددد: تدددبر  نیددز مددی  قددرآن در قددرآن کتددابمالدد  

 ظداهر  از گدذر  یعندی  «تددبر . »اسدت شدده   هدا ندازل   آن تفهدیم  بدرای  قدرآن  آیدات  که مقاصدی

 صدادق  امدام  روایدت  بده  سدپس  و. دارد اشداره هدا   بددان  قدرآن  کده  حقدایقی  بده  رسیدن و لف 

 را  شایسدته  تدالوت  یهدا  یژگد یو کده  پدردازد  ی( مد  شایسدته  تدالوت )  تالوت ح  وص  در

ی کده تفسدیر حکدیم نیدز     ا نکتده ( 79 :تدا  یبد حیددری،   فرقدانی ) شمرد یم قرآن تدبر بر  منطب 

 29بددا مقایسدده آیدده و الددذین اتیندداهم الکتدداب یتلوندده حدد  تالوتدده بددا آیدده بدددان اشدداره دارد: 

سددوره ص کدده هدددآ از نددزول و وسددیله بهددره مندددی از قددرآن را تدددبر در آیددات معرفددی    

)انصداریان،  است یدات جریدان تددبر درآ   ،کده تدالوت راسدتین و شایسدته     یدابیم  ی، درمد کند یم

و  افد   هدم ایدن برداشدت از تددبر را     تدوان  یمد به آن ه عکدر شدد    با توجه(.  445: 8، ج1393

( ص) النبدی  عدن  عبداس  ابدن  عدن  الحددیو  هماهنگ با پیام آن روایت مشدهور دانسدت: فدی   

 معددانی یعنددی (116: 92، ج1384مجلسددی، " )ررائبدده والتمسددوا القددرآن  عربددوا: "قددال  ندده

لعددراب واقعددی و التمدداس دقددائ  و   .نماییددد جسددتجو را رددرائبش و کنیددد آشددکار را قددرآن

 همان کاوش عمی  آیات و کش  نهانی های آن باشد. تواند یمظرای  قرآن 

 یهددا پژوهددان بیشددتر بدده جنبدده برخددی از مفسددران و قددرآن : تو مددانب( اندیشدده و تددذکر 

سددیوطی . انددد تدددبر پرداختدده و آن را راه پددذیرش هدددایت قددرآن شددمرده  بدداطنی و اخالقددی 

سدنت اسدت زیدرا کده همدان مقصدود بدزرگ          : تدبر و اندیشدیدن در معندای قدرآن    نویسد یم

.  شدود  یهدا ندورانی مد    فدراخ گشدته و دل   هدا  ینهآن سد  یلهوسد  و هدآ مهم قدرآن اسدت و بده   

 کندد  یچگونگی تدبر بدین گونده اسدت کده دلدش را بدا اندیشدیدن در معندای آن ده تلفد  مد          

د و در اوامددر و نددواهی تامددل کنددد کدده اگددر   ده و معنددای هددر آیدده را بشناسدد کددرمشددغول 

درگذشته تقصیر کرده عدذرخواهی و اسدتغفار نمایدد و اگدر بده آیده رحمتدی رسدید خرسدند          

شود و آن را از خدا بخواهدد و چدون بده آیده عدذاب برسدد ترسدناک گشدته و بده خددا پنداه            

 .(345 :1ج م،1974رک:سیوطی، ببرد )
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تفکدر ،بدر تدذکر از آیدات انگشدت       از کسدانی اسدت کده عدالوه بدر     صاحب کشداآ هدم   

کدده آن را ورق  کننددد ییعنددی آیددا در قددرآن تدددبر نمدد ؛افددال یتدددبرون القددرآنگویددد:  یمددنهدداده 

و وعیدددهای آن مطالعدده کننددد تددا دیگددر بددر گناهددان جسددارت   هددا یزننددد و در پندددها و نهدد

سددوره ص هددم پددس از اشدداره   29و در تفسددیر آیدده  .(326 :4ج،1391زمخشددری،) نورزنددد

قناعدت کندد    خواندد  یظداهر آن ده مد    زیرا هدر کدس بده   نویسد:  یمعرفت و تفکر در آیات مبه 

بسدا بردگدان و کودکدانی بددون علدم بده تاویدل و حقیقدت          . چده یابد یدرنم یتوجه فایده قابل

هدا حدروفش را حفد  ولدی احکدام و حددودش را ضدایع         اندد  امدا آن   وحی ، قرآن را خوانده

آیددا ایددن مددردم در قددرآن  ». و نیددز در جددای دیگددر؛  ( 91 :4ج ،1391زمخشددری، اند) سدداخته

شددده و راه  هددا زده آن دل یهددا ، قفددلییهددا یددا آنکدده بددر روی دل نماینددد، یتدددبر و تامددل نمدد

هددر شددقاوت و تیرگددی و عندداد، دل او را خددتم                      یعنددی هددرکس کدده م « تفکددر را بسددته اسددت پ

 بندا   در آیداتش تددبر نمایدد.    نمدوده، و  یبدردار                                                    ننموده باشد، حتمدا  بایدد از کتداب خددا بهدره     

بددراین اصددل، نددزول قددرآن بددرای هدددایت و عمددل بددوده، و ایددن معنددی متوقدد  بددر تفکددر و  

آیدددات تددددبر را در راسدددتای آیدددات بددددین ترتیدددب، وی (  291:  3ج همانتددددبر اسدددت)

 .)همان(کنند یه آیات الهی سفارش میدر سا یادآوریکه به تذکر و  داند یمکرری م

  است: آمده هم حکیم تفسیر در

 قددرآن بددودن الهددی و بددودن وحددی کدده یددابیم یمدد آن سددیاق و یدداتدرآ تامددل و دقددت بددا

 قددرآن در عمید   اندیشدده بددون  نیددز و شدد،  نخواهددد روشدن  کسددی بدرای  آن در تدددبر بددون 

 ینچندد هددم و جسددت، بهددره خدددا کددالم یروبرکددتخ پددر و کددران یبدد عخددائر از تددوان ینمدد

 ایمدانی  بده  و یافدت  نجدات  نفداق  سدرگردانی  و حیدرت  و تردیدد  و شدل  ظلمت از توان ینم

 در تدددبر مقدددمات کتددابمالدد   . نظددر(57 :8انصدداریان، ج)رسددید اسددتوار یقینددی و راسدده

  ین است:چن هم قرآن
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 جامعده،  بدرای  چده  و فدردی  لحدا   بده  چده  انسدان  بدرای  قدرآن  در تدبر ساحت

 ی درالهدد یرتدددب و تجلددی و مدددیریت سدداحت...  اسددت عمددل و علددم بددرای سداحتی 

 (.77 :1392اخوت، " ) است بشری حیات

: اسددت آمددده آلوسددی «المعددانی رو » درحرکددت فکددری و تفسددیر آیددات بدده یکدددیگر:  ج(

 بده  آن کده  دارد کدارکرد  تداملی  بدرای  و اسدت  آن عواقدب  و امدور  ادبدار  در تامدل  تددبر  اصل

 انداختدده نظددر آن اعقداب  و لواحدد  یددا آن اسدباب  و سددواب  یددا و آن اجدزاء  و ء شددی حقیقدت 

 در تدددبر: "  اسددت آمددده االعظددم محددیک تفسددیر ( در89 :3 ق،ج1415شود)آلوسددی، مددی

درواقددع  یدداتدرآ تدددبر.  نیسددت تفکددر و حرکددت یبدد توقدد  و شدددن معطددل هرگددز آیددات

 فکددری حرکددت بددا تددو م و یکدددیگر بددا آیددات تطبیدد . اسددت دیگددر آیددات بدده آیددات تفسددیر

 و شددود یمدد نمایددان آیددات معددارآ و معنددایی همدداهنگی و همسددویی تدددبر اثددر در. اسددت

(.گدداهی نیددز 135 :1همددو، ج)یابددد دسددت آیددات ندداب و  اصددیل معددانی بدده توانددد یمدد انسددان

 یهددا جنبدده در     دد تام ل   معنددای بدده کددریم قددرآن در        تدددب ر   :  انددد کددرده ارائددهتددری  ی یدددهپفراینددد 

عنددوان  بدده        تدددب ر بدده برداشددت، ایددن در. اسددت آن بیددانی اعجدداز و قددرآن محتددوای        شددگفت 

 یسدو  بده  قدرآن  آیدات  ظداهر  و لفد   از حرکتدی  و فرآیندد  شدود؛  یم نگریسته ادراکی فرآیندی

  آن.)( بالردت  و فصداحت  وجدوه ) ادبدی  و( قدرآن  مقاصدد  و هدا  یدام )پ معندایی  های یرساختز

 مطداب   گویدد: قدرآن   یمد نیدز،   نمونده  کدریم(. تفسدیر   قدرآن  در «     تدب ر» هادی رهنما،معناشناسی

 از.  برندد  یمد  پدی  رمدوزش  و احکدام  بده  آن در تددبر  بدا  خدرد  اهدل  لدذا  اسدت.  خدرد  و عقل

 اسدت  آن نشدان  دهدد  یمد  تددبر  دسدتور  همده  بده  اگدر . اسدت  ناپدذیر  یانپا قرآن معارآ طرفی

 (.113 :8ج ،1383قرائتی، )رسد یم یا تازه نکته به کند تدبر کس هر که

 68 آیدده عیددل در  عاشددور کدده ابددن بددرخالآیددا پیامدددها:  هددا نشددانهد. نگددرش ژرآ بدده 

و  هدا  نشدانه یعندی تفکدر در    الددالئل  دالالت فدی  العقلدی  النظدر  اعمدال  را تدبر مامنون، سوره

 داللدت  از را قدرآن  بدودن  حد   کردندد،  مدی  تددبر  قدرآن  در کدافران  اگدر  دالیل دانسته و گفته:

 نموندده ( تفسددیر71: 8تددا: ج یبدد، عاشددور ابنکردنددد) مددی درک آن ارددرا  صددحت و اعجدداز
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 چیدزی  عواقدب  و نتدایج   بررسدی  معندی  بده  کده از ریشده  دبدر اسدت      یدن ا به سدبب  را تدبر

 گفتددده چیدددزی اسدددباب و علدددل بررسدددی بددده بیشدددتر تفکدددر، کددده  یدرحدددال داندددد، مدددی

( پدددس محدددور ایدددن دیددددگاه، تفکدددر و بررسدددی   28 :4، ج1383قرائتی،    رک:شدددود) مدددی

پیامدهاسددت و قددرآن حدداوی حقددای ، وعدددها و وعیدددهایی اسددت کدده نگددرش بدده تحقدد  یددا 

رود. ایددن دیدددگاه در صددفحات پیشددین از   یمددهمددان تدددبر بشددمار  هددا آنواقددب و پیامددد ع

 سوی منابع لغوی مانند اقرب الموارد و مجمع البحرین هم مطر  گردید.

 صدحی   تفسدیر  بهبدودی بدر  ه. کش  هماهنگی روشدمند ظداهر و بداطن آیدات و سدور :      

 کند)تدددبر یمددید .تاکسددور موضددوع کشدد  و آیددات بددین همدداهنگی کشدد  بدداطن و و ظدداهر

 طبدد  هددا سددوره کددالن قددرآن: بهبددودی( و در االسدداس آمددده اسددت کدده تدددبر مهندسددی   در

 فهددم نظددران صدداحباست)االسدداس فددی تفسددیر القددرآن(. ایددن گددروه از    مصددح  ترتیددب

شددمرند. طبرسددی باشددمردن  کددریم را معنددای تدددبر مددی  قددرآن ظدداهر هماهنددگ و منددد روش

 حسددن و قددرآن احکددام در سددازگاری و معنددا در گیهمدداهن در ، تفکددرازجملدده معنددا چنددد

کندد، بده ایدن دیددگاه      یمد  تاییدد  را دیگدر  قسدمت  قدرآن  از قسدمت  هدر  اینکده  و آن عبارات

 .دارد قرابت یتا حدود نیز طباطبایی عالمه دیدگاه با برداشت این  نزدیل شده است. 

برخددی در مفهددوم تدددبر از تددذکر نیددز پددا را فراتددر نهدداده و تبعیددت   و. تبعیددت از آیددات: 

. ایددن دیدددگاه ریشدده در روایددات نیددز دارد. سددیوطی از   انددد دانسددتهکامددل را معنددای تدددبر  

 نقددل( ع) حسددین امددام از آیدده همددین عیددل در نیددز کنددد. سددیوطی یمددحسدین بددن علددی نقددل  

  (318: 5ق، ج1414طی، سددیو)اسددت «آن بدده عمددل بددا قددرآن اتبدداع» منظددور، کدده اسددت کددرده

 ،«آیاتدده            لیددد ب روا» از منظددور کدده اسددت کددرده نقددل بصددری حسددن از را قددولی قرطبددی هددم 

هددا  نموندده ایددن از تددوان یمدد همدده ینبدداا( 192: 15،ج1395امین،     )رک:اسددت آیددات «اتبدداع»

 .را      تدب ر معنای نه کنند، یم بیان را      تدب ر رایت و نتیجه که کرد برداشت گونه ینا
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دربدداره  هددا یدددگاهاز جملدده بهتددرین د عالمدده طباطبددایی در تفسددیر آیددات تدددبر: دیددگاه و. 

مفهددوم لغددوی و نیددز معنددای اصددطالحی تدددبر مطددالبی اسددت کدده در تفسددیر المیددزان آمددده   

: گویدد  یسدوره نسداء بده معندای لغدوی تددبر پرداختده و مد         82ایشدان در تفسدیر آیده      .است

از چیدزی و یدا توجده و بررسدی مکدرر       تدبر عبارت است از به بررسدی گدرفتن چیدزی پدس    

 از پدی درواقدع ایشدان تددبر را بده معندی بدا اندیشده        . (29 :5ج ،1394طباطبدایی،  )چیدزی  یل

کاری رفدتن دانسدته و دربداره آیدات بده معندای تامدل در آیده پدس از آیده دیگدر و یدا تامدل              

اقبدت کددار  وی تددبیر را نیدز چنددین معندا کدرده اسددت:" اندیشده در ع     دانددد.  یبعدد از تامدل مد   

تنظدیم کنندد کده     ییعنی چیزی را به دنبال چیدزی بیاورندد و اشدیاء و امدور مختلد  را طدور      

رددر  و فایددده هددر یددل محقدد   کدده یطددور هرکدددام در جددای خدداص خددود قددرار گیددرد بدده

گفددت عالمده طباطبدایی تدددبر    تدوان  یطددور خالصده مد   بندابراین بده  . (447: 11ج ،گردد)همدان 

و بررسددی  یشددیاند ک و هماهنددگ دانسددته و مفهددوم عاقبددت و تدددبیر را از حیددو معنددا مددرتب 

نددات اآیده و توجده بده ارتبداط میددان آیدات را در آن لحدا  نمدوده اسدت. در همدین بی          مکدرر 

   .نمایانده است یخوب ویژه خود ، ارکان معنای تدبر را به یزبینیکوتاه عالمه با دقت و ت

مشددرکان اسددت  سددوره نسدداء کدده در ردیدد  آیددات توصددی       82وی در شددر  آیدده  

ن چندد آیده   میدا ازآنجاکه هدآ این آیده بیدان عددم اخدتالآ در قدرآن اسدت و ایدن         گوید: یم

پددس از آیدده دیگددر  ای یددهبنددابراین مفهددوم اول یعنددی تامددل و تفکددر در آ کنددد یمعنددا پیدددا مدد

نیدز منافداتی    یده گرچده بدا معندای دوم یعندی بررسدی مکدرر یدل آ        ،مفهوم اصدلی آیده اسدت   

از عهددده شددر  روش تدددبر  یخددوب عالمدده در ادامدده بدده  . (16: 5ج ،1394طباطبددایی، ندددارد )

"پس منظدور آیده   رسدد:  یو در این شدر  و بیدان بده روش تبیدین قدرآن بده قدرآن مد         آید یبرم

ضددرورت تدددبر در جمددع آیددات قددرآن و مراجعدده بدده همدده آیددات مددرتبک بددا هددر حکددم یددا  

کدم چده متشدابه . و    موضوع یا قصه یا موعظده اسدت چده مکدی باشدد چده مددنی ، چده مح        

آن آیات را به یکدیگر ضدمیمه کنندد تدا برایشدان ثابدت گدردد کده اخدتالآ و تضدادی میدان           
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و هدر آیده  شداهد بدر آیده       کندد  یها نیست چرا که آیده قددیم آیدات جدیدد را تصددی  مد       آن

 .(16 ن:دیگر است)هما

 :تدبر  شرایک و مقدماتدرباره ها  یدگاهد. دامنه 2-4

رسددیدن بدده امددر تدددبر شددرایک و  ، انددد آوردهآن دده همددراه بددا تعدداری  تدددبر   بددر اسدداس

 : شود یها اشاره م مقدماتی دارد که در عیل به برخی از آن

   طهارت روحی .1

بددرای ورود بدده تدددبر در قددرآن فددراهم آوردن شددرایک طهددارت امددری ضددروری اسددت و  

کده انسدان بایدد در ارتبداط     حدداقل کداری   . (119:)نقی پدور فدر  باشدد  یکلیدد تددبر مد    ینوع به

چدرا کده انسدان بده      .با ایدن مسدئله انجدام دهدد انجدام واجبدات و دوری از محرمدات اسدت        

اخوت، فهددم نددور قددرآن حرکددت کددرده اسددت)   یسددو میددزان دوری از ظلمددت سددیئات بدده 

1392 :78 ). 

   نظر به قرآن به انگیزه و قصد هدایت. 2

ن جدواب بده ایدن سداال کده پیدام       تی یداف تدبر در قرآن باید با انگیدزه هددایت و بدرا   ال (

. ب( )همدان(  یدرد ام چیسدت صدورت گ   و رهاورد هدایتی آیده بدا سدوره بدرای مدن و جامعده      

خوانددن قدرآن بدا چینشدی مدنظم همدراه بدا تدانی         . خواندن قرآن با چینش و نظمدی متناسدب  

 .دقت و تامل انسان را نسبت به کالم الهی افزایش دهد)همان( تواند یو ترتیل م

 بررسی آیات بر اساس چارچوب علمی و تسلک بر روایات عیل آیات   .3

 قرآن  یها فهم دقی  معانی واژه. 4    

: تددبر، از طرید  شدنیدن آیدات بده شدیوه اسدتماع و سدکوت همدراه           نویسدد  یانصاریان م

با اندیشده، و از طرید  قرائدت بده شدیوه ترتیدل یعندی نیکدو و خدوب قرائدت کدردن حاصدل             

طددور کدده  اشدداره شددد کتدداب     همددان(. 67 :8ج ،1393انصدداریان، )(214اعراآ شددود) یمدد
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شددرایک . 1آورده اسددت شددامل: توفا در ایددن زمیندده  سددمقدددمات تدددبر در قددرآن بحثددی م  

واندددن قددرآن بددا .خ4 .نظددر بدده قدرآن بددا انگیددزه هددایت  .3 .شددرایک تفکددر و فهدم  .2 .طهدارت 

. 7 .یلمد ر چدارچوب ع بررسدی آیدات د  . 6 .مکدرر خوانددن قدرآن   .5. نظم و چینشدی مناسدب  

و هم ندددین کتددداب تددددبر در قدددرآن . ( 81تدددا  78 :1392، اخوتیدددات)درآ ینگدددر جدددامع

 زده قلدم مقددمات تددبر     عندوان  بده  عدام و خداص تددبر در قدرآن     یددهای دربداره کل  یلتفص به

اندد کده سده جنبده      تددبر در قدرآن   یددهای شرایک و مقدمات تدبر در قدرآن همدان کل   گوید: یم

 .(216- 179 :1387، ملی را دربردارنده)نقی پورفرعلمی ، روحی و ع

 : گویند یروایات درباره تدبر چه م. 3-4

شایسدته اسدت بده مدتن روایدات مراجعده کدرده و نگدرش          ای یده و آلغدوی  پس از بررسی 

پددس از آیددات  روایددات ، چراکدده  ؛قددرار دهددیم  یهددا بددر تدددبر را موردبررسدد   مسددتقیم آن

 روند. یمقرآنی  بشمار منبع شناخت مفاهیم  ینتر مطمئن

را  شده که فرمدود : قدرآن بدا عظمدت را مدورد تددبر قدرار دهیدد کده شدما           از پیامبر نقل. 1

در ایدن سدخن بدین تددبر و هددایت یدابی بده        . شدود  یرهنمدون مد   مطلوب و درسدت  به امر 

 3.(81 :1ج، 1412 دیلمی،)است برقرارشدهراه رشد مالزمه 

 «القددرآن تدددبر... و تقدداءاهلل بددا اوصددیل: »جبددلمعدداع بددن  بدده( ص)پیددامبر . وصددیت2

کددنم بدده رعایددت تقددوای الهددی و... تدددبر و   یمدد( تددو را سددفارش 372 :1، ج1412دیلمددی،  )

 ژرفکاوی قرآن.

         آری مدن  »توجده دیگدران فرمدود    نسدبت بده   پیامبر خدا در مقایسه انس خدود بدا قدرآن    . 3

                                   پرسدیدند: ای رسدول خددا، ژرفدا        .                      و شدما بدرای ظداهرش            خدوانم       مدی                   را برای ژرفدایش       قرآن

       عمددل               کددنم و بدددان      مددی        قددرآن   در           و تدددب ر     نم     خددوا           مددن مددی  :                چیسددت  فرمددود        قددرآن        و بطددن 

                                                           
 «تدبروا القرآن المجید فقد دلکم علی االمر الرشید. » 3
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                                                           خوانیددد )دسددت را بددر خطددوط مددرور داد و نمایانددد کدده       مددی        چنددین      یددن             ولددی شددما ا   ،     کددنم      مددی

 :1ج ،1424متقددی، )  3      دهیددد                                                                      چشددم را ماننددد دسددت، تنهددا بددر ظدداهر خطددوط قددرآن عبددور مددی

                                           دارد کده هدم ژرفدای عمیقدی دارد و هدم         ی     وامد                        ی مدا را بده نگرشدی         خدوب     به            . این روایت  (622

        ی وسیع. ا       گستره

                                مدردمپ در قدرآن تددبر کنیدد        ی    هدا            ای گدروه  د:در خطبده رددیر فرمدو    )ص(پیامبر اسالم. 4

) 2....مکنیددد پیددروی را متشددابهاتش و کنیددد دقددت آن محکمددات در  .                        و آیددات آن را بفهمیددد

 .(   193  :   27 ج   ،    3409   ،       حرعاملی ؛218: 37ج ،1384 مجلسی،

هددی  آگدداه باشددید، (.36: 1ج ،1369 ،کلینیآمددده) نیچندد نیددروایددات علددوی هددم ا در. 5

1ای در قرائت بدون تدبر نیست. فایدهخیر و 
 

آیدات قدرآن را مدورد تامدل و تددبر قدرار دهیدد و از آن عبدرت          . در جای دیگر فرمدود: 6

براسدداس ایددن روایددت، هدددآ تدددبر هاسددت.  قددرآن رسدداترین عبددرت یراسددت گیریددد کدده بدده

مشددابهی فراگیددری  حضددرت در روایددت  آن  4( 4493 :1411 ،)آمدیعبددرت گیددری اسددت  

قددرآن را  3( 111خطبده   تددا: یبد شدری  رضددی،  اند) تفقده دانسددته و یدا مقدمدده  را معددادل  قدرآن 

تدوان تفقده را    یمد . هاسدت  دلفراگیرید که بهتدرین کدالم اسدت و در آن تفقده کنیدد کده بهدار        

 معندوی  اعتقداد  بده  و آمیختده  ایمدان  یرمایده خم بدا  کده  اسدت  تعقالتی و فهم عمی  و تفکرات

 .هاسدت  آنی همداهنگ  بدر  یده تکیدات بدا   درآهمده جانده    تامدل کده تددبر    یدرحالشود  می تبدیل

 است. شده واقعی نگر ژرآدر این روایت زیبایی و دلپذیری آیات، مقدمه تفقه و 

                                                           
                                                                                  لظهر. قالوا یا رسول اهلل )ص(پ ما البطن  قال: اقر ه  تدب ره و اعمل بما فیه و تقرؤونه اجل انا  قر ه لبطن و انتم تقرؤونه » . 3

 «.                             انتم هکذا و  شار بیده فام رها

 «.متشابهه تتبعوا ال و محکماته فی انظروا و                                                       معاشر الناس  تد ب ر وا ال ق ر آن  و  اف ه م وا آیات ه  . » 2

 «.                   ی س  ف یه ا ت د ب ر                                   ل ا ل ا خ ی ر  ف ی ق ر اء ة  ل » . 1

 «آیات القرآن و اعتبروا به فانه ابلغ العبر تدبروا. » 4

 «.تعلموا القرآن فانه احسن الحدیو و تفقهوا فیه فانه ربیع القلوب. » 3
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کدده مسددلمانان  یهددا ای گددروه»فرمایددد: یه خددود مددیددفدک یاجدداتفاطمدده زهددرا در احت. 7

 یدد، بار خسدارت و چشدم پوشدان از رفتدار زشدت      وباطدل   ی سدخن سدو  سرعت گیرندگان بده 

شددده  مخصددوص آن زده یهددا قفددل هددا  یددا بددر قلددب   کنیددد یآیددا در قددرآن تدددبر نمدد   

 3(114: 1ج ،1413طبرسی، .)پاست 

 گرفددت  یاسددت کدده وقتددی مصددح  قددرآن را بدده دسددت مدد  شددده از امددام صددادق نقددل. 8

 گرفدت  یآن را در دسدت راسدت مد    کده  یو خوانددن قدرآن درحدال   باز کردن مصدح   پیش از 

بددا نددام خدددا... خدددایا ...قرائددت مددرا    2( 372: 4ج ،1418رک:نددوری، )کددرد یچنددین دعددا مدد 

 .ن تدبر کنمو احکام آ یاتگونه قرار بده که درآ قرائت بی تدبر قرار مده بلکه مرا آن

اگددر پیددروان مددا قددرآن را مددورد تدددبر قددرار    :»بدده مفضددل فرمددود  آن حضددرت نیددز . 9

 1(25 :53ج ،1384مجلسی، «)کردند ینمدادند هرگز در فضیلت و برتری ما تردید  یم

 . تناظر مفهوم تدبر با برخی تعابیر و واژگان روایات 4-4

 بررسددی تعقددل، تفکددر و نظددر، در                                      ی قرآنددی  متندداظر  تدددبر ماننددد  هددا واژهاز  نظددر صددرآ

نظددایر ایددن واژه  عنددوان بدده متعددددی هددای یدددواژهکل معصددومان، احادیددو در تدددبر مفهددوم

 ؛ بخشدند  یمد  آن بده  ای یدژه و داللدی  ظرفیدت  و معندایی  بدار  یدل  هدر  کده  کنندد   یمخودنمایی 

 عبددرت و اعتبددار ،(  القددرآن فادرسددوا         روایددت  در)  القددرآن دراسددت هم ددون ییهددا واژه

 در)  کدردن  یدرورو ز یدا  بدرانگیختن  و اثداره  ،(  العبدر  ابلدغ  فانده  فداعتبروا          روایدت   در)  گرفتن

 روایددت در)  بطددن واژه و(  فیدده وتفقهددوا         روایددت  در) تفقدده واژه ،( القددرآن          فلیثددو ر         روایددت 

 مفهددوم از ابعددادی و واژه فهددم )در روایددت وافهمددوا ایاتدده(همگی ( لددبطن اقددر ه انددا        نبددوی 

                                                           
 «.اقفالهاقول الباطل المغضی  علی الفعل القبی  الخاسر افال تتدبرون القرآن ام علی قلوب المعاشر المسلمین المسرع  الی . » 3

 «.بسم اهلل ... اللهم ... ال تجعل قرائتی قراءة ال تدبر فیها بل اجعلنی اتدبر آیاته و احکامه. » 2

 «.وا فی فضلنا          نا لما شک      شیعت         القرآن          لو تدبر     ل        یا مفض » . 1
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دهنددد. بدددیهی اسددت کدده بررسددی    یمدد نشددان را قددرآن تدددبرسدداز  سرنوشددت و گسددترده

 طلبد. یمی را ا جداگانهی مفهومی این واژگان ، مطالعه ها تفاوتای و بیان  یسهمقا

 السالم از تدب ر یهعل. تعری  جامع امام صادق 5-4

مدام  تعدابیر را در تبیدین مفهدوم تددبر از لسدان مبدارک پیشدوای نداط  ا         ینتدر  یکی از کامل

                                        یتلونده حد  تالوتده ...س کسدانی کده         :               تفسدیر آیده      در. کده فرمدود   شنویم یمالسالم  یهصادق عل

  :        فرمددود   (.    323       بقددره،     ... )      کننددد   ی                                              گوندده کدده سددزاوار تددالوت اسددت ا تددالوت مدد                  قددرآن را همددان

                                        معدانی آن را بفهمندد و بده احکدام و              کوشدند    ی     و مد         کنندد    ی          تدالوت مد     ی    روشن                  آنان آیاتش را به

    یش    هدا                . از داسدتان        ترسدند    ی                                  اش امیدد دارندد و از عدذابش مد                                      دستوراتش عمل کنندد. بده وعدده   

  و         کننددد   ی                          . دسددتوراتش را عمددل مدد           آموزنددد   ی         پنددد مدد    یش    هددا            و از مثددل       رنددد ی گ   ی           سرمشدد  مدد

                                                               . بده خددا سدوگند ایدن تدالوت شایسدته بده حفد  نقدل و              ورزند   ی                        ازآن ه نهی کرده اجتناب م

                            هددا و مطالعدده  حواشددی آن                                                                آیددات و پشددت سددر هددم خواندددن حددروآ و کلمدداتش و سددوره 

                                     انددد و حدددود و احکددامش را فددرو                                        حددروآ و کلمدداتش را حفدد  کددرده     ی ا                نیسددت. عددده 

                                               تددا اینجددا بیددان امددام صددادق ندداظر بدده    3 . (     216  :  2 ج   ،    3430   ،                      ورام بددن ابددی فددراس )           گزاردنددد "

   ا                                    قدرآن اسدت . امدا در جملده بعدد           یدد  ک                                         سلبی و ایجدابی تدالوت شایسدته مدورد تا       ی  ها   ی  ژگ ی و

                گفتدیم هماندا           آن ده   :      شدمرد    ی   مد        قدرآن                                                           عنوان کامل این نوع اندس بدا قدرآن را همدان تددبر در      

                                                                                     اسددت کدده خداونددد تعددالی در قددرآنش فرمددوده :کتددابی کدده مددا بددر تددو فددرو            یددات          تدددبر درآ

 2 .     همان( )                                                         فرستادیم پربرکت است تا همگان آیاتش را مورد تدبر قرار دهند

       معندا                  کده از ترتیدل          شدده       داده                جریدانی نشدان            مثابده       بده                                     در این حددیو، سدیر مراحدل تددبر     

                  و تددذکر و عبددرت           ورجددا       خددوآ                    شددود و بدده حالددت    ی   مدد                             و فهددم مفدداد آیددات شددروع         محددور

                                                           
                                                                                                 یر ج ون  و ع د ه  و  یخ ش و ن  ع ذ اب ه  و  یت م ث ل ون  ق ص ص ه  و  یع ت ب ر ون    م ث ال ه  و                                                                              یر ت ل ون  آیات ه  و  یت ف ه م ون  م ع ان یه  و  یع م ل ون  ب ا ح کام ه  و  » . 3

               اس ه  ح ف ظ وا                                  و  د ر س    ع ش ار ه  و    خ م                                                                                                                              یا ت ون    و ام ر ه  و  یج ت ن ب ون  ن و اه یه  م ا ه و  و  الل ه  ب ح ف    آیات ه  و  س ر د  ح ر وف ه  و  ت ل او ة  س و ر ه 

 «.                                ح ر وف ه  و    ض اع وا ح د ود ه 

 «.     یات ه                                               کتاب    ن ز ل ناه  ل ل یل م بار ک ل ید ب ر وا آ ی                                                      و  ل ن م ا ه و  ت د ب ر  آیات ه  یق ول  الل ه  ت ع ال . » 2
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   ای       یدده آ                       کدده ایددن بیددان بدده       یددن ا               گددردد. جالددب    ی   مدد                               یددت، امتثددال و عمددل منتهددی      درنها         گیددری و 

                                           ، بدده نحددو اجمددال عرضدده نمددوده اسددت؛                                                      مسددتند شددده کدده همددان سددیر را  در عددین جامعیددت

                                                                     یم)کتدداب انزلندداه الیددل مبارک(تددا در سددایه ایمددان در آیدداتش    ا        کددرده                        کتددابی پربرکددت نددازل 

                                                                     سددایه خ ددرد  ندداب از آن پنددد گیرنددد) ولیتددذک ر اولوااللبدداب(.        و در                                یندیشددند )لیددد ب روا ایاتدده(  ب

       اندد          عبدارت                                                 ی سدلبی تعرید  تددبر نیدز شدده اسدت کده           هدا         جنبده                       ضمن اینکه روایت گویای 

                            و رعایدت احکدام ظداهری و          هدا        بخدش                                                      از:توجه ص درآ بده حفد  و نقدل کلمدات و خوانددن       

                          رفلت از احکام باطنی قرآن.

 قرابت مفهوم تدبر با دراست قرآن. 5

درس در کالم عرب بده معندای تکدرار و انجدام پیوسدته یدل عمدل تدا حددی اسدت کده            

طددور کدده در تدددبر تکددرار و پیوسددتگی بررسددی آیددات و   پددس همددان .آن روشددن شددوداثددر 

طددور پیوسددته مددورد کدداوش و   هددر موضددوع بدده  ،موضددوعات الزم اسددت در دراسددت نیددز 

تددا نتیجدده مطلددوب حاصددل گددردد. بنددابراین ایددن دو واژه قرابددت    گیددرد یجسددتجو قددرار مدد

سددول کدده  ر چنددان ،محسوسددی دارنددد و در مفهددوم تدددبر بایسددتی از دراسددت کمددل گرفددت 

اندد:"از   نهداده  ییدد در گفتداری درخشدان بدر ایدن حقیقدت انگشدت تا      اهلل علیه و الده   یخدا صل

کده بدا پیدامبر در سدفری بدودیم و از ایشدان خواسدتم کده سدخنی           شدده  یدت معاع بن جبل روا

بگویددد کدده بددرای مددا سددودمند باشددد." حضددرت فرمددود: اگددر شددما زندددگی گددوارای         

ر روز جددزا و سددایه در روز گرمددا و هدددایت در  سددعادتمندان و مددرگ شددهیدان و رهددایی د 

کدده  )فادرسددوا القددرآن(روز حیددرت را خواهیددد پددس قددرآن را پیوسددته مطالعدده و بررسددی کنید

عمدل انسدان    یاین دراست و مدرور مکدرر قدرآن حدرزی در برابدر شدیطان و موجدب سدنگین        

 .(232 :4ج ،1418نوری، در ترازوی رحمان است) 
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 کردن آیات یروروتعبیر ز. 6

کددردن و یددا  یددرورودر روایتددی بسددیار جالددب و بلیددغ ، پیددامبر اکددرم از تعبیددر ز سددرانجام 

اهمیددت و ضددرورت بررسددی عمیدد  قددرآن بهددره بددرده   چگددونگی ،شددخم زدن بددرای بیددان  

( هددر کددس خواهددان دانددش  2454: 1424 ،متقددی هندددیرک:) فرمایددد یاسددت. آنجددا کدده مدد

 3.طدور کامدل کداوش نمایدد     و بده  کندد  یدرورو پیشینیان و آیندگان است پدس بایدد قدرآن را ز   

در تددبر   شدود  یزیدرین آن آشدکار مد    هدای  یده ن و الوهم نان کده در شدخم زدن زمدین ، بطد    

جدیدددی بدده طالددب  یو رهنمودهددا شددود یژرآ معددارآ وحددی روشددن مدد  هددای یددهنیددز ال

در شددر  ایددن  ابددن اثیددر نیددز در النهایدد . (2 :1393 ،)عباسددی مقدددمشود یمعرفددت منتقددل مدد

یعنددی اعمدداق قددرآن را بشددکافد و در معددانی و تفسددیر و قرائددت آن   . اسددت حدددیو گفتدده

 .(229 :1ج،1367اثیر،  بیندیشد)ابن

تدبر بر اساس بررسی آیات  ، روایات و در تعری  و تبیین مدل پیشنهادی . 7

 گیری( یجهنت) ها: یدگاهد

کده طدی مباحدو گذشدته      یمقددمات  ،پیشدنهادی و الگدوی عملدی     برای رسدیدن بده مددل   

 : آید یدر پی مایم  یدهرس ها آنبه 

 و در شددود یمدد بددر محددور عقددل و قلددب محسددوب معنددوی  فعددالیتی        تدددب ر -

ماننددد تعقددل ، تفقدده و  کددریم قددرآن در ادراک بددا  مددرتبک مفدداهیم معنددایی  حددوزه

ی تدذکر،  سدو  بده مسدیری   عندوان  بده هددآ، بلکده    عندوان  بده تفکرمی گنجد ؛ امدا نده   

 کدده اسددت «قلددب» نیددز        تدددب ر در کننددده  یددینتععنصددر  و  قددوه. تبعیددت یددابی و راه

 نشدنیدن  و ندیددن  در تعمدد  و آیدات  انکدار  مانندد  مشدخر  دالیلدی  به است ممکن

   بدهد. دست از را خود ادراکی تواناییها  آن

                                                           
 «.                    ف ل یث و  ر  القرآن من اراد علم االولین و اآلخرین » . 3
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و کدرده   یدد ایمدانی و انسدانی تاک   ای یفده عندوان وظ  قرآن کدریم بدر تددبر بده     -

     دد   ق ل وب        دد ع ل ی    م     دد    الق رآن        دد         ی ت د ب ر ون       دد   ف ال   »اسددتوظیفدده همدده مخاطبددان قددرآن دانسددته 

 «.           قف ال ه ا

تدددبر مرحلدده پددس از قرائددت و تددالوت و مقدمدده تددذکر و عمددل بدده قددرآن  -

ِ  ل ی د ب ر وا آیات ه  و  ل ی ت ذ ه ر    ول وا » است  «.           ال ا ل باب                                                                                    ه تاب    ن ز ل ناه  ل ل ی    م بار 

       دد                                 ضددد ق ب ل و هددم بدده معنددای بطددن در    تددوان ی                دد                  ریشدده د بددر و د ب ر  را هددم مدد   -

تددبر هدم بدر بطدن بدابی آیدات و هدم بدر تامدل و           یجده                            مقابل ظ هدر دانسدت و درنت  

 و هم نگرش عواقب امور ناظر است.   یاتاندیشه عمی  درآ

  م »کدار قلدب   و هدم «       د            د                  ل ی ت ذ ه ر    ول وا ال ا ل بداب      » تدبر هدم فعدل عقدل اسدت      -

 «.           قف ال ه ا        ق ل وب       ع ل ی

تددا دالیددل و   یامدهاسددتو پ هددا  یپنهددانبطددون ،تدددبر بیشددتر نظددر در    -

 ها نشانه

مفدداهیمی ماننددد دراسددت و بررسددی مکددرر ، عبددرت گددرفتن ، تفقدده ، بطددن  -

 بامعنددایی و هدددآ دار ای یوندددهپ ،کددردن یددرورویددابی ، عاقبددت اندیشددی ، اثدداره و ز

 .با تدبر قرآن دارند

کندد یعندی    یمد واسدطه در مفعدول عمدل     یبد کاربرد قرآنی ، فعدل تددبر   در  -

و ایدن بده مفهدوم    «     د     الق رآن        د          ی ت د ب ر ون       د    ف ال   »نده تددبر در قدرآن     ،قدرآن        تدبر گوییم  یم

مددورد کدداوش قددرار وحددی                کلیددت آیددات مجمددوع قددرآن و  ،تدددبر ردآن اسددت کدده 

 . گیرد یم

یدات و یدا کدل قدرآن اسدت و      موضوع تددبر در قدرآن همدواره جمعدی از آ     -

                                                   و معمدوال  شدامل یدل آیده یدا جملده یدا واژه         کداود  یبنابراین ارتباط میان آیات را مد 

 . شود ینم
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پدس هددآ آن    ،عمدل اسدت  تدذکر و  ساحت تددبر قدرآن سداحت علدم و      -

و رد ندداب انسددانی           دد    هددم تحددرک خ    یبدده عبددارت ؛هددم علمددی اسددت و هددم اخالقددی 

ی وحدی را دنبدال   هدا  آمدوزه هدم اثرپدذیری و پایبنددی بده      را  و تزکیده  و خودسازی

 . کند یم

وجددود  یوسددتگیپ هددم تکددرار و هددم  در قددرآن، تدددبرو کدداربرد در لغددت  -

افددال یددات متعدددد؛  درآیددژه بددا عنایددت بدده صددیغه مضددارع ایددن فعددل     و دارد بدده

 ....                         یتدبرون...لید بروا ایاته

و گسدترده   کدرر م واکداوی و کاویددن   ،دل فارسدی بدرای تددبر   اعنوان معد  به -

، بطددن یددابی ،   یشددیاند نسددبت بدده عاقبددت   یتددر تددر و مناسددب  جددامع ،معنددای

، هرچنددد ، ازجملدده نتددایج هددر   و ... اسددت یشددیاند ، تدددبیر و چدداره  یشددیدوراند

 .باشد یمکاوش وسیع  و عمی ، پی بردن به عواقب یل امر در کنار علل آن 

، ، روایدی فتی قرآندی  بر اساس مقددمات فدوق و بدا عنایدت بده لدزوم ارائده رهیدا        

، کده بتواندد   دربداره چگدونگی تددبر قدرآن      روشدن  اجرا و مفیدد فایدده   قابل ،منطقی 

رسدان مشدتاقان فهدم کدالم الهدی       ی تددبر و یداری  هدا  فنو  ها روشراهگشای کش  

 بده نحدو زیدر    آن را مراحدل  مددل یدا الگدو و    تدوان  یمد باشدد ، هدا   آن بده  برای التزام

 مطر  نمود :

 و مراحل تدبر قرآنی: . الگوی نهایی8

 

 

 

یددل آیدده یددا  : بررسددی و کدداوش مکددرر و جسددتجوی پیوسددته در    مرحلدده واکدداوی. 1

قددرآن در  جمعددی از آیددات آیددات مددرتبک  بددا یددل موضددوع و یددا کاویدددن مکددرر و مددداوم  

ژرفاکاو واکاوی

 ی

پهناکاو

 ی
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  و مکددرر کدداوش سددطحی تددوان یارتبدداط بددا موضددوعات متعدددد ، ایددن شدداخه از تدددبر را مدد 

     د           د          د       د         ال ق ر آن  و  ل و  هدان  م ن  ع ن د                  د      د              ف ال ی ت د ب ر ون     » ایدن مرحلده را بده آیده     تدوان  یم. هم نین نامید

(، روایددت فادرسددوا القددران ، مضددارع بددودن  82)نسدداء«     دد       دد         دد                                 ر ی ر  الل ه  ل و ج د وا فیدده  اخ ت الفددا  ه ثیددرا       

تدددبر آورده اسددت )طباطبددایی،  فعددل یتدددبرون و تعبیددری  کدده عالمدده طباطبددایی در تعریدد  

 (؛ مستند ساخت. 29 :5ج ،1394

یدل  داللدی الفدا      هدای  یده : بررسدی اعمداق و بطدون معندایی و ال    مرحله ژرفا کداوی . 2

و دسددتاوردهای علمددی و عملددی . ایددن شدداخه از  هددا افددتیره ینتددر بددرای نیددل بدده ژرآ آیدده

» سدتندات ایدن مرحلده ، آیده     ازجملده م  نیدز نامیدد.   یدا عمقدی  کاوش عمودی  توان یتدبر را م

تددرین  یدد عم(. بدددین اعتبددار کدده 24محمددد،«)    دد                ق ل وب    ق فال هددا         دد                 ال ق ر آن    م  ع لددى         دد      دد            ف ال ی ت د ب ر ون     

االولددین  کددار قلددب اسددت؛لهم قلددوب الیفقهددون بهددا( ، روایددت مددن اراد علددم   هددا معرفددت

 112: 1جوامددع الجددامع)ج( و 541: 1                                                         واالخددرین فلیثددو ر القددران  و هم نددین بیددان کشدداآ)ج 

 باشد. یم(

رسددی وسددیع عرصدده آیددات وحددی بددرای وا جانبدده و رسددی همددهبر:  مرحلدده پهناکدداوی. 3

 آیدات ی از ا گسدترده یدا بخدش   موضدوع. در ایدن شداخه، همده     یدا  وصول به معنای کامل آیده  

داد. را  بده آن عندوان کداوش گسدترده      تدوان  یو مد  گیدرد  یقدرار مد   یقرآنی موردبررس و سور

     د           د          د       د         ال ق ر آن  و  ل و  هدان  م ن  ع ن د                  د      د              ف ال ی ت د ب ر ون     » در آیه  متعل  تدبر کلیدت قدرآن اسدت    که چنان

و در آیدده دیگددر پهندده کددل آیددات قددرآن محددل تدددبر  «     دد       دد         دد                                 ر ی ر  الل ه  ل و ج د وا فیدده  اخ ت الفددا  ه ثیددرا       

ِ  ل ی د ب ر        » است: شده یمعرف ص، «)        د            د            د                    وا آیات ه  و  ل ی ت ذ ه ر    ول وا ال ا ل بداب                                   د                د              ه تداب    ن ز ل نداه  ل ل ی    م بدار 

29  .)    
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شناسایی زمینه تاریخی متن قرآن از روش فهم تدبری 

 چارچوب نظریه انسجام در

 2علی صبوحی -3شروان عطایی

 چکیده

برخدی   هدای قدرآن، در   تدبر در قرآن بدا فدر  یکپدارچگی مضدمونی سدوره     

تفاسدددیر معاصدددر موردتوجددده قرارگرفتددده اسدددت. فدددر  یکپدددارچگی     

شدده در   مضمونی، بدا توجده بده تقددم و تداخر و ارتبداط موضدوعات مطدر         

هددر سددوره، درک نددوینی از گفتمددان بددین قددرآن و مخاطبددان عصددر نددزول     

کنددد. در ایددن مقالدده بددا نگدداهی تطبیقددی بدده تحلیددل تدددبری        ارائدده مددی 

وره بقدددره، دسدددتاورد روش تددددبری پژوهشدددگران انسدددجام محدددور در سددد

منسددجم قددرآن توسددک علددی صددبوحی در شناسددایی زمیندده تدداریخی عصددر    

نزول نشان داده شدده اسدت. زمینده تداریخی سدوره مبارکده بقدره بدر اسداس          

تدددبر انسددجام محددور علددی صددبوحی بدددین شددکل قابددل اسددتنتاج اسددت کدده 

ظهدور   واسدطه وعدده کتدب مقددس خدود پیرامدون       اسدرائیل بده   قبایلی از بندی 

هددا، ظهددور پیددامبر از  کننددد. انتظددار آن پیددامبر خدداتم بدده حجدداز مهدداجرت مددی

اسددرائیل بدوده اسددت. سددوره مبارکده بقددره، مواجهدده    میدان قددوم برگزیدده بنددی  

                                                           
 @iust.ac.irataeiعلمی دانشگاه علم و صنعت،  مدیره انجمن علمی اعجاز قرآن ایران، عضو هیئت عضو هیئت . 3

 استاد و پژوهشگر قرآنی، موسسه تحقیقاتی تدبر در کالم وحی قم.. 2
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ص( بددا دعددوت ایشددان و  ) عصددر حضددرت محمددد  یهددود و نصددارای هددم 

بخددش  کنددد. در چگددونگی تعامددل خدددا بددا ایشددان را در دو بخددش بیددان مددی

شدود، اهدل کتداب بده جریدان هددایت الهدی         (، تدالش مدی  177-1اول )آیات 

ص( بپیوندنددد. در انتهددای ایددن بخددش، بددا توجدده بدده   ) بدده رهبددری محمددد 

زنندد،   اینکه اهل کتاب از پیوسدتن بده ایدن جریدان هددایت الهدی، سدرباز مدی        

شدود. در بخدش    با تغییدر قبلده، تاسدیس امدت جدیدد اسدالمی کلیدد زده مدی        

شددود.  ت امددت جدیددد اسددالمی تبیددین مددی  ( شددریع286-178دوم )آیددات 

بنددابراین نشددان داده شددد کدده روش فهددم تدددبری بددا فددر  نظریدده انسددجام،  

تواند تعامدل قدرآن را بدا مخاطبدان عصدر ندزول کشد  کندد و اسدتراتژی           می

مواجهدده قددرآن بددا جریانددات اجتمدداعی و سیاسددی عصددر نددزول را بددرای      

 مخاطبان معاصر روشن کند.

                                                                  ش تدددبری بددا فددر  نظریدده انسددجام؛ شناسددایی زمیندده تدداریخی            کدداربرد رو       هددا:            کلیدددواژه

                                                      عصر نزول؛ فهم منسجم سوره بقره؛ رویکرد تدبری علی صبوحی

 . مقدمه3

برخددی تفاسددیر  هددای قددرآن، در تدددبر در قددرآن بددا فددر  یکپددارچگی مضددمونی سددوره  

امددین ) طباطبددایی( و تدددبر قددرآن) سددیدقطب(، المیددزان) معاصددر هم ددون فددی ظددالل القددرآن

نظددم و ترتیددب آیددات در  احسددن اصددالحی( موردتوجدده قرارگرفتدده اسددت. در ایددن فددر ، 

شدود ردر  سدوره شناسدایی      شدود و تدالش مدی    مصح  قرآن بر اساس حکمدت تلقدی مدی   

شدود و   هدا ارتبداط برقدرار مدی     شود. ابتدا سوره به چندد بخدش تقسدیم و سدپس میدان بخدش      

(. پژوهشدگران انسدجام محدور بدا     1411میدر: ) شدود  تفسیر کل نگرانه از هدر سدوره ارائده مدی    

پردازندد کده منجدر بده                                                     بعضا  متفاوتی بده تحلیدل انسدجام قدرآن مدی      های فر  رویکرد و پیش

 بالرددت در کدده متقددارن نظددم نظریدده بددر تکیدده شددود. میشددل کددویپرس بددا نتددایج متفدداوتی مددی
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کنددد و تقددارن مددوازی و حلقددوی    را تحلیددل مددی  قددرآن ریشدده دارد، انسددجام مددتن  سددامی

(. دسددتاورد کددار او بالرددت ادبددی 1394مکونددد: ) کنددد د در سددور قددرآن را اثبددات مددیموجددو

 دهد. سور قرآن را نشان می

درپدی آیدات هدر سدوره کده بده فهدم منسدجم سدوره           علی صبوحی، تدبر را دریافدت پدی   

تدرین   کند و بدا توجده بده تحددی قدرآن بده سدوره، سدوره را اصدلی          شود، تعری  می منجر می

بده  مفسدر تنهدا    ،در ایدن رهیافدت  داندد.   تدرین جلدوه اعجداز قدرآن مدی      هدم واحد هددایتی و م 

 هدر کوشدد نشدان دهدد کده میدان آیدات        ، بلکده مدی  پدردازد  نمدی تفسیر واژگانی آیدات قدرآن   

و بدر اسداس آن بده     قدرآن یکپدارچگی و انسدجام محتدوایی و سداختاری وجدود دارد        ٔسوره

گونده اسدت کده بعدد از فهدم آیدات، از        پدردازد. روش تددبری او ایدن    تفسیر قدرآن کدریم مدی   

هددای موجددود در سددوره را  روی انفصددال و اتصددال مفهددومی و ادبددی و مقایسدده آیددات، سددیاق

هدا، سدیر هددایتی سدوره کده همدان        کند. سپس بدا تحلیدل و ارتبداط یدابی سدیاق      شناسایی می

 کنددد هدده قددرآن بددا حددوادش تدداریخی عصددر نددزول اسددت را کشدد  مددی     اسددتراتژی مواج

هدددآ پددژوهش در ایددن مقالدده ایددن اسددت کدده نتیجدده روش تدددبری در    (.1398صددبوحی،)

سددوره مبارکدده بقددره پژوهشددگران انسددجام محددور مقایسدده شددود و کدداربرد آن در شددناخت    

 زمینه تاریخی قرآن و فهم بهتر رر  سوره نشان داده شود.

 بقره . سوره مبارکه2

امددین سددوره ازنظددر ترتیددب نددزول، سددوره مبارکدده بقددره    86دومددین سددوره مصددح  و 

تددرین سدوره قددرآن اسددت کده جددزو سددور    تددرین و جدامع  آیده دارد و طددوالنی  286اسدت کدده  

ای دیگددر آن، فسددطاط القددرآن )خیمدده قددرآن(، فددردوس )بهشددت قددرآن(،   مدددنی اسددت. نامدده

 باشددد. آیددات تحدددی، خالفددت انسددان، مددیسددنام القددرآن )اوج قددرآن( الزهددراء )درخشددنده( 

سحر، نسه، تسدلیم خالصدانه، ابدتالء ابدراهیم )ع(، حضدور خددا در مشدرق و مغدرب، ابدتالء          

بددر(، اسددتجابت دعددا، شددراء، امددت واحددده،  ) صددابران، اسددترجاع، کتمددان، ماهیددت نیکددویی 
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زو الکرسدی، عددم اکدراه در دیدن، حکمدت، انفداق، ایمدان بده خددا جد           حف  اوقات نماز، آیده 

آیات مشهور این سدوره اسدت. آیدات احکدام زیدادی در ایدن سدوره وجدود دارد کده مرجدع           

اسددتنباط احکددام شددرعی اسددت. ایمددان شددرط صددحت عبددادات دانسددته شددده و بدده وجددوب   

هدا، نهدی از شدرک در عبدادت، حرمدت نقدض عهدد، اصدالت اباحده و           عبادت بر تمام انسدان 

اخدت زکدات، حرمدت ایجداد مدانع بدرای       مفسدد، وجدوب اقامده نمداز و پرد     حلیت اشیاء ریر

اقامه نماز در مسداجد، عددالت امدام جماعدت، تشدریع حدج، حرمدت کتمدان شدهادت، قبلده،           

سعی صفا و مروه، عدم جدواز تقلیدد از آبداء و اجدداد، حرمدت میتده، خدون، گوشدت خدوک          

و ریر مذکی، لزوم وفدای بده عهدد، تشدریع قصداص، وجدوب وصدیت و احکدام آن، تشدریع          

ت اکددل مددال بدده باطددل، تشددریع جهدداد، احکددام نکددا  و طددالق، احکددام حددیض،  روزه، حرمدد

عددده وفددات، احکددام قددر ، وفددای بدده عهددد، حرمددت ربددا و احکددام آن، بازگرداندددن امانددت 

 (.1399صفوی:) شده است اشاره

 
 بخشی از ابتدای سوره مبارکه بقره-1شکل 
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 های تدبری پژوهشگران قرآنی از سوره مبارکه بقره . روایت3

 . نظر عالمه طباطبایی1-3

شددده را دارای رددر  واحددد   هددایی از قددرآن کدده یکجددا نددازل  عالمدده طباطبددایی، سددوره 

تددریج   تدرین سدوره قدرآن اسدت کده بده       داند. لکن با توجه به اینکده سدوره بقدره، طدوالنی     می

تدوان ردر  واحددی مدوردنظر همده آیداتش در آن        شدده، ایشدان قائدل اسدت کده نمدی       نازل

دهدد و آن بیدان    توان گفت، قسدمت عمدده آن از یدل ردر  واحدد خبدر مدی        یافت. تنها می

هدایی   این حقیقت است که "عبادت حقیقدی خددا بده ایدن اسدت کده بندده او بده تمدام کتداب          

وسدیله انبیدا ندازل کدرده، ایمدان داشدته و میدان ایدن وحدی و آن           منظور هدایت وی به که او به

 سول فرقی نگذارد".وحی، این کتاب و آن کتاب، این رسول و آن ر

انددد کدده چددرا بددین  در ایددن سددوره، کفددار و منددافقین تخطئدده و اهددل کتدداب مالمددت شددده 

انددد  در هددر فددرازی بدده مناسددبت، برخددی از  ادیددان آسددمانی و رسددوالن الهددی فددرق گذاشددته

طباطبددایی، ) شددده اسددت احکددام از قبیددل تغییددر قبلدده، احکددام حددج، ارش، روزه و ریددره بیددان 

 (.1 ج :1363

 نظر سعید حوی. 2-3

ی بنددد میتقسددسدعید حددوی، سددوره بقددره را بدده یددل مقدمدده، سدده قسددمت و یددل خاتمدده  

و بددر پیونددد  دانددد یمدد(. وی سددوره بقددره را کلیددد فهددم قددرآن  1ج  ،1363حددوی، کنددد ) یمدد

کندد   یمد  دید تاکمضمونی برخی از آیدات سدوره بقدره بدا محدور مضدمونی سدایر سدور قدرآن          

مددردم را بددا  گاندده سدده( صددنوآ 1-21(. در مقدمدده )آیددات، 88-125: 14ج ، 1387آقددایی، )

. قسددم اول کنددد یمدد، صددفات و احددوال متقددین، کددافرین و منددافقین بیددان   هددا عالمددتعکددر 

                   د      د         د                د                   د       د     د                         (، بدا آیده" یدا   یه ا الن اس  اع ب د وا ر ب کدم  ال ذی خ ل ق کدم  و  ال ذین  م ن  ق ب ل کم                     168-21)آیات،

 .شود یمشروع "         ت ت ق ون          ل ع ل کم  
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مدردم بدده سددلوک روشددی جهددت آزادی از کفددر و نفدداق و جددزو متقددین شدددن فراخوانددده  

. مضدمون ایدن قسدمت ایدن اسدت کده توحیدد و عبدادت و ایمدان و عمدل صدال ،            شدوند  یم

بده ان یوصدل و افسداد در زمدین راه      امدراهلل راه رسیدن به تقواست و نقدض عهدد و قطدع مدا     

از آن بدا کبدر و حسدد و معصدیت اسدت و بدر اهدل کتداب         رسیدن به کفر و نفاق است و آرد 

تقوایشدان محقد  شدود و از امدرا  نفسدانی دوری       خواهندد  یمد است کده تفکدر کنندد، اگدر     

. محددل قبلدده در نمدداز در شددود یمد تقددوی بیددان  ی کدداملی ازهدا  نمونددهجویندد. در ایددن قسددم،  

بر و نمدداز و اسددتعانت از صدد شددود یمددسددیاق امددر بدده عبددادت کدده راه تقددوی اسددت، معرفددی 

. در شدود  یمد و بده معدالم عبدادت و توحیدد کده راه تقدوی اسدت، راهنمدایی          شود یمخواسته 

. قسدم  شدود  یمد ادامه مجموعده ادلده توحیددی و اسدتحقاق عقوبدت بدرای اهدل شدرک عکدر          

  د    ع وا                    د      د       د       د    د     د         د                                   ( بدا آیده"یا   یه ا الن اس  کل وا م م ا ف ی ال ا ر    ح الال  ط یبدا  و  ال ت ت ب                  168-217دوم )آیات 

. قسدم دوم، معدانی مقدمده و قسدم     شدود  یمد              د          د           د                            خ ط وات  الش یطان  ل ن ه  ل کدم  ع د و  م بدین  " آرداز          

نیسدت، بده اکدل حدالل      ریپدذ  امکدان عبادت جز بدا اکدل حدالل     ازآنجاکه. کند یماول را کامل 

                   د      د       د       د    د     د                   ( بدا آیده " یدا   یه ا الن اس  کل وا م م ا ف ی ال ا ر                   218-284قسم سوم )آیدات   امر شده است.

شدود و بده دخدول         د          د           د                               الش یطان  ل ن ه  ل کدم  ع د و  م بدین " آرداز مدی               د     خ ط وات                                ح الال  ط یبا  و  ال ت ت ب ع وا 

-286. خاتمده، آیدات )  شدود  یمد به کدل اسدالم، اعدم از عقایدد و احکدام و عبدادات، دعدوت        

 .باشد یم( 285

 ( اقسام مردم )متقین، کافرین و منافقین(1-21مقدمه )آیات 

 ( راه تقوی و راه کفر و نفاق21-168قسم اول )آیات 

 ( تکمیل قسم اول168-217قسم دوم )آیات 

 کددل اسددالم  ( دعددوت دخددول بدده 218-284قسددم سددوم )آیددات  

 عقاید و احکام و عبادات()

 (285-286خاتمه )آیات 
 (1 ج ،1363حوی، ) بندی تدبری موضوعات سوره مبارکه بقره حوی فصل -2شکل 
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 بندی سعید حوی نقاط عط  در فصل-3شکل 

 . نظر امین احسن اصالحی3-3

در دیدددگاه اصددالحی و اسددتادش فراهددی، نظددم، ویژگددی بنیددادین قددرآن اسددت و حکمتددی 

ضدمونی، مفسدر   ویژه در چینش آیات قدرآن وجدود دارد. هم ندین قدرآن بدا تددارک نظدایر م       

تفصدیل عکرشدده    اجمدال آمدده، در سدوره دیگدر بده      ای بده  باشدد. آن ده در سدوره    خودش مدی 

المقدددور از خددود قددرآن اسددتخراج   اسددت و اسددباب نددزول و حددوادش تدداریخی بایددد حتددی  

شددود. کددل قددرآن کالمددی واحددد اسددت و از ابتدددا تددا انتهددا یکپددارچگی دارد. آیددات قددرآن،    

و مجمدوع آیدات سدور قدرآن، یکپدارچگی و وحددت        حسن ترتیدب و حسدن تناسدب دارندد    

دارد. نظم قرآن، کلیدد فهدم آن اسدت و بدا قدرار دادن آیده در سدیاق خدود و پیدروی از نظدم           

شدود. هدر سدوره یدل مفهدوم محدوری )عمدود( دارد         آن، از تفسیر خودسرانه جلدوگیری مدی  

وجدود دارد.  بدین سدور قدرآن هدم پیوندد منطقدی        و سوره باید با توجده بده آن تفسدیر شدود.    

کنددد کدده در هددر گددروه، همدده مراحددل  گددروه تقسددیم مددی 7اصددالحی کددل سددور قددرآن را بدده 

سدازی متفداوت وجدود دارد.     جزیدره عدرب بدا برجسدته     جنبش اسدالمی پیدامبر )ص( در شدبه   

عندوان   زوج یدا دوگدان یدا قرینده یدا مکمدل( قائدل اسدت. بده         ) و برای هر سوره یدل جفدت  

باشدد. بدرای کشد  عمدود سدوره، ابتددا نقداط         بقدره مدی   عمران، جفت سدوره  نمونه سوره آل
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شدود. سدپس بدا مطالعده دقید ،       عط  سوره شناسدایی و سدوره بده چندد بخدش تقسدیم مدی       

شدود. در   دهدد، کشد  مدی    ایده اصلی هر بخش کده آیدات هدر بخدش را بده هدم پیوندد مدی        

 دهدد، اسدتخراج   هدا را بده هدم پیوندد مدی      مرحله بعد، مضمون جدامع سدوره کده همده بخدش     

 (.216-259، 13 : ج1386آقددایی، ) شددود شددود و تصددویری منسددجم از سددوره ارائدده مددی  مددی

 کند. بخش افراز می 6اصالحی ساختار سوره بقره را در 

 (1-39مقدمه )آیات 

 ( نشانی دادن به اسرائیلیان41-121بخش اول )آیات 

 ( میراش ابراهیمی122-162بخش دوم )آیات 

 یا احکام( شریعت 163-242بخش سوم )آیات 

 ( آزادسازی کعبه243-283قسم چهارم )آیات 

 (284-286گیری )آیات  نتیجه

 (Robinson,2003)بندی تدبری موضوعات سوره مبارکه بقره اصالحی  فصل -4شکل 

 . نظر نیل رابینسون4-3

نیددل رابینسددون بددا کاربسددت نظریددات زبانشناسددی، پیوسددتگی سددور بلنددد قددرآن را         

تددوکلی: ) پیوسددتگی معنددایی و درونددی آن را نشددان داده اسددت   موردبررسددی قددرار داده و  

شددده اسددت. قسددمت اول  قسددمت اصددلی تشددکیل 5(. ازنظددر رابینسددون، سددوره بقددره از 1396

(، مقدمدده اسددت و بدده وحددی، دینامیددل ایمددان و کفددر و داسددتان آدم اشدداره    1-39)آیددات، 

ایشددان از زمددان  ه دلیددل کوتدداهی  اسددرائیل بدده  ( از بنددی41-121قسددمت دوم )آیددات،  دارد.

( آخددرین 122-152کنددد. در قسددمت سددوم )آیددات،    موسددی تددا زمددان محمددد انتقدداد مددی   

در قسدمت   شدود.  اسرائیل بدا مسدلمانان بدر مبندای دیدن ابدراهیم، مدی        درخواست همراهی بنی

شددود. در  شددده بیددان مددی ( قددوانین و احکددام امددت تددازه تاسددیس 153-242چهددارم )آیددات، 
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حداوی چندد قدانون بدا تاکیدد بدر تدالش در راه خددا بدا           (243-283قسمت چهدارم )آیدات،   

کدده مطالددب قبلددی را  باشددد. سدده آیدده انتهددای، سددخن آخددر سددوره اسددت   جددان و مددال مددی

 (Robinson,2003) کند بندی می جمع

 

 
 (Robinson,2003) بندی تدبری موضوعات سوره مبارکه بقره رابینسون فصل -5شکل 

 

 
 اصالحی و رابینسونبندی  نقاط عط  در فصل-6شکل 
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 . نظر ریموند فارین5-3

نگددر دارد و سددعی دارد بددا روش ساختارشناسددانه، انسددجام   ریمونددد فددرین، رویکددرد کددل

هددا و مفدداهیم و موضددوعات کلیدددی  پنهددان سددور را کشدد  کنددد. وی بددر اسدداس تکددرار واژه

کندد.   هدای مختلد  مدتن، تناسدب کشد  مدی       مشدترک و اسدماء و صدفات الهدی بدین بخدش      

ترکیب حلقوی از سدوره بقدره ارائده کدرده کده قبلده شددن کعبده در معندای مرکدزی            وی یل

 (.1399صفوی: ) آن قرار دارد

 

 
 . شدددماره آیدددات سددداختاربندی حلقدددوی موضدددوعات سدددوره مبارکددده بقدددره فدددارین       7شدددکل 

(Farrin,2010,V100,17-32) 
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 (.Farrin,2010,V100,17-32) . موضوعات ساختاربندی حلقوی سوره مبارکه بقره فارین8شکل 

سددلمان صددفوی نیددز سدداختاربندی مشددابهی ارائدده داده اسددت. سددوره مبارکدده بقددره را بدده  

بددا  4، 13بددا  3، 14بددا  2، بخددش 15کنددد کدده بخددش اول بددا  موضددوع اصددلی تقسددیم مددی 15

، پیددام مرکددزی سددوره اسددت و امددت  8تناسددب دارد. بخددش  9بددا  7، 11بددا  6، 11بددا  5، 12

ص( را دیندی جدامع نیازهدا و دسدتورهای مربدوط بده صدراط مسدتقیم بدرای          اسالم محمدی )

 (.1399صفوی، ) کند همه بشریت معرفی می

 (15در تناسب با بخش  1-5اهل تقوا و ایمان )آیات  -1

 (14در تناسب با بخش  6-21اهل کفر و نفاق )آیات  -2

 (13در تناسب با بخش  21-39خلقت خدا و معرفت )آیات  -3

در  41-113اسددرائیل )آیددات   موسددی )ع( و بنددی صدددور ده فرمددان بدده    -4

 (12تناسب با بخش 

در  114 -111آمدددادگی مسدددلمانان بدددرای اسدددتقالل و خالفدددت )آیدددات  -5

 (11تناسب با بخش 
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در تناسددب بددا بخددش  111-123 تعصددب و توقددع جاهالندده یهددود )آیددات  -6

11) 

 124-141آزمدددایش ابدددراهیم )ع( و مبدددانی همبسدددتگی دیندددی )آیدددات    -7

 (9متناسب با بخش 

جانددب کعبدده و اسددتقالل مسددلمانان )آیددات   امددت وسددک، تغییددر قبلدده بدده  -8

152-142) 

 (7در تناسب با بخش  153-171آزمایش مسلمانان )آیات  -9

در تناسددب بددا  172-242قددوانین شددریعت اسددالم محمدددی )ص( )آیددات   -11

 (6بخش 

 (5متناسب با بخش  243-254تقوا در جنگ و عمل )آیات  -11

 (4ناسب با بخش مت 255-257الکرسی )آیات  آیه -12

 (3متناسب با بخش  258-261تقوا در عقیده و عمل )آیات  -13

 (2متناسب با بخش  261-284تقوا در اخالق و اقتصاد )آیات  -14

 (1متناسب با بخش  285-286اختتام سوره )آیات  -15
 (.1399صفوی، ) بندی تدبری موضوعات سوره مبارکه بقره صفوی فصل -9شکل 

 
 (.1399صفوی، ) تناسب، تقارن و ساختار حلقوی سوره مبارکه بقره صفوی. انسجام، انتظام، 11شکل 
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 بندی ریموند فارین . نقاط عط  در فصل11شکل 
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 . نظر علی صبوحی6-3

واسدطه وعدده کتدب مقددس خدود پیرامدون ظهدور پیدامبر خداتم           اسدرائیل بده   قبایلی از بنی

اسدرائیل   ان قدوم برگزیدده بندی   هدا، ظهدور پیدامبر از مید     کنندد. انتظدار آن   به حجاز مهاجرت می

ص( ) عصدر حضدرت محمدد    بوده است. سدوره مبارکده بقدره، مواجهده یهدود و نصدارای هدم       

کندد. سدوره مبارکده     ص( و چگدونگی رفتدار خددا بدا ایشدان را بیدان مدی       ) با دعدوت محمدد  

(، بددا 1-39آیددات ) شددود. در فصددل اول بندددی مددی فصددل و یددل خاتمدده مقولدده 11بقددره بدده 

شدود.   پیدامبر اسدالم )ص( و قدرآن از ایمدان بده خددا و قیامدت مقابلده مدی          تفکیل ایمان بده 

اسددرائیل بدده ایمددان بدده قددرآن و پیددامبر اسددالم   (، فراخددوان بنددی41-74در فصددل دوم )آیددات 

(، 75-113آیددات )شددود. در فصددل سددوم   )ص( و عبددرت گیددری از تدداریه خودشددان مددی  

دلیدل دنیداگرایی )حدب عجدل(،      ن بده اسدرائیل در برابدر ایمدان بده قدرآ      مقاومت معاندانه بندی 

خیددال آسددوده از عددذاب اخددروی )جددز چنددد روز معدددود(، دشددمنی بددا جبرائیددل و تحریدد   

شددود و بدده  هددای خودشددان )محددو حقانیددت پیددامبر اسددالم )ص( و قددرآن( تشددری  مددی کتدداب

 شود. مسلمین قطع طمع از ایمان آوردن ایشان را متذکر می

(، مامنددان از رفتددار بددا پیددامبر اسددالم )ص( مشددابه   114-126 در فصددل چهددارم )آیددات 

-157شددوند. در فصددل پددنجم )آیددات  رفتددار یهودیددان بددا پیددامبران خددود برحددذر داشددته مددی

(، بددا توجدده بدده نومیدددی از ایمددان آوردن یهددود، تاسددیس امددت اسددالم بدددون حضددور    127

بلدده کلیددد هددا توسددک حضددرت محمددد )ص( در امتددداد امامددت ابددراهیم )ع( بددا تغییددر ق    آن

( بددا جریددان کتمددان )ناشددی از اتخدداع انددداد و 155-177خددورد. در فصددل ششددم )آیددات  مددی

شدود، اسدتقرار امدت اسدالمی بدر هددایت وحیدانی         تبعیت فرهنگ آبا و اجددادی( مقابلده مدی   

(، وجددوب 178-188شددود. در فصددل هفددتم )آیددات    و فرهنددگ مبتنددی بددر آن تثبیددت مددی  

یع وجددوب صددیام بددرای خددداگرایی قرآنددی و   قصدداص در راسددتای امنیددت جددانی و تشددر  

شددود. در فصددل هشددتم )آیددات  حراسددت از سددالمت اقتصددادی جامعدده اسددالمی تشددریع مددی 

(، حج )عامدل وحددت( آخدرت طلبانده ابراهیمدی و امدر بده قتدال بدرای تحقد  آن           217-189
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(، فرهنددگ مقاومددت و قتددال بدده رهبددری 218-253شددود. در فصددل نهددم )آیددات  معرفددی مددی

در برابددر دسددتگاه کفددر و اسددتکبار بددرای رسددیدن امددت بدده حیددات اجتمدداعی    مددردان الهددی

(، احکددام زناشددویی و طددالق و حمایددت 222-242شددود. در فصددل دهددم )آیددات  ترسددیم مددی

از حقددوق زنددان در راسددتای تددامین فضددای رحمددت در مددتن جامعدده و تقویددت بنیادهددای     

( 254-284ازدهم )آیدات  شدود. در فصدل ید    مقاومت و مبدارزه بدا کفدر و اسدتکبار تبیدین مدی      

برای انفاق و تدرک ربداخواری و ایجداد انضدباط مدالی در معدامالت بده عندوان ارکدان اصدلی           

(، از ایمددان 285-286شدود. در خاتمده )آیدات     سددازی مدی  سدالمت اقتصدادی جامعده فرهندگ    

 (.1411صبوحی ) گردد و اطاعت و استغفار تا نصرت الهی و رلبه بر کافران بیان می

 (1-39آیات فصل اول ) 

 مقابله با تفکیل ایمان به پیامبر اسالم )ص( و قرآن از ایمان به خدا و قیامت

 (41-74فصل دوم )آیات 

 اسرائیل به ایمان به قرآن و پیامبر اسالم و عبرت گیری از تاریه فراخوان بنی

 (75-113)آیات  فصل سوم

دلیدل دنیداگرایی )حدب     اسدرائیل در برابدر ایمدان بده قدرآن بده       مقاومت معاندانه بندی 

عجل(، خیال آسدوده از عدذاب اخدروی )جدز چندد روز معددود(، دشدمنی بدا جبرائیدل          

 های خودشان )محو حقانیت پیامبر اسالم ص و قرآن( و تحری  کتاب

 (114-123 فصل چهارم )آیات

برحددذر داشددتن مامنددان از رفتددار بددا پیددامبر اسددالم ص مشددابه رفتددار یهودیددان بددا    

 پیامبران خود

 (124-157پنجم )آیات  فصل

تاسددیس امددت اسددالم توسددک حضددرت محمددد )ص( در امتددداد امامددت ابددراهیم )ع( 

 با تغییر قبله

 (158-177فصل ششم )آیات 
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مقابله بدا جریدان کتمدان )ناشدی از اتخداع اندداد و تبعیدت فرهندگ آبدا و اجددادی(،           

 و تثبیت استقرار امت اسالمی بر هدایت وحیانی و فرهنگ مبتنی بر آن

 (178-188فصل هفتم )آیات 

تشددریع وجددوب قصدداص در راسددتای امنیددت جددانی و تشددریع وجددوب صددیام بددرای 

 خداگرایی قرآنی و حراست از سالمت اقتصادی جامعه اسالمی

 (189-217فصل هشتم )آیات 

 حج )عامل وحدت( آخرت طلبانه ابراهیمی و امر به قتال برای تحق  آن

 (218-253فصل نهم )آیات 

ندگ مقاومدت و قتدال بده رهبدری مدردان الهدی در برابدر دسدتگاه کفدر و           ترسیم فره

 استکبار برای رسیدن امت به حیات اجتماعی

  9( رداخل فصل 222-242فصل دهم )آیات 

تبیددین احکددام زناشددویی و طددالق و حمایددت از حقددوق زنددان در راسددتای تددامین    

کفددر و  فضددای رحمددت در مددتن جامعدده و تقویددت بنیادهددای مقاومددت و مبددارزه بددا    

 استکبار

 (254-284فصل یازدهم )آیات 

سدددازی بدددرای انفدداق و تدددرک ربددداخواری و ایجدداد انضدددباط مدددالی در    فرهنددگ 

 عنوان ارکان اصلی سالمت اقتصادی جامعه معامالت به

 (285-286)آیات  خاتمه

 از ایمان و اطاعت و استغفار تا نصرت الهی و رلبه بر کافران
 (1411صبوحی، ) سوره مبارکه بقره صبوحی بندی تدبری موضوعات فصل-12شکل 
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 بندی علی صبوحی . نقاط عط  در فصل13شکل 

 بازسازی زمینه تاریخی قرآندر  . ثمره نظریه انسجام4

آری روبددین در دائددره المعددارآ قددرآن الیدددن، عیددل مدددخل یهددود و یهودیددت، بددا ارائدده  

روبدین:  ) یکنواخدت دانسدته اسدت   آیاتی از قدرآن، برخدورد محمدد را بدا یهدود، آشدفته و ریر      

شدود و احکدام و شدرایع دیدن محمدد در امتدداد        (. دربرخی آیات دین یهدود تاییدد مدی   1399

بدرداری   گیرد، تدا جدایی کده حتدی برخدی از مستشدرقان، قدرآن را کپدی         شریعت یهود قرار می

بده   کندد و امدر   کنندد، و در برخدی آیدات دیگدر، قبلده تغییدر مدی        محمد از آیین یهود تلقی می

شددود. فهددم دلیددل ایددن تعددار  در شددناخت   قتددال و خشددونت در برابددر یهودیددان داده مددی 

زمیندده تدداریخی عصددر نددزول نهفتدده اسددت. شددناخت سددیاق تدداریخی، دینددی، فرهنگددی،       

اجتماعی و سیاسدی در عصدر ندزول قدرآن بدرای شدناخت بهتدر مدتن قدرآن یکدی از اهددافی            

س کورانیکددوم قرارگرفتدده اسددت.  اسددت کدده موردتوجدده مستشددرقان، ازجملدده پددروژه کددورپ  

بازسددازی زمیندده تدداریخی مددتن قددرآن در پددروژه کددورپس کورانیکددوم از طریدد  گددردآوری    

هددا، آثددار تدداریخی مکتددوب و   شددواهدی از فضددای تدداریخی پددیش از اسددالم از روی کتیبدده  

هددای  متددون دینددی یهددودی و مسددیحی بدده زبددان  هددای دینددی پددیش از اسددالم هم ددون سددنت

شددود و بددر  ، سددریانی، حبشددی، قبطددی، یونددانی و ریددره( انجددام مددی مختلدد  )عبددری، آرامددی
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شدود. در ایدن    هدا، تحلیدل ادبدی و تفسدیر تداریخی انتقدادی قدرآن انجدام مدی          اساس این یافته

هدای قدرآن توجده شدده و ترتیدب تداریخی        هدای سدبکی و سداختاری سدوره     روش، به تفاوت

 (.Corpus coranicum,2021) گیرد ها مبنا قرار می سوره

نگددر علددی صددبوحی، بددا فهددم ارتبدداط محددور آیددات سددوره بقددره،    در روش تدددبری کددل

روایتی از زمینه تاریخی سدوره مبارکده بقدره قابدل اسدتنتاج اسدت. روایدت تددبری ایشدان بده           

واسدطه وعدده کتدب مقددس خدود پیرامدون        اسدرائیل بده   این شدر  اسدت کده قبدایلی از بندی     

هدا، ظهدور پیدامبر از میدان قدوم       . انتظدار آن کنندد  ظهور پیامبر خداتم بده حجداز مهداجرت مدی     

عصدر   اسدرائیل بدوده اسدت. سدوره مبارکده بقدره، مواجهده یهدود و نصدارای هدم           برگزیده بندی 

ص( بدا دعدوت ایشدان و چگدونگی تعامدل خددا بدا ایشدان را در دو بخدش          ) حضرت محمد

بسدا   و چده المقددس بدوده اسدت     کند. در ابتدا، حتدی قبلده مسدلمانان و یهودیدان بیدت      بیان می

پددذیرفت. پسددران یعقددوب، هم ددون  در صددورت همراهددی یهددود، تغییددر قبلدده صددورت نمددی 

سدداز تغییددرات  حضددرت آدم )ع( از دسددتور خدددا سددرپی ی کردنددد و ایددن سددرپی ی زمیندده   

 بزرگی در تاریه بشر شد.

بندددی اسددت، تددالش    فصددل قابددل مقولدده   6( کدده در 177-1در بخددش اول )آیددات   

ص( بپیوندندد. در انتهدای   ) ان هددایت الهدی بده رهبدری محمدد     شود، اهل کتداب بده جرید    می

این بخش، با توجه بده اینکده اهدل کتداب از پیوسدتن بده ایدن جریدان هددایت الهدی، سدرباز            

شدود. بخدش دوم )آیدات     زنند، با تغییر قبله، تاسدیس امدت جدیدد اسدالمی کلیدد زده مدی       می

عت امدت جدیدد اسدالمی    شدود. در ایدن بخدش شدری     بنددی مدی   فصل مقولده  5( در 178-286

شدود.   شود. بنابراین، سوره مبارکده بقدره بده سده بخدش و یدل اختتامیده تقسدیم مدی          تبیین می

سددازی جایگدداه   شددود. پددس از شددفاآ  در بخددش اول، تاسددیس امددت اسددالمی بیددان مددی   

شناسددنامه امددت اسددالمی برامامددت  (،1-126آیددات ) اسددرائیل نسددبت بدده امددت اسددالمی بنددی

شددود. در بخددش دوم، امددت اسددالمی  ( تعریدد  مددی127-157آیددات ع( )) توحیدددی ابددراهیم

( و ایجدداد 155-188گیددری امددت اسددالمی )آیددات  بددا طراحددی زیرسدداخت الزم بددرای شددکل
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در بخددش سددوم بددا ترسددیم فرهنددگ   شددود. ( تحکددیم مددی189-217عامددل وحدددت )آیددات 

-284( و طراحددی ارکددان سددالمت اقتصددادی )آیددات    218-242مقاومددت و قتددال )آیددات  

کندد   ( مشدابه آیدات ابتددایی سدوره، بیدان مدی      285-286یابد. خاتمده )آیدات    ( توسعه می254

منظدور   هدایی کده او بده    که عبدادت حقیقدی خددا بده ایدن اسدت کده بندده او بده تمدام کتداب           

وسددیله انبیدا ندازل کددرده، ایمدان داشددته و میدان ایدن وحددی و آن وحدی، ایددن        هددایت وی بده  

 سول فرقی نگذارد.کتاب و آن کتاب، این رسول و آن ر

 بخش اول. امت اسالمی

 (1-123آیات ) اسرائیل نسبت به امت اسالمی سازی جایگاه بنی شفاآ

 (124-157ع( )آیات ) تعری  شناسنامه امت اسالمی برامامت توحیدی ابراهیم

 بخش دوم. تحکیم امت اسالمی

 (158-188گیری امت اسالمی )آیات  طراحی زیرساخت الزم برای شکل

 (189-217عامل وحدت )آیات  ایجاد

 بخش سوم. گسترش امت اسالمی

 (218-253ترسیم فرهنگ مقاومت و قتال )آیات 

 (254-284طراحی ارکان سالمت اقتصادی )آیات 

 (285-286خاتمه )آیات 

 هدددای سدددوره مبارکددده بقدددره صدددبوحی   بنددددی تددددبری فصدددل  . بخدددش14شدددکل 

 (.1411صبوحی،)
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 گیری . نتیجه5

  هدا، حتدی سدور     هدا در سدوره   ترتیدب آیدات و رابطده بدین آن    برای پرسش از چرایی

عنددوان نموندده، پژوهشددگران معاصددر چددون   قبددول وجددود دارد. بدده  مدددنی، جددواب قابددل 

 اند. اصالحی، حوی، رابینسون، فارین و صبوحی به آن پرداخته

 شددده، پاسددخی قدداطع بدده شددبهات شددرق  انسددجام مضددمونی و سدداختاری نشددان داده

انسددجام و آشددفته و ریریکنواخددت بددودن مددتن قددرآن اسددت.     شناسددان پیرامددون عدددم  

 گشاید. اندازی جدید به مسئله اعجاز قرآن می هم نین چشم

         در کشدد  سدداختار سددوره، عدددم قطعیددت وجددود دارد و نتیجدده پژوهشددگران

رسدد، پدارادایم فکدری پژوهشدگر در                                                            مختل ، الزاما  همیشده یکسدان نیسدت. بده نظدر مدی      

 (.1جدول ) آن ماثر است

 نگددر را برخددی سددوبژکتیو بددودن و روشددمند    جددواب یکتددا در دیدددگاه کددل  عدددم

 اند. نبودن این شیوه تفسیری دانسته

 کنندد. پیوندد    بنددی بده فدرم و برخدی بده معندا توجده بیشدتر مدی          برخی در پاراگراآ

مقدمه و خاتمه بدا هدم و بدا مضدمون محدوری سدوره در انسدجام مضدمونی و سداختاری          

 فته است.سوره مورد استفاده قرارگر

  دهدد، تفسدیر قدرآن بده قدرآن، عدالوه بدر موضدوعی،          نگر نشان مدی  نتیجه تحلیل کل

 صورت ترتیب عکر موضوعات هم قابل توسعه است. به

     نگدر صدرفا  دنبدال کشد  ردر  واحدد سدوره         برخی پژوهشگران بدا رویکدرد کدل                                                

وربددک  و یددا تقددارن بالرددی هسددتند )مثددل رابینسددون( و برخددی در جسددتجوی خددک      

بنددی و فهدم منسدجم     ی مختلد  سدوره و روایتدی از سدوره هسدتند. ایدن بخدش       ها بخش

 مثل صبوحی(.) کند از سوره، زمینه تاریخی عصر نزول را روشن می

 نگددر علددی صددبوحی، امکددان کشدد  تعددامالت اقتصددادی، فرهنگددی و   رویکددرد کددل

دسدتاوردی کده بدا رویکدرد      کندد.  اجتماعی قرآن بدا مخاطبدان عصدر ندزول را فدراهم مدی      
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شناسدایی نیسدت. بدا رویکدرد تداریخی هدم بدا توجده بده           ء گرا در تفسدیر قدرآن قابدل   جز

 بخش نیست. های موجود در اسناد تاریخی، نتایج اطمینان عدم قطعیت

   نگدر سددوره مبارکده بقدره توسددک علدی صدبوحی بدده سده بخدش و یددل         تحلیدل کدل

در شددود.  شددود. در بخددش اول، تاسددیس امددت اسددالمی بیددان مددی   اختتامیدده تقسددیم مددی 

گیدری امدت اسدالمی     بخش دوم، امدت اسدالمی بدا طراحدی زیرسداخت الزم بدرای شدکل       

در بخدش سدوم بدا ترسدیم فرهندگ مقاومدت و        شدود.  و ایجاد عامل وحددت تحکدیم مدی   

یابدد. خاتمده مشدابه آیدات ابتددایی       قتال و طراحی ارکدان سدالمت اقتصدادی توسدعه مدی     

ت کدده بنددده او بدده تمددام کنددد کدده عبددادت حقیقددی خدددا بدده ایددن اسدد  سددوره، بیددان مددی

وسدیله انبیدا ندازل کدرده، ایمدان داشدته و میدان         منظدور هددایت وی بده    هایی که او به کتاب

 این وحی و آن وحی، این کتاب و آن کتاب، این رسول و آن رسول فرقی نگذارد.

 نگر مقایسه نقاط عط  و مرزهای فصل )بلوک( بندی سوره بقره توسک پژوهشگران کل-1جدول 

 حوی اصالحی رابینسون فارین صبوحی

1-39 
1-21 

1-39 1-39 
1-21 

21-39 

21-167 

41-74 
41-113 

41-121 41-121 
75-113 

114-123 

114-141 

122-152 

122-162 

124-157 142-152 

153-177 153-242 



 381                   چارچوب نظریه انسجام شناسایی زمینه تاریخی متن قرآن از روش فهم تدبری در

 

 

158-177 

163-242 
168-

217 178-188 

178-253 

189-217 

218-253 

218-

284 
243-283 243-283 

254-284 254-284 

284-286 284-286 

285-286 285-286 
285-

286 

 

 منابع:

اصددالحی در تفسددیر، -(، انسددجام قددرآن، رهیافددت فراهددی1386آقددایی، سددید علددی ) .1

 259-216 ، تابستان، صفحه51-49، 13دوره ، های قرآنی پژوهشفصلنامه 

هددای قددرآن در   رهیافددت وحدددت موضددوعی سددوره   (،1387آقددایی، سددید علددی )  .2

-88 ، صددفحه56، شددماره 14دوره ، هددای قرآنددی فصددلنامه پددژوهش"، انسدداس فددی التفسددیر"

125 



 معاصر رانیآن در ا یاجتماع یتهایم و ظرفیتدبر قرآن کر یشناس انیجر یمل شیهما              388

 

 

 در گفتمددان تحلیددل هددارهرد (، واهدداوی1396تددوکلی، نددرجس، پویددازاده، اعظددم )  .3

، 4رابینسدون، سدال اول، شدماره     تاکیدد بدر رهیافدت نیدل     بدا  هدریم  متن پیوستگی قرآن اثبات

 .مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی، 54-25

 ، قاهره.1، ج االساس فی تفسیر القرآنقمری(،  1415حوی، سعید ) .4

مدددخل یهددود و یهودیددت ترجمدده دائددره المعددارآ قددرآن   (، 1399روبددین، آری ) .5

 ، انتشارات حکمت.دانشگاه الیدن

 corpuscoranicum.de(، 1411)کورپس کورانیکوم سایت پروژه  .6

 حزب مفصل(، نشر طلیعه سبز.) تدبر در قرآن کریم(، 1398صبوحی، علی ) .7

هددای تدددبر در سددوره مبارکدده     مجموعدده سددخنرانی (، 1411صددبوحی، علددی )  .8

 ، هیات قرآن و والیت.فسطاط

، انتشددارات سددلمان تفسددیر سدداختاری سددوره بقددره(، 1399صددفوی، سددید سددلمان ) .9

 آزاده.

، دفتددر 1ج ترجمدده تفسددیر المیددزان   (، 1363عالمدده طباطبددایی، محمدحسددین )   .11

 انتشارات اسالمی.

 در قددرآن مددتن انسددجام (، بددازخوانی1394مکونددد، محمددود، شدداکر، محمدددکاظم )  .11

، پیداپی  3، شدماره  21سدال   کدویپرس(،  میشدل  دیددگاه  بدر  تاکیدد  متقدارن )بدا   نظم نظریه پرتو

 .قرآنیهای  فصلنامه پژوهش، 4-33، 76

مسدداله یددل پددارچگی سددوره در (، 1411میددر، مستنصددر، ترجمدده عباسددی، فاطمدده ) .12

 ، دورنما.تفاسیر جدید

13. Farrin, Raymond K  (2010), ”Surat al-Baqara: A Structural 

Analysis, The Muslim World, V 100, pp17-32. 

14. Robinson, Neal (2003), Discovering the Quran, second edition, 

SCM press. 

 



 

 

 

24 

 تفسیر تدبری قرآن کریم

 3عبدالهادی فقهی زاده

 چکیده:

                                                                                   قرآن کدریم صدرفا  بدرای خوانددن و یدا حفد  کدردن ندازل نشدده اسدت بلکده            

بیش از قرائدت و حفد  آن، بایسدتی در مقدام عمدل و رفتدار بدا آن، در تعامدل         

باشددیم. بایسددته اسددت، ارتبدداط بددا قددرآن کددریم، در زوایددای پنهددان و پیدددای    

یدن کتداب آسدمانی، بایدد اندیشده            بدا ا زندگی ما رخنده کندد. ایدن مواجهده مدا      

بیافرینددد و عقددل را کدده همددان هدددآ واالی بعثددت انبیددای الهددی اسددت در مددا  

برانگیزانددد، بایددد عمددل و رفتددار را در مددا بیازایانددد. بایددد مددا را بدده حرکددت و  

هددای وحیددانی، باعددو عددروج بددر فددراز   انگیددزه وادار کنددد. ارتبدداط بددا آمددوزه 

ن نردبان رشدد و کمدال و ارتقدای روحدی و معندوی اسدت. خددای متعدال، دید         

هدا   کندد. و راه دسدتیابی بده ایدن آمدوزه      و آیات قرآنی را خردپدذیر معرفدی مدی   

ِ  ل ی د ب ر وا آیات ه  و  ل ی ت ذ ه ر    ول وا              »شناساند را تدبر می                           د                د              د            د            د              ه تداب    ن ز ل نداه  ل ل ی    م بدار 

، سددخنان «تدددبر»و « تفسددیر»(. گرچدده، در وجدده تمددایز میددان  29ص،«)             ال ا ل بدداب 

پژوهددان مطددر  اسددت امددا   ای در آثددار بیددانی و بنددانی قددرآن  وگریختدده جسددته

 شود.                                                 همه، به چند مورد از این تمایزها، اجماال  اشاره می بااین

 کلیدواژه: تدبر؛ تفسیر، تفسیرتدبری.
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 «تدبر»با « تفسیر». وجوه متمایز 1

تخصصددی و کارشناسددی « تفسددیر»ای همگددانی و عمددومی اسددت امددا   ، پدیددده«تدددبر. »1

دان ، پزشددل،  دان یددا شددیمی تواننددد فیزیددل ، بسددیاری مددی«امکددان»د در مقددام اسددت. هرچندد

دان، پزشددل یددا   دان، شددیمی همگددان فیزیددل « تحقدد »شددناس باشددند امددا در مقددام    جامعدده

توانندد تددبر کنندد ولدی همگدان       شدوند. بده عبدارتی، همگدان مدی      شناس نیستند و نمدی  جامعه

 توانند مفسر باشند. نمی

زاسدت و چنددان نیدازی بده علدوم پیشدینی نددارد. ایددن         رآینددی درون ، ف«تددبر »           . اساسدا   2

                                                        در خد  نیسدت بلکده اساسدا  هدی  عملیدات  تفسدیری        « تددبر »                              مطلب به معندای ظهدور کدنش     

                                       چندین بددون علدوم پیشدینی، اصدوال        از چنین حالتی برخوردار نیسدت. لدذا هدی  فهمدی، ایدن     

 یابد.   ظهور نمی

هدای   فدر   علدوم پیشدینی مفسدر اسدت کده گداه بدا پدیش        ، تابع و متداثر از  «تفسیر»اما در 

                                                        زاسدت. تددبر، امکدان زایدش دروندی را عمددتا  بدا         شدود. امدا تددبر درون    نشین مدی  فراوان هم

نیددازی از حدددیو،  خددود قددرآن و از خددود قددرآن داراسددت. هرچنددد کدده تدددبر بدده معنددای بددی

ون اندیشدده تدداریه، و تعقددل هددم نیسددت؛ مگددر امکددان دارد کدده کددالم خدددای متعددال را بددد  

گوندده کدده شایسددته و بایسددته اسددت بدددون  تددوان کددالم الهددی را آن ورزی دریافددت  مگددر مددی

 های درک ظهور متن مقدس دریافت  زمینه پیش

تدر اسدت.    ، شایسدته «تفسدیر تددبری  »رسدد کده کداربرد اصدطال       از این لحا ، به نظر مدی 

تدرین   بپدذیرد. مهدم  بددون تحمیدل عقایدد و آراء دیگدران صدورت      « تفسدیری »بدان معندا کده   

آسددیب هددر تفسددیری، تحمیددل یددا تطبیدد  آراء شخصددی بددر آیددات قرآنددی اسددت. همددان      

ای کده مرحدوم عالمده طباطبدایی، در مقدمده المیدزان، آسدیب جددی تفاسدیر را تطبید             پدیده

بایدد از درافتدادن در ایدن وادی    « تددبر »کنندد. در   قرآن بدا عقایدد و آراء شخصدی معرفدی مدی     

                                                                          درافتدادن بدده وادی تحمیدل آرا بدر قددرآن دوری ج سدت. درافتدادن بدده       شددت پرهیددز کدرد.   بده 
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 عندوان  بده هدای رالدب اجتمداعی نیدز، کنداری گیدری نمدود.         وادی تفسیر قرآن حتی با نگدرش 

در ایددن « سددعی»( عمددوم مفسددران، 39نجددم،«)           دد                            دد      و    ن  ل ی س  ل ل إ ن سددان  ل ال  مددا س عى    » نموندده: آیدده 

. انددد گفتددهداد سددخن  بدداره نیدددراو  انددد کددردهتفسددیری « ی دنیددویهددا یسددع»آیدده را بدده 

برداشددت  گوندده نیددای داللددت آیدده را  ا ختددهیفرهسددوگمندانه مفسددران بسددیار برجسددته  و   

و حتدی آیده    اندد  کدرده از مفداد ایدن آیده رفلدت      تنهدا  نده که جای بسی شدگفتی داردپ    اند کرده

کده شایسدته و بایسدته اسدت،      گونده  آن(، 41نجدم،  «)           د         د       د     و    ن  س ع ی ه  س و آ  ی ر       » را نیز  بعدازآن

                                                               ی چده عداملی باعدو شدده کده ندوع  مفسدران، داللدت آیده          راسدت  بده . اند ندادهمورد توجه قرار 

هدای   را از جهت اصلی خودش، منحدرآ کنندد  بده گمدانم چیدزی جدز چیدره شددن نگدرش         

فسدران بسدیار   اجتماعی معاصر بدر مدتن و تحمیدل آرا بیدرون از قدرآن بدر قدرآن حتدی ندزد م         

 دردره مند نیست.

 . تعری  تفسیر تدبری2

ای  جانبده قدرآن بدا قدرآن اسدت. توجده بده معندای ریشده          شدناخت همده  « تفسیری تدبری»

                                                                              وپدیش چیدزی را در نظدر گدرفتن گدزار شدده اسدت. طبیعتدا ، ایدن مطلدب            تدبر به معنای پدس 

ندوعی   رگیدرد و بده  تواندد در ب  شدود و طیفدی از معدانی را مدی     شامل شناخت واژگدان نیدز مدی   

مفهددوم تشددکیکی اسددت کدده جوانددب و مراتددب گوندداگونی دارد. البتدده از طریدد  بیددان مفدداد   

 رسد. تواند نیز، به پایان می شود و به مقاصد آیات می استعمالی مفاد آیات شروع می

، تفسددیری تدددبری نیسددت بلکدده  «بریددده هددای بریددده برداشددت»تنهددا  از ایددن لحددا ، ندده 

هدای آندان باشدد نیدز، در شدمار       آراء شخصدی مفسدران و پدیش دانسدته    تفسیری کده متداثر از   

هدای رالدب اجتماعی)کده فضدایی      گیدرد. و یدا تفسدیری کده از جریدان      تفسیر تدبری قرار نمی

آورد و امکددان دارد کدده مفسددر در آن رددرق شددود و     آکنددده از هیدداهو را بدده وجددود مددی   

کنددد و   فدداده مددی  فرامددوش کنددد کدده اقتضددای سددیاق چیسددت، واژه چدده معنددایی را ا       

هدا تفسدیر تددبری قلمدداد      های تاریخی ظهدور و ندزول آیده کددام اسدت( نیدز، ایدن        زمینه پیش
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، پلدی بدین ترجمده تفصدیلی و تفسدیر درازدامدن       «تفسدیر تددبری  »رسدد،   شود. به نظر مدی  نمی

کندد و تفسدیر را بده گزارشدی از آراء شخصدی       فایدده اسدت کده مقاصدد الهدی را دور مدی       کم

 کند. یمفسران بدل م

. ویژگددی دیگددر تدبر)تفسددیرتدبری(، بددا عطدد  نظددر بدده لددوازم آن در قددرآن، ندداظر بدده   3

اسدت. ایدن مطلدب آشدکار اسدت      « نیازهای فردی و اجتمداعی در بسدتر تحدوالت اجتمداعی    »

فهمددد.  بینددد و مددی خوانددد امددا دیگرگوندده مددی کدده انسددان معاصددر، قددرآن را دیگرگوندده نمددی 

بددوده و یکسددان خواهددد مانددد امددا فهددم قددرآن، یددل  خواندددن قددرآن در طددول تدداریه یکسددان

جریدان سددیال و پویدا اسددت. البتده فهمنددده، متدددبر و مفسدر در قددرآن، بایسدتی بددا حساسددیت      

فراوانی با قرآن کدریم، مواجده شدود کده مبدادا از مقاصدد آیدات الهدی بده دور بیافتدد و مبدادا            

گویدد امدا    خواهدد و نمدی                                                                         چیزی را بر قرآن کدریم، تحمیدل کندد کده قدرآن آن را اساسدا  نمدی       

هددای فددراوان مددرتبک بددا مددتن مقدددس و بددا     هددا و پددیش دانسددته  ناخودآگدداه در چددارچوب

 ور شود. های الهی قرآن و سنت، روطه آموزه

آورد.  چارچوبی کده نیازهدای جدیدد، نوبده ندو و روزآمدد را بدرای مدا بده ارمغدان مدی            در

رلتیدددن در  تمددال فددرو سیاسددی نیددز داشددته باشددد، اح  -اگددر مفسددر تجربیددات اجتمدداعی  

ویدژه در دوره   شدود. درگدذر تداریه تفسدیر بده      ازپدیش مدی   هدا، بدیش   ها و چارچوب فر  پیش

                                                              شدویم کده مفسدران آن تفاسدیر بعضدا  در زنددان بده سدر          معاصر، به تفسدیرهایی مواجهده مدی   

-اندد. آشدکار اسدت کده تجربیدات یدل مفسدر بدا تجربیدات سیاسدی           اند و تفسیر نوشدته  برده

هددای علمیدده و یددا  یددل مفسددر بدده زندددان درافتدداده از مفسددرانی کدده در حددوزه اجتمدداعی، و 

هدای جدیدد و شدبهات     بسدا هدی  ارتبداطی نیدز بدا نگدرش                                         صرفا  در کنج خانده نشسدته و چده   

هددای بزرگددی کدده در اندیشدده و عمددل جهددان اسددالم      جدیددد و تحددوالت جدیددد و مددوج  

 برخاسته، ندارد، بسیار متمایز است.
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هددای تفسددیر  ، یکددی دیگددر از ویژگددی «تفصددیل نویسددی»قابددل در م« گزیددده گددویی. »4

کندد،   میدزان، دومدی، مخاطدب قدرآن را از مقاصدد آیدات الهدی دور مدی         تدبری است. بده هدر  

و البته با چدارچوب سدخن گفدتن و بدا مبندا سدخن گفدتن بدا تفسدیر تددبری،           « گزیده گویی»

 سازگارتر و سودمند است.

        دد         دد          دد       دد         دد      ی ن ق ل ب  ل ل ی    ال ب ص ر  خاس ئا  و  ه و                   دد        دد          دد     دد          ث م  ار ج ع  ال ب ص ر  ه ر ت ی ن           »بددرای نموندده، آیدده   

بدده لددزوم اسددتمرار بددازنگری و بازاندیشددی ندداظر دانسددت.    تددوان یمددرا (« 4ملددل،«)        ح سددیر 

فته نشدویم،  یعندی، هدر آن ده نوشدیم، خیلدی زود بده آن شدی       «   د        د          د     د            ث م  ار ج ع  ال ب ص ر  ه ر ت ی ن         »تعبیر

هر آن ه کردیم، زود به آن دل نبنددیم. هدر آن ده گفتدیم، مدا رو نفریبدد و مدا را خدام نکندد.          

، بددازگردیم و طددور نیهمددخواسددتیم نیددز،  آن دده. هددر میددا گفتددهگمددان نکنددیم کدده بهتددرین را 

 بازنگری کنیم نقد درونی کنیم.

    دد                  دد         دد             دد            ش و ن ه  و  ال ی خ ش و ن    ح دا  ل ال  الل ه  و  ه فددى            دد          الل ه  و  ی خ        دد             دد             ال ذین  ی ب ل غ ون  ر سدداالت     »مثدال دوم:  

خواندد و ایدن معندایی کده عدر        تدوان  یمد ( هزاران بدار ایدن آیده را    39احزاب،«)                ب الل ه  ح سیبا 

کردم، درنیافدت و نفهمیدد. چدرا  چدون در حضدور اجتمداعی مدا ایدن آیده را وارد نکدردیم.           

برخددی از مفسددران نواندددیش گفتنددد. آیدده   زندددگی آیدده را ندیدددیم. هم نددان کدده  درصددحنه

، فقدک  دید گو یمد مسدتقل باشدد جدز خددا. صدراحت       زید چ از همده مبلدغ دیندی بایدد     دیگو یم

مسددتقل بددود ندده  زیددچ همددهبایددد سرسددپرده حقیقددت بددود، بایددد بدده خدددا دل بسددت. بایددد از 

      د             ی خ ش و ن ه  و  ال        د      الل ه  و        د             د               ال ذین  ی ب ل غ ون  ر سداالت      » وابسته بده حدزب و جندا  و جریدانی خداص     

 «.                              ی خ ش و ن    ح دا  ل ال  الل ه 

این مقدمات بدرای رسدیدن بده ایدن نتیجده بدود کده گمدان نکندیم کده چیدزی بده دسدت              

بسدا نکداتی بده عهدن و ضدمیر متددبر برسدد کده در ضدمن           آید بلکه چده  فهمنده و متدبر نمی

جددود نداشددته باشددد امددا هددا در تفاسددیر کهددن و جدیددد نیددز، و  اعتندداء بدده پدداالیش کددردن آن

دقدت موردبررسدی قدرارداد.     هدا را بده   هدا شدد، بلکده بایدد آن     هرحال، نباید سریع شدیفته آن  به
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باید توانست در مقام نسدبت دادن بده کدالم الهدی و آیدات رحمدانی، حساسدیت ورزیدد. چده          

هدای علمدی و معرفتدی جدیدد را یافدت       مایده  تدوان در آثارتددبری، نکداتی را دسدت     بسیار مدی 

 در تفاسیر مایه ور متقدم و متاخر وجود ندارد. که

 های اجتماعی تفسیر تدبری: ای از ظرفیت . پاره3

« تدددبر در قددرآن»                      یددا تسددامحا  همددان « تفسددیرتدبری»حددداقل سدده ظرفیددت اجتمدداعی یددا  

 کند. ایجاد می

. گسددترش دامندده مخاطبددان و روزآمدددی و ندداظر بددودن بدده نیازهددای جدیددد اجتمدداعی   1

                                                                                محدثان برجسدته شدیعه کده تقریبدا  دویسدت سدال گذشدته در عدراق زیسدته و          است. یکی از 

اسددت. وی در تفسددیر «               عبددداهلل شددب ر»قدددری نیددز، دارد بدده نددام جندداب   آثددار بسددیاری گددران

باشدد، پدس از ورود    اسدرائیل مدی   روایتی کده مضدمون آن، تدرجی  مقدام امدام بدر انبیدای بندی        

ایدن حددیو درسدت باشدد یدا نباشدد       تواندد   گدذاری حددیو کده آیدا مدی      تخصصی و ارزش

خدداطر  اسددرائیل بدده برفددر  صدددور، رجحددان مقددام امددام نسددبت بدده انبیددای بنددی»گویددد:  مددی

نفعدان اسدت. برخدی از     اصدطال  اجتمداعی امدروز، عی    العداده مخاطبدان، یدا بده     گسترش فدوق 

نفددر  511یددا  211یددا  111انددد کدده فراتددر از   پیددامبران الهددی در بسددتر تدداریه ظهددور کددرده  

 «.  اند برابر، مخاطب داشته1111هزار یا 111بر  اند بلکه امامان بالغ طب نداشتهمخا

                                                                                           مخاطددب داشددتن یددل عنصددر بسددیار مهمددی اسددت کدده قطعددا  در دردردده مبلغددان راسددتین 

، گسددتره مخاطبددان را بدده درجددات   «تفسددیر تدددبری »کنددد.  جددای دارد و نقددش ایفدداء مددی  

ه نیازهددا و شددبهات جدیددد را   گددویی بدد  دهددد. روزآمدددی، پاسدده   فراوانددی، افددزایش مددی  

هددا و  آوری بدده تفسددیر علمددی قددرآن، در بخشددی از زمیندده                   کنددد. مددثال  روی پددذیر مددی امکددان

اش، آیدددات را در رویددداروی بدددا سدددااالت و نیازهدددای جدیدددد قدددرارداد و امکدددان  انگیدددزه

تدوان مالحظده کدرد و     پاسخگویی را با شبهات مدرن و ندو، فدراهم نمدود. همدین نیداز را مدی      

 هایی ماثر برداشت. ه فهم و تدبر در قرآن نیز گامدر حوز
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تفسددیری اسددت. بایسددته -هددای قددرآن پژوهددی . تددالی  متنددوع آثددار مکتددوب در زمیندده 2

خددوش کنددیم، و گمددان کنددیم کدده تمددامی   نیسددت کدده ده هددا یددا صدددها تفسددیر مکتددوب، دل 

سددخنان را ماننددد مفسددران بزرگددی ماننددد شددیه طوسددی و طبرسددی و عالمدده طباطبددایی        

 اند. هگفت

توانددد،  هددا نیددز، مددی هددای تفصددیلی موضددوعات قرآنددی اسددت. برخددی از آن  . فهرسددت3

هدایی ندو از تفسدیر تددبری      تواندد جلدوه   هدا مدی   توجده باشدد. ایدن     آور و قابدل  بسیار شدگفت 

ای کده بدا تفسدیر عصدری      هدای علمدی جدیدد و ورود بده عرصده      جدید باشد. اسدتفاده از داده 

رسدد یدل ظرفیدت جدیدد بدا عطد  توجده بده تفسدیر           ه نظر مدی نیز، ارتباطی تنگاتنگ دارد ب

تدددبری اسددت. شایسددته نیسددت از علددوم تولیددد شددده در دوران مدددرن، خددود را مسددتغنی     

، -بفضدل و رحمدت الهدی   -بدانیم. ما نباید بین قدرآن و دانشدی کده فدراروی دانشدمند جدیدد      

برداشددت و از  تددوان در ایددن وادی گددام گشددوده شددده، هددی  نسددبتی برقددرار نکنددیم بلکدده مددی

ندوعی تفسدیر عصدری را بدا آن ده بدا علدوم         های جدید و کشدفیات تدازه بهدره بدرد و بده      داده

نوپدیددد بدده وجددود آمددده، مایدده ور و بددارور نمددود. طبیعددی اسددت کدده ایددن مطلددب پددس از   

                                جددویی دارد. اساسددا  بایسددتی   هددای گوندداگون امکددان پددی  پدداالیش و در نظددر گددرفتن سددنجه 

ز مفدداهیم را بددر اسدداس آیددات قرآنددی بدده شددارع مقدددس فددراهم امکددان نسددبت دادن برخددی ا

 کنیم.

معاونددت قددرآن و عتددرت وزارت  »نوبدده خددودم و از طددرآ   همدده، بنددده نیددز، بدده  بددااین

کدنم کده                                                               ، مجدددا  از تمدامی دانشدجویان و فرهیختگدان تشدکر مدی      «فرهنگ و ارشداد اسدالمی  

ای را ارائدده  ندددهدر ایددن رویددداد مهددم علمددی و فرهنگددی شددرکت کردنددد و مقدداالت ارز     

شدده   مقالده بده دبیرخانده بده همدایش ملدی، واصدل        61فرمودند. بسیار خرسدندم کده بدیش از    

هددا نیددز  شدداءاهلل امددروز، چکیددده آن شددده و ان مقالدده قابددل توجدده، پددذیرش 41و از ایددن میددان، 

ارائدده خواهددد شددد. امیدددوارم کدده زمیندده چدداپ و انتشددار آن مجموعدده مددتن کامددل آن نیددز    
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هدای فرهنگدی و دیندی متناسدب بدا       تدا بتدوانیم بده جریدان سدازی هدای آمدوزه        فدراهم گدردد  

 ای کنیم های اصیل دینی، خدمت شایسته و بایسته آرمان
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 «یحائر ییصفا»تدبر در قرآن از منظر استاد  های بایسته

 2سی د محم د موسوی -3پور محسن قاسم

 :دهیچک

    روش    ن   یدد        اسددت. ا   ی       عرفددان   ی ر ی         روش تفسدد     ان، ی ن ی   شدد ی پ   ی ر ی     تفسدد   ی    هددا     روش    از

      شددده      ی        بددازتعر   ی ن ی                    هددا و مختصددات نددو                                     کهددن در عصددر حاضددر بددا خددوانش 

   ش ی                                       عنصددر تدددبر را برجسددته و آثددار خددو   ، ی ر ی         روش تفسدد   ن   یدد ا    ان ی ن ی           اسددت. پسدد

               طرفددداران روش    ن ی    تددر               . از برجسددته     انددد          بخشددیده               تدددبر سددامان       نددد ی           را بددر فرآ

       صداد(  - ن ی    )عد          حدائری     یی     صدفا    ی                 بده اسدتاد علد           تدوان    ی   مد    ی ن ی    پسد    ی     عرفان   ر ی   تفس

        گددداه ی  جا   ی    دارا    یی                                                               اشددداره داشدددت. در نگرگددداه او مقولددده تددددبر و تددددبرگرا

                       هدددآ و از رهگددذر روش    ن ی                 پددژوهش بددا همدد   ن   یدد ا    رو         ازایددن       اسددت.    ی ا    ژه   یدد و

       اسددت.         پدژوه         قدرآن    ن   ید                        انگداره تددبر ندزد ا      ی       واکداو          درصددد    ی   لد  ی   تحل- ی ف ی     توصد 

        کدالن و     ه   ید               اسدت و از زاو    ی   تد  ی          حدائز اهم         هدایی           بایسدته    ی                        نگاه او بده تددبر دارا  

            اسددت. بددا     اد ی               او قابددل اصددط   ی               مختصددات تدددبر   ن ی    تددر                 آثددار او مهددم   ی           بددا بررسدد

   او        اندده ی       تدبرگرا   ی                بدده پارامترهددا        تددوان   ی      او مدد       هددای          نگاشددته                   رددور و کنکدداش در 

         دوگاندده    ،    یددی                             تعقددل و تفکددر، گسسددت گرا     ی     بددرا   ی                       هم ددون تدددبر بسددتر  

                    متدبراندده دربدداره         سدداال      طددر      ا،    خددد   ی       از سددو   ی                     تدددبر، تدددبر رزقدد -      تددالوت

   از    ی   مدد ی                                             آمددوزش تدددبر از شددئون فقهددا و تدددبر تعل      ات،   یدد            و مقامددات آ   م ی      مفدداه

                                                           
  ghasempour@kashanu.ac.ir  .                                                 . استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیو دانشگاه کاشان3

 seyyedmosavi1375@gmail.com                                                   دانشجوی دکتری رشته علوم قران و حدیو دانشگاه کاشان.   .2

mailto:ghasempour@kashanu.ac.ir
mailto:seyyedmosavi1375@gmail.com
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           ادگراسدت  ی         قدرآن بن    ر ی     تفسد    در     یی     صدفا    ی    علد    ن ی                           خددا اشداره کدرد. هم ند       ی  سو

          نکتده را     ن   ید  ا    یی     صدفا    ی       از علد    ش ی   پد    ر ی             اسدت. تفاسد     ی                   به دنبال هنجارشدکن     را ی ز

         پیوسددت           بدده نددام    ی                 نظددام و سدداختار    ل، ی     کالسدد   ر ی                              در خددود دارد کدده بددر تفاسدد

       وجدود     ی       ندامتن  ی               ندوع روابدک ب     ل   ید      هدا                                    حاکم بدوده اسدت و در ارلدب آن          گرایی

      دارد.

 درآمد. 3

 ای از تداریه  های برجسدته  آید که بخش می حساب به تفسیر انواع ترین مهم از عرفانی تفسیر

کریم را به خود اختصداص داده اسدت. ایدن ندوع از تفسدیر قدرآن کدریم همدواره          تفسیر قرآن

مخالفدان سرسدختی را دارا    دیگدر  طرفی از و مصمم و جدی بسیار دارای طرفداران طرآ لیاز

 دو همدواره  آن بده  تفسدیری وابسدته   جریان عرفان و و ناگفته نماند دو طی  از طرفداران بوده

 و 192: 3114را به خود جلدب نمدوده اسدت )رک: مطهدری،      تکفیرگرایان و مِبان مقدس گروه

 صدفایی  (. از مفسران عرفدان پدژوه و پسدینی امامیده اسدتاد علدی      11: ق 3423سل می،  هم نین

 تددبر و تددبرگرایی   مرتبک با های بحو و است اسالمی سترگ اندیشمندان از (3118 )م حائری

نوع رویکرد  صفایی عملی و علمی جایگاه بر افزون .دارد مخصوصی جایگاه او های نگاشته در

 .اهمیت پیدا کند زمینه این در او عقاید ارزیابی شود می موجب نیز او به تدبر

                                                       مثابده یدل نظدام از دری ده تفکدر، تعقدل و تددبر                                         دیددگاه او دربداره دیدن بده          آنکه      نخست

          اساسددی و            سدداختاری        بایددد         جامعدده        فعلددی                                            مطالعدده دارد؛ او بدداور دارد در شددرایک          امکددان 

                                       تددرین اصددل یددل مکتددب و انگارگددان         مهددم                         داد. چنانکدده سددازگاری         ارائدده       دیددن              بنیددادین از

                               هددای گوندداگون بایددد بدده              ( و سدداحت  42   :    1388                                         اصددیل در بدداور وی اسددت. )اسددکندری،   

                  )صددفائی حددائری،    .     کددرد       وجدده ت       دیددن          سدداختار       کلددی          ارتبدداط   و      هددا    آن           پیوسددتگی   و          جامعیددت

  .   کند    می     صدق     نیز      دینی       تربیت              ارائه ساختار         پیرامون       ضابطه        (. این  86  :     3183
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                   خوانددد. )صددفائی                                                               ارائدده روش تربیتددی کدده آن را روش تربیددت اسددالم مددی      . 3

   (.   328  -    63   ب:       3186       حائری، 

                                   امددروز و اثددر آن در روش تربیددت           جامعدده                      مقتضددیات گوندداگون       بدده         عنایددت  . 2

   (.  43  -    44     ال :       3186                   دینی )صفائی حائری، 

     روش                                   در برخدورد بدا تربیدت دیندی و          هدا          انسدان           متفداوت        هدای        ویژگی    به      توجه  . 1

   (.   130  -     391   ب:       3186       حائری،         )صفایی    آن    با        برخورد

    او.        تربیتی        موف  و      عملی     های         اندوخته  . 4

   در        اسددت          اخذشددده                               همددان روشددی کدده از اسددالم     از           اسددتمداد                               اسددتاد صددفایی حددائری بددا 

       یدداد                                   خددود در عملیدداتی کددردن آن روش         موفدد          تجددارب    از              هددای خددویش                   سرتاسددر نگاشددته

               هدای تددبری            او بحدو       آراء    از    ای        پداره     در       گفدت         تدوان       مدی                                       کند. بدا توجده بده آثدار صدفایی         می

                                                            شددده اسددت. هم ددون مسددئولیت و سددازندگی، انسددان در دو                 تددری مطددر         مددتقن       شددکل      بدده

       تقددال                                                                                      فصدل، تربیددت کددودک، حرکدت، نظددام اخالقددی اسدالم، صددراط، رشددد، اخبدات، خددک ان    

                                         بده اهمیدت جایگداه تددبر در آثدار و                                                       های بلدوغ، اندیشده مدن و فدوز سدالل. بندا                   معارآ، نامه

                                                                                       هدای حددائری صدفایی و ندوع خددوانش ایشدان نسدبت بدده جریدان تددبر و تدددبرگرایی                  نگاشدته 

                    ایدن نوشدتار بده                           یابدد. بندابراین در              تدری مدی                                                  مطالعه و ارزیابی نگرگاه ایشدان ضدرورت فدزون   

                                                         گرایدی حدائری صدفایی و دیددگاه او نسدبت بده تددبر                             پارامترهدای تددبر         هدا و                  ارزیابی بایسته

      گیرد:                       را موردمطالعه قرار می

 مفهوم شناسی .2

                               از مختصددات تفاسددیر عرفددانی         یکددی         مثابدده      بدده         گرایددی        تدددبر        مبحددو      بدده      ورود    از       پددیش

   و        کدریم                                                                                         پسینیان ضرورت دارد ابتددا بده اهمیدت تفکدر در آیدات خددا، نقدش تددبر در قدرآن         

                                                                                     تدددبر پرداخددت؛ افددزون بددر آن تهافددت دو واژه تدددبر و تفسددیر نیددز بایددد                      مفهددوم لغددوی 

                               های هر دو از یکدیگر تفکیل شود.       کرانه   و     مرز   و      گیرد      قرار          موردتوجه
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 تدبر .3-2

                    شددده تددا عقددول و                  وتعددالی نددازل                                                           قددرآن کددریم کتددابی اسددت کدده از سددوی خدددای تبددارک 

                                هددا عقددل و تفکددر خددود را در                                                  هددای عقددل انسددان را اثدداره کنددد و انسددان                  هددا و گنجیندده         دفیندده

                                                     هدای خددا تددبر و تعقدل کنندد. تکدرار پیوسدته                                                     های قرآندی بده کدار گرفتده و در نشدانه            آموزه

                  دهدد کدده تعقددل                 ( نشدان مددی   63      نددور،  ؛  1                  در آیدات )زخددرآ،   «                             ل ع ل  ک دم  ت ع ق ل ددون   »                آیداتی هم ددون  

         و تعقددل                                                                                          در قددرآن و اسددالم جایگدداه بسددیار واالیددی دارد. اساسددا  قددرآن کددریم بددر خددردورزی  

               سددختی مددورد     ه                                                                               الحددا  فددراوان دارد و سددفاهت و دوری از اندیشدده و فهددم انسددانی را بدد     

                            بدار از تفکدر و خدردورزی        10             نزدیدل بده                     در قدرآن کدریم     . (  22         )انفدال،      دهدد                     مناقشه قدرار مدی  

                                                                                     شدده و بده تعقدل و اندیشدیدن تشدوی  شدده و در برابدر آن ندادانی مدذمت شدده                       سخن گفتده 

      هدا                                                                       صدراحتا  بده ایدن مطلدب اشداره دارد، آیداتی اسدت کده انسدان                       ترین آیاتی که              است. از مهم

        دیگددر    ای                   و نیددز در آیدده                                         و تعددالیم قددرآن دسددتور داده اسددت         هددای         آمددوزه                 بدده تدددبر در     را

        آیددات            بدده فهددم           خددردورزی         رهگددذر    از   و         هسددتند        قددرآن          درآیددات        تدددبر      بدده         مددامور            مسددلمانان

   (.  29   )ص،       یابند     دست      قرآن

                                                     در مدداوراء امددور اسددت و نتیجدده تدددبر هددم کشدد                                                 تدددبر از مدداده د ب ددر بدده معنددای تفکیددر

                   آیددد. در مفددردات                                                             هاسددت، آن حقددایقی کده در نگدداه نخسدت بدده چشددم نمدی                   هددا و ابهدام         پدرده 

                                   ، راردب بداور دارد تددبر همدان      «                                    الت ف کیدر  فدی د ب در  ان م دور     »                                رارب اصفهانی چنین آمدده اسدت:   

                    ابددوهالل عسددکری از    . (   101  :  ق      3436                                                       اندیشددیدن بدده پشددت امددور اسددت. )رارددب اصددفهانی، 

                                                                                        شناسددان مشددهور، در کتدداب خددویش پیرامددون تفدداوت تدددبر و تفکددر چنددین اظهددار            لغددت

                                                                                           دارد: تدبر تصرآ در قلب بدا عنایدت بده عواقدب امدور اسدت امدا تفکدر تصدرآ در قلدب               می

                                                                                                  با نظر کردن در دالیدل امدور اسدت. پدس بندا بده اعتقداد ابدوهالل عسدکری گرانیگداه تددبر و            

        شناسدی                                             اندیشدی امدور اسدت امدا تفکدر دلیدل                                    ن اسدت امدا تددبر عاقبدت                       تفکر هر دو قلب انسا

                  همدین نکتده را           طبرسدی          االسدالم         امدین    و        طوسدی        شدیه     (.   323  :     3432         عسدکری،   )            امور اسدت 

        گذشددت             (. ازآن دده   125  :     3433         طبرسددی،    ؛     271      تددا:                طوسددی، بددی                    نمودنددد. )شددیه         بیددان
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        امدور           پنهدانی         چهدره       تدا        اسدت          ظدواهر       ورای    در           خدردورزی          مفهدوم       بده       تدبر     شود         مشخر می

   و        امدور          زیدرین        هدای        الیده            کنددوکاو    و        بداطن     در                گدردد. کداوش        مد      بر        عاقبتش   و     شود      روشن

           ارزیددابی    از       اعددم        تفکددر       امددا       اسددت        تدددبر           بنیددادین          خصوصددیت    دو        امددور         عواقددب      بدده         عنایددت

          پردازد.      می      امور       اسباب   و     علل       بررسی    به       بیشتر   و     است      امور       بواطن   و       ظواهر

         عنایدت         مطلد         طدور       بده       هدا             ناشدناخته        کشد        بده         تفکدر        اسدت        شدده          تاکیدد       کده        طدور       همان

       عمدد       بدده       سددط     از    را         انسددان          قهددرا         امددور         عاقبددت   و         نتیجدده             آشکارسددازی        بددرای                 دارد. کندددوکاو

        مطمدد         نسداء           مبارکده         سدوره     82       آیدده    در           خصوصدا          تددبر           درآیدات         نکتدده              دهدد. ایدن        مدی        سدوق 

     ژرآ   و          اندیشددی        عمیدد       بدده           نیازمنددد        کددریم        قددرآن        بددودن        الهددی      بدده       نیددل              اسددت؛ چددون       نظددر

        نیسددت.          بیشددتر         کلمددات   و        حددروآ    از          ترکیبددی        قددرآن        آیددات        سددطحی        نگدداه    در        ال ددا   و          نگریسددت

       کدالم       بدا          ظداهری        نظدر     از          اختالفدی    و         تفداوت    و        گویدد       مدی        سدخن       هدا     آن      بدا        عدرب     که        کلماتی

           فرمودنددد:        نیددز          البالردده       نهددج    در         السددالم        علیدده                امیرالمددامنین       آقددا        پایدده        همددین               ندددارد. بددر       بشددر

 3     نماید      تدبر      آنکه      برای         قرارداد     مغز    را      اسالم        خداوند

        بددرمال       قشددر          مدداورای        تدددبر      بددا   و       اسددت         پوسددته          مدداورای               دانددیم مغددز                     از دیگددر سددو مددی  

              تعقدل وجدود      و        تفکدر         بدرای         اسدالم          مبدارک        دیدن     در      کده          حدواری         تدرین          محدوری    و        گدردد     می

                    جدویی سدیر آیدات                                                                                   دارد قرآن کدریم اسدت. مطلدب دیگدر آنکده تددبر درآیدات قدرآن بده پدی          

                                                                       ری و توجدده بدده بددواطن آیددات نیددز عنایددت دارد؛ چددون آشکارسددازی،                       یکددی پشددت سددر دیگدد

                                                                                              پیوسددتگی، عدددم وجددود اخددتالآ در آیددات قددرآن نیازمنددد ارزیددابی آیددات در یددل سددوره و  

         سدال در      21                                                                                  آیات یل سوره با کدل قدرآن کدریم اسدت تدا آشدکار گدردد قرآندی کده در طدی           

                   هدای عهدن بشدری          تده            تواندد باف              شدده نمدی                                                 فرازوفرودهای زندگانی رسدول اکدرم )ص( مطدر    

                                 بده تبدد ل، تحدول و تغییدر و                                                       رو هر موجود مدادی در طدول عمدر خدویش محکدوم                  باشد. ازاین

                                                                  سدوی کمدال نسدبی خدود هسدتند. بدر همدین اسداس در فرآیندد                                    حرکت از نقض و نقدر بده  

                                                           
   (.   331  /    306        : خطبه    3139         )سیدرضی،   «                                                    و  ف ه ما  ل م ن  ع ق ل  و  ل ب ا  ل م ن  ت د ب ر                                                                      ال ح م د  ل ل  ه  ال  ذ ی ش ر ع  ال إ س ل ام  ف س ه  ل  ش ر ائ ع ه    . »3
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                                                                                              تدددبر در قددرآن کددریم کندددوکاو و کدداوش در آشکارسددازی مفدداهیم هددر یددل از آیددات و      

                                        هدای قدرآن کدریم مطمد  نظدر اسدت.                                  آیات بدا مجموعده سدوره                               ارتباط آیات با یکدیگر و آن

                                      الواقدع اثداره چیدزی اسدت کده در                                 بنددی نمدود تددبر فدی                  تدوان جمدع                         در یل جمله کوتاه مدی 

                                                                                     شده و چدون تددبر مقدمده عمدل انسدان اسدت بایدد تاکیدد کدرد هددآ اساسدی از                       بطن پنهان

                        بدرای نیدل بده ایدن                                                                              انزال قرآن کریم خردورزی و تددبر درآیدات قدرآن بدوده اسدت. خداوندد      

        یدددات آ      )قمر،                                              قدددرار داده اسدددت. چددده اینکددده فرمدددود                                        مقصدددود قدددرآن را کتدددابی آسدددان 

31  ، 22،12،40        .)   

 های میان تدبر و تفسیر کرانه .2-2

                                                                                            بددا درنگددی درآیددات و روایددات و هم نددین توجدده بدده سددیر تدداریخی دو واژه تدددبر و     

                     اسدت و میدان آن دو                                                           شدود کده تددبر متفداوت از تفسدیر مصدطل  و مشدهور                          تفسیر آشکار مدی 

                   ها اشاره خواهد شد:                                     های مهمی وجود دارد که به بعضی از آن       تفاوت

                    گددردد. از آیددات و                                                                              اوال  تفدداوت تدددبر و تفسددیر بدده مخاطبددان هددر یددل از ایددن دو بددازمی 

        دارنددد                     تواننددد و صددالحیت           هددا مددی                          شددود کدده همدده انسددان                                     ظددواهر قددرآن چنددین برداشددت مددی

                                                  یدل علدم خداص در میدان علدوم اسدالمی اسدت و                                                   درآیات خددا تددبر کنندد ولدیکن تفسدیر      

                                    هدای مقددماتی باشدند. مطالعده و                                                              مخصوص افدرادی اسدت کده مجهدز بده یدل سدری داندش        

                                                                   دهددد امددر بده تدددبر ویددژه مامنددان و مسددلمانان نیسددت بلکدده                                       ارزیدابی آیددات قددرآن نشددان مددی 

       امدون                                 ( بده گدواه آیده پیشدین پیر      68                          گیدرد. آیده )مامندون،                                          منافقان و مشرکان را نیدز دربدر مدی   

                               ود پیرامدون منافقدان و آیده                                        ( بده گدواه چندد آیده قبلدی خد        24          )محمدد،                  ران و آیه شریفه     مستکب

                         شددده اسددت. بدده همددین                 شددکنان نددازل                                        ( بدده سددیاق آیددات پیرامددون پیمددان  82                )نسدداء: آیدده      مبارکه

                                                                                            جهت در تددبر همده آحداد مدردم در هدر مرتبده و درجده فهدم و درک علمدی و روحدی کده            

                                                  جدویی از ترجمده قشدری آیدات بدرای نیدل بده                                 داشدته و تنهدا بهدره                          قرار داشته باشند، شرکت 

     کند.                   اصل تدبر کفایت می
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تفاوت دوم تدبر و تفسیر قدرآن نداظر بده نیازمنددی استعدادهاسدت. بده ایدن معندا کده در          

تفسدیر قدرآن تنهدا     کده  یدرحدال کندد   تدبر دو قدوای فکدر و دل بسدیار نقدش مهمدی ایفدا مدی       

 ای ندارد. دل و قلب میانه با        الزاما جریانی فکری است و 

تفاوت سدومی کده بدین تددبر و تفسدیر وجدود دارد آن اسدت کده در تددبر عمد  آیدات،            

در تفسدیر   کده  یدرحدال شدود   و عواقب آیدات قدرآن مدورد ارزیدابی واقدع مدی       امدهایپنتایج و 

گدردد. الزم بدده عکددر اسددت در امددر تدددبر شددخر   جددویی نمددی پددی         لزومددا قدرآن ایددن مطالددب  

درمدان افکدار و قلدب خدویش اسدت امدا در        درصددد بیندد و   ب آیات قرآن مدی خود را مخاط

بیندد، گرچده خدود را مخاطدب آیدات       کنندده آیدات مدی    امر تفسیر قرآن مفسدر، خدود را تبلیدغ   

تواندد منجدر بده تبلیدغ شدود ولدیکن هدر تفسدیری بدا           نداند به همین جهدت هدر تددبری مدی    

، قلبددی و فکددری اسددت کدده بددا تدددبر همددراه نیسددت. بدده سددخن دیگددر تدددبر روندددی روحددی

قدرآن ادامده    اتید درآریدزی شدده و بدا کداوش      قرائت آهنگین و انصات و اسدتماع آیدات پدی   

                                                                                             یابد و نهایتدا  داروی درد انسدان خواهدد بدود. حاصدل سدخن آنکده قرائدت، فهدم و عمدل            می

اهلل  دهددد. )ن. ک: ولددی بدده قددرآن کددریم سدده بخددش اساسددی و بنیددادین تدددبر را تشددکیل مددی  

 (.374-373: 1374فر پور نقی

 ی آنها ستهیبایی و گرا تدبر. 1

         مسددئول    را        خددویش   و       شددده        خددارج            پیشددینیان          گفتمددان           قیدوبنددد    از        حاضددر       عصددر         مخاطددب

    در        تدددبر   و           خددردورزی    رو                 دانددد. ازایددن      مددی         مددذهبی         مسددائل                    از امددور ازجملدده          بسددیاری     درک

          (. روند     15   :    3114           بازرگدان،                     اسدت )عبددالعلی         شدده          معرفدی         قدرآن        فهدم              کده کلیدد        کریم      قرآن

    13        )قدرن          معاصدر         قدرون          نگداری          تفسدیر           مختصدات     از       یکدی         دیگدر         طرفدی                     زیادی پیدا کرد. از

            انتظددارات   و        مددردم        توجدده       جلددب    در        کوشددش   و           مخاطبددان        سددالی       بدده      هددا    آن           ( تقریددب  14   و

          پسددینیان           عرفددانی          تفاسددیر             دو بایسددته       ایددن        پایدده         (. بددر  42  :     1414                   اسددت. )مظلددومی،           ایشددان

         قرابدت    و                       بده شدهود و شدباهت           اتکدا         دلیدل       بده         حاضدر        عصدر           تفسدیری          مکاتدب       دیگر       هم ون
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                                 ورزیدنددد. از دیگدر سدو مشددکل           خاصدی           اهتمدام         تدددبر         جریدان       بده          درونددی          برداشدت       بدا         تددبر 

       طدور       بده     را        قدرآن     از          مسدتقیم         تددبر    و       فهدم         یعندی          رواندی          معضدالت    و      هدا        گدره                 است که بتدوان 

          واکنشدی         نبدود            مشداهدگی        عددم        ایدن     از                نمدود. مدراد            مشداهده             پیشدینیان        هدای        نسدل     در        فراگیر

    در         تفسدیر          نگدارش           درروندد            آشدکارتر          عبدارت              اسدت؛ بده           نگداری          تفسدیر        جریان    در       تاریه    در

          تفاسددیر        حاضددر       عصددر    در         ولددیکن        بددوده         کمرنددگ        قددرآن    در        تدددبر         دردردده            پیشددینیان       دوران

          انددد. از            خددودکرده         نگدداری         تفسددیر      روال      وارد    را         گرایددی             بددر تدددبر        هددایی        نگددره           پسددینیان          عرفددانی

      بدده    را        تدددبر        بدددون          خواندددن           وی قددرآن      کدده       شددود      مددی        مشددخر                 اسددتاد صددفایی        آثددار         دری دده

        سدریع           بریزندد        آبدی     آن    در       مشدت       بدا       هدم        اگدر    و        نیسدت          مسدتمر      آبش    که     کند    می       تشبیه      چاهی

        تدداثیر            پیرامددون         حددائری         صددفایی          (. سددخن   214  :     3183         حددائری،                  شددود. )صددفایی      مددی       خشددل

       عمد        بده         بلکده         گدذرد        نمدی         سدطحی       هدا        آیده     از         انسدان     که          تدبرهاست     این    با »     است:       چنین      تدبر

           و هم دون         سدازد       مدی             ابراهیمدی       هدم       مدا     از      هدا        آیده       کده      است     این   و      آورد    می    رو    ها     آیه       ژرفای   و

        عظددیم        قدددرت      بدده        موسددی        عصددای        حرکددت    از      کدده         سرکشددی            جددادوگران   و         فرعددون    آل        مددامن

   (.  95  :  3     ، ج    3192       حائری،         )صفایی «     بریم.    می        او، پی      خدای

 انسان در تعقل و تدبر، تفکر . جریان3-1

                             ایشددان بدده جریددان تدددبر،         توجدده         صددفایی         اسددتاد         شناسددی                        تددرین مباحددو انسددان          بنیددادی    از

      تددا       شددده        تهیدده        خددامی        مددواد    آن    در      کدده                                                          تفکددر و تعقددل در انسددان اسددت. تدددبر فرآیندددی اسددت

   و                    مسددائل، اتفاقددات                         دهددد. تدددبر، مطالعدده       دسددت      بدده    را          نتددایجی   و       کنددد       کددار      هددا    آن     روی       فکددر

                               (. در منظومدده فکددری اسددتاد     306  -     303    ب:      1386         حددائری،                    هاسددت. )صددفائی     آن        سددنجش

                                                   اسددت بددین تدددبر و تفکدر و تعقددل مراحددل عیددل                                                صدفایی کدده برآمددده از روش تربیتددی اسدالم  

            برقرار است:

               تدبر و ارزیابی  . 3

     گیری       نتیجه   و      تفکر  . 2
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     گیری               تعقل و اندازه  . 1

 و تعلدیم  ،«  د      ی زکیهم  »دادن  آزادی و تزکیده  دارد: کدار  سده  مربدی  و مربدی  بده  هر سده  این و

  دد             دد  ف ذ کر  ل ن  م ا     » تددذکر و یددادآوری ،«          دد         دد              دد  یع ل  م ه م  ال کت اب  و ال ح کم         » تفکددر و تدددبر طددرز و آمدوزش 

 و حرکدت  بده  عشد ،  و عقیدده  بده  شدناخت،  بده  تفکدر  کده  اسدت  رهبری این با و «                ن ت  م ذ کر 

صدفایی تددبر منجدر بده      ازنظدر (. 47: 1386)صدفایی حدائری،    گدردد  یمد منتهدی   عمدل  جهاد

و تمییددز او از دیگددر خدددایان از   شددناخت یگددانگی خدددا  .شددود یمددسددنجش و انتخدداب  

خدود  بدا نسدیان و    تواندد  یمد و تدالوت کتداب    هدا  یخدوب . امر به شود یمرهگذر تدبر تحصیل 

ی همراه شدود امدا خضدوع و همراهدی خاضدعان بده سدنجش مسدتمر و تعقدل کمدل           فراموش

فهدم خدود    قددر  بده ان بدا اهلل انسد   هدا  بدت با خدویش و بدا سدنجش     ها بتکند و با سنجش  می

ایدن سدنجش چیدزی بداالتر از تددبر و تفکدر اسدت کده         «.       د          د       ف ل ا ت ع ق ل ون     » رسدد  یمد به توحیدد  

بدا خدویش و بدا اهلل نباشدد      هدا  سدنجش اگدر همدراه ایدن     ها آنتدبر آیات و استنتاج و زایاندن 

ی از آیددات و از امددر حدد  و حضددور حدد    پوشدد چشددمی و بدده کفددر و  خددود فراموشدد بدده 

( 119: 1391دهد)صددفایی حددائری،   و تقددوا و رهبددت و ایمددان را بددر بدداد مددی   انجامددد یمدد

 طدور  همدان ی گونداگون خددا راه بیابدد    هدا  نشدانه بده   تواندد  یمد آدمی با تدبر، با تفکر، با تعقل 

بدده نتددایجی برسددد از خلقددت و از  توانددد یمدداز ایددن منظرهددا  هرکدددامکدده در یددل نشددانه از 

: 1391هددا )صددفایی حددائری،   ایگزینی پدیدددهکیفیددت خلقددت و از تحددول خلقددت و از جدد  

285.) 

           معلومدات،      از    آن      بدا         تدوان       مدی       کده        اسدت        گیدری                  قدوای نتیجده          تفکدر          صدفایی          اسدتاد        ازنظر  

    در        سددنجش                       (. نتیجتددا  نیددروی    115  -   114         حددائری،                   کددرد. )صددفایی        کشدد     را          مجهددوالت

        بددرای                    (. اسددتاد صددفایی   322   ب:       1386       )همان،       نامددد                         سددنجیدن را تعقددل مددی    آن   و       عقددل         انسددان

          کنترلدی         جنبده     دو       عقدل          صدفایی          اسدتاد                 کندد. ازنظدر        مدی          تعرید           کنتدرل      سنه    از    ای       وظیفه     عقل

    در        مقصدد       بده          رسدیدن         بدرای        فکدر       کده        هدایی        حدل      راه   و      هدا      راه      بدر          کنتدرل    و       نظارت           دارد: یکی

         کنتددرل     دوم       آن؛ و          بهتددرین      دادن        نشددان   و      هددا    آن          مقایسدده   و       دهددد      مددی           پیشددنهاد       شددده         گرفتدده       نظددر
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        مالکدات         عقدل       کده        اسدت      دوم              بدا نظدارت           ایشدان                هدا. ازنظدر          خدوبی    و      هدا      نفع    ها     هدآ     اصل    بر

        بدرای          مالکدات        ایدن     از        تدوان       مدی       هدا           بدر راه          کنتدرل          مرحلده     در      کده      کند    می      عرضه    را           و مناطاتی

      کدده       اسددت       عقددل     دوم         نظددارت      (، و   123  -     122                 نمددود. )همددان،            اسددتفاده     راه          بهتددرین         شددناخت

       (. در  55       الدد :       1391                اسددت. )همددان،          آفددرین              او مسددئولیت        بددرای   و       شددده         انسددان              باعددو آزادی

         رسدیدن         بدرای             شدود و او       مدی         واضد           انسدان         بدرای       هدا                  هدا، خوشدحالی        نیکی       تفاوت       مرحله     این

      گذرد.    می      هایش      خوشی    از    ها      نیکی    به

      بده        او را         انسدان         بدرای        شدده         حاصدل                    فکدر، آن شدناخت           نتدایج       بدر        عقدل          نظدارت        رهگذر    از

         تغییددر        بددرای      کدده       شددود      مددی        واضدد                    دهددد. بنددابراین      مددی        حرکددت         عالقدده(   و             هددا )عشدد          گددرایش

        چیدزی          ضدرورت    و        خدوبی          شدناخت                     آورد. انسدان بدا      رو      هدا          شدناخت          تغییدر     به      باید    ها       گرایش

      بده         حرکدت         باعدو     او        عالقده    و         گدرایش        ایدن    و       شدود       مدی          مشدتاق     آن    به       شناخت    را    آن      باید    که

         ابتددا         بایدد        کسدی          رفتدار          تغییدر         بدرای           (. لدذا    131   ب:       3186        همدان،   )      شدد        خواهد      خوبی     سمت

    را        هددایش         شددناخت        بایددد          قهددرا        ایددن        بددرای   و       کددرد               دچددار تحددول    را        هددایش        عالقدده   و      هددا       عشدد 

              داد. )صدفایی           تغییدر     را          افکدارش         بایدد        لدذا        اسدت         تفکدر           امتدداد     در         شدناخت           کرد؛ چون     عو 

       کندد.                                                                          (. بایدد عنایدت کدرد کده انسدان دفعتدا  و لحظتدا  تغییدر نمدی           44     تدا      41             حائری، صفحات 

       هددای       عمدل       بده    و       اندد                        آیدد بسددیار کمرندگ          د مدی                                          هدایی کده در انسدان بعضددا  بده وجدو              شدناخت 

                 بدود. احیاندا                            چنددان بدزرگ خواهدد         نده          اعمدال     آن       شدود         منجدر        اگدر     یا   و     شود          منجر نمی      بزرگ

                 شدود و مقددمات              تدر مدی              هدا قدوی                                   هدا عمدل کندد، ایدن شدناخت                    ایدن شدناخت               بدر پایده         انسان

   (.   339     ال :       1391        ؛ همان،    134      همان،  )     کند                تر را فراهم می           تر و بزرگ           اعمال سخت

                                                                           صدفایی اگدر انسدان روزی بده ایدن مرحلده برسدد کده بایدد از لقمده                    اسدتاد          عقیدده         بنا بر  

    اش        سددفره    از         توانددد      مددی        بعدددی         مرحلدده            بدهددد، در         انجددام    را       کددار                                  نددانی عبددور کنددد، اگددر ایددن

         بپوشددد.        چشددم         وجددودش   و        هسددتی    از         توانددد           داد، مددی         ادامدده    را        مسددیر       ایددن       اگددر   و         بگددذرد

       ایدن                 دارد. هم ندین      الزم         تمدرین          شدناخت          تقویدت    و          پیشدرفت          صدفایی          اسدتاد          ازنظدر           بنابراین

    آن    از       ولددی         بگددذرد    ای        لقمدده    از        بایددد         بدانددد      کدده             دارد. کسددی      هددم         معکددوس        صددورت         مسددئله
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        لقمده       کده        کندد       مدی         حرکدت         مسدیر        ایدن       بده         انددک         انددک    و       شدده       ضعی               نکند، شناختش      عبور

              راسددتا بددا      هدم               اسدتاد عمددل              (. ازنظددر   161       الدد :       1391                کنددد. )همدان،           تصداحب        نیددز    را          دیگدران 

         یقدددین       بددده             مرورزمدددان       بددده   و          نمدددوده        قدددوی          هدددا را                      ضدددعی ، آن شدددناخت        هدددای          شدددناخت

         ح ت  ددی             ر ب  ددل               و اع ب ددد  »          فرمایددد:                     کدده خداونددد مددی               (. چدده ایددن   133   ب:       1386              رسدداند)همان،       مددی

  « .           ال ی ق ین              ی ا ت ی ل 

  ا                 دارد انسدان بد                                                                                   استاد صفایی بدا مطالعده و تددبر در لختدی از آیدات سدوره حمدد بیدان مدی         

            آیدد مگدر                                          یابدد و ایدن مهدم بده دسدت نمدی                                         های خدا، اهلل را معبود حقیقدی مدی                 تدبر در نشانه

                                                             دارد "در سددوره مبارکدده حمددد پددس از تدددبر و تفکددر و                                           از رهگددذر تدددبر. او اظهددار مددی  

                                                                                         معرفددت معبودهددا و پددس از سددنجش و انتخدداب اهلل و اسددتعانت از او در صددراط عبودیددت    

       هددا و                 هددا و مغضددوب                             رسددیم کدده انعددام یافتدده             ودیددت مددی                   هددا بددر اسدداس عب                      بدده تقسددیمی از آدم

                                                   ( تدددبر بددرای فهددم آیددات قددرآن کارآمددد اسددت   22  :     1391                                    ضددالین بودنددد." )صددفایی حددائری، 

                             یابدد مگدر پدس از رسدیدن                                                              های قدرآن هدم بدا زور و تصدنع و ژسدت گسدترش نمدی                چون آیه

     نددگ                                                                                        بدده آزادی و تفکددر و تدددبر و آمددوزش و تددذکر و مگددر پددس از رهبددری نمددودن و هماه 

  (   247  و      246  :     1385                 ها )صفایی حائری،                       ها با نیازها و زمینه                      کردن تفکرها و مطالعه

 تدبر-. دوگانه تالوت2-1

تدددبر اسددت.  -ی تدددبری در آثددار اسددتاد صددفایی دوگاندده تددالوتهددا سددتهیبا نیتددر مهددماز 

ی هدا  دردرده  صفایی برای ایراد دیدگاه خدود پیرامدون تددبر و پیوندد و نسدبت آن بدا تدالوت       

 هددا تنداقض : سدد ینو یمد . او کندد  یمد ی ظداهری میدان آیدات را مطددر     هدا  تنداقض مخاطبدان و  

 اگددرهدا   تنداقض  ایددن امدا  نددارد،  تدازگی هاسددت  تنداقض  و تضدادها  بازی دده کده  نسدلی  بدرای 

)نسداء،   هاسدت  تنداقض و  هدا  اخدتالآ  و هدا  جیتددر و  هدا  تیمحددود  از برتدر  که قرآنی درباره

 خواهندد  تدازگی  ناچدار  تضادهاسدت  حدالل  وهدا   بسدت  بدن  گشایشدگر  کده  قرآنی درباره (82

هدا   آن بدرای  هددایتی  و اسدت  مدردم  کتداب  قدرآن  کده  میشدنو  یمد  سو لی از ندیگو یمداشت. 
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َ            ه د ی ل لن  اس »  وهدا   آن روشدنگر  تدا  اسدت  مدردم  زبدان  کده قدرآن بده    میشدنو  یم ( و185 بقره،«)  

 تددبر،  بدرای  قدرآن  کده  میشدنو  یمد  و )همدان(  باشدند هدا   شده فراموش یادآور و ها رفته راه مژده

( چدون قدرآن بدا    17 و 18: 1392 حدائری،  )صدفائی  اسدت  یابید  راه بدرای  ی،بدردار  بهدره  برای

تنداقض میدان آیدات از مسدیر تددبر       ورجدوع  رفدع اسدت و   خدورده  گدره مقوله هددایت انسدان   

 .دهد یمجوابی است که استاد صفایی به آن  نیتر مهم اتیدرآ

. دهدد  ینمد کده راهکداری پدیش رو مسدلمانان قدرار       دید گو یمد اما او درباره تدبری سدخن  

 بلبشدویی آفریدده   چده  آزاد یهدا  برداشدت تددبرها و   میند یب یمد :" از دیگر سدو  دارد یماو اظهار 

ی ا بهددرهو  آورنددد ینمددکدده تدددبرها بدداری  مینددیب یمدد و اسددت آورده بددار ییهددا ابتددذال چدده و

 تمدام  و شدوری کده   کندد  ندوری کده تمدام راه را روشدن     بخشدند  ینم، نور و شوری دهند ینم

 از کده  دهندد  یمد  مایده  هدا  دهیشدن  آن بده  روردا  همده  نیا و ی، آن ابتذالبار یب این بگیرد. را راه

 چگونده  کتداب  ایدن  رفدت. پدس   راه آن بدا  تدوان  بهدره گرفدت و نمدی    ییتنها به توان ینم قرآن

 مددردم کدده اسددت مددردم زبددان بدده چگوندده اسددت  تدددبر کتدداب اسددت  چگوندده مددردم کتدداب

 حدائری،  گذرند ")صدفایی  مدی  خیدرش  از تدا  شدوند  یمد  خمیدده  بدارش  زیر در و فهمنش ینم

 (21 تا 17: 1392

یی میدان خدود و جدوانی اشداره     وگدو  گفدت استاد صفایی بدرای تبیدین گرانیگداه بحدو بده      

. اسدتاد  دهدد  یمد و از ارالق قدرآن و آیدات آن مقددمات ارائده نظدر خدویش را سدامان         کند یم

ضددمن تاکیددد بدده وجددود آیددات متشددابه و محکددم در قددرآن پرسشددی را فددرا روی     صددفایی

 جدز  کده  کندد  مدی  معرفدی  متشدابه  را آن کده  اسدت  ییهدا  هید آقدرآن   "در :کند یممخاطبان بیان 

 (7: عمدران  آل) شدوند  ینمد و از تاویدل آن آگداه    ابندد ی ینمد  را آن آگاهدان  در علدم و  راسخون

 وهددا  آن هدددایت بددرای و مددردم زبددان بدده را قددرآن کدده هسددت ییهددا هیددآ هددا نیددا برابددر در و

 از یهدا  هید آ کده  یهنگدام   سدازند  یمد  هدم  بدا  چگونده  هدا  نید ا کند می معرفیها  آن برداری بهره

 آن مقصددود و متشددابه و مجمددل بددود خددود متشددابه کلمدده کدده یهنگددام و بددود متشددابه قددرآن

 نمدود   جددا  و کدرد  مشدخر  را متشدابه  ریدر  و متشدابه  تدوان  یمد  چگونده  اختالآ بود مورد
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: 1392 حددائری، ")صددفایی داشددت  تدددبر آن در و بددرد اسددتفاده قددرآن از تددوان یمدد چگوندده

21) 

 و انتخاب دقی  آیات برای شفابخشی قرآن نشی( گزال 

نخسدت گدزینش آیدات     شدمارد  یبرمد استاد صفایی دو گدام اساسدی بدرای تددبر در قدرآن      

قددرآن بدده فراخددور درک و میددزان روحیددات متدددبر دوم تددالوت آیددات قددرآن و پیونددد آن بددا  

 : "یدل کندد  یمد نخسدت بدرای شفابخشدی مخاطبدان قدرآن را بدا مثدالی تشدری           تدبر. او قددم 

دارد و  درمددانی ناچددار بددرای هددر درد گرفتدده  دل در را داروهددا تمددام کدده مجهددز داروخاندده

و از آن  گرفتدده شیپددبددرای هددر بیمدداری شددفایی. هددر کددس بددرای اسددتفاده از قددرآن راهددی در 

برداشددتی دارد و بددرای ایددن برداشددت هددم دلیلددی سدداخته و دسددتاویزی گرفتدده اسددت. "هددر   

گرفتدداری کدده بدده داروی درد خددویش برسددد و آن را بررسددی کنددد و از آن برداشددت نمایددد   

 را داروهدا  تمدام  و کندد  شدروع  دسدت  دم از تواندد  ینمد ار خواهد شد ولدی ایدن بیمد    مند بهره

 داروی بایدد  بیابدد  را داروی خدویش  قرعده حکدم   بده  تواندد  ینمد  و برسدد  درمدانی  به تا ببلعد

: 1392 حددائری، بگیددرد." )صددفایی شددفا وبددردارد او بهددره  تددا بگذارنددد دسترسددش در او را

 کتددابی و دارد درمددانی درد هددر بددرای کدده اسددت کتددابی "قددرآن از نگرگدداه اسددتاد صددفایی (23

 از بدیش  گداهی  بیمدار  یدل  بدرای  آورد مدی  شدفایی  و دارد هددایتی  کدس  هدر  بدرای  کده  است

 درمددان بگددذارد کنددار و ایددن آیدده را کنددد بررسددی را قددرآن تمددام اگددر نیسددت الزم آیدده یددل

 آیده  همدان  و ببیندد  را یدل آیده   همدین  فقدک  اگدر  و گرفدت  نخواهدد  شدفایی  و شدد  نخواهد

 راهددش را خواهددد و گرفددت خواهددد بهددره آن از کنددد تدددبر آن در و شددود تددالوت بددرایش

 (23 ")همو، ص یافت.

 ب( تدبر و تالوت آیات

 در آن دده: کنددد یمدددو اشدداره  انددانیمبدده دوگاندده تددالوت و تدددبر و پیونددد   در گددام دوم

 دو قدرآن  شدهادت  بده  اسدت  گمراهدی  مدانع  آن ده  و هاسدت  هید آ تدالوت  ادشدده ی آن از قرآن
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     د     و ف یکم         د   الل  ه           آیدات       د     ع ل یکم          د           د   و   ن ت م  ت ت ل ی    بداهلل              د         و کید   ت کف ر ون     »فرمدود:   کده  نیاچه  است چیز

 تدالوت  شدما  بدر  هدا  هید آ کده  یهنگدام  در و دید ورز یمد کفدر   چگونه (111، عمران آل« )         ر س ول ه 

از دیدددگاه اسددتاد  (23: 1392 حددائری، )صددفایی هسددت شددما میددان در رسددول و شددود یمدد

 آیات قرآن مانع انحراآ و کفر است. به باور او:صفایی تالوت 

 بایدد  اسدت و همدین اسدت کده پدس از رسدول       رسدول  وجدود  و هدا  هید آ تالوت . همین1

 جلددوگیری گمراهددی از و باشددد هددا هیددآ تددالوت و قددرآن همددراه کدده بیایددد رسددول جانشددینی

 نماید.

 اش یوحد  کده  آنرا قبدل از   هدا  هید آ. باالتر از این حتدی رسدول هدم نبایدد شدتاب کندد و       2

 آن بدده بایددد کدده خواهددد مددی ی متناسددبا هیددآ درد هددر و روحیدده هددر بگددذرد بخوانددد چددون

پدیش از آن کده وحدی آن بدر     در خوانددن قدرآن شدتاب نکدن      رمدود: ف کده  نیاشود. چه  اشاره

 در و شدوند  تدالوت  هدا  روحیده  و نیازهدا  بدا  هماهندگ  هدا  هید آ کده  (. آنجدا 114)طه، تو بگذرد

 داروی کده  یطدور  همدان  نزدیدل.  درمدان  و بدود  خواهدد  زیدادتر  هدا  بهره شود تدبر ها هیآ این

 کدده کسددی آورد. خواهددد شددفا و داشددت خواهددد درمددان متناسددب هنگددام در متناسددب

 رسدید  خواهدد  قبرسدتان  بده  ببلعدد  را داروخانده  تمدام  دارو یدل  بده  رسدیدن  بدرای  خواهد می

کده در تمدام    هدا  آنیدل قدرص یدا کپسدول نیداز نددارد.        از او به بدیش  داروخانه تمام از چون

یی نخواهندد رسدید و حتدی گرفتدار هدزار اشدکال       جدا  بده  اندد  سدرگردان و  زنندد  یمقرآن پرسه 

 هدا  هید آو انتخداب   هدا  هید آتازه خواهند شد. تددبر در قدرآن بایدد همدراه تدالوت       ساالو هزار 

 باشد.

 ج( تدبر و نسبت آن با نزول تدریجی

 ارتبدداط یبدداسددتاد صددفایی تددالوت و تدددبر در قددرآن را بددا مسددئله نددزول تدددریجی قددرآن  

 تنزیدل  یدل  و مجمدوعی(  )ندزول  دارد اندزال  "قدرآن  سدو  ل. او باورمندد اسدت از ید   داندد  ینم

 در و هددا حادثدده کنددار در آن تنزیددل و )نددزول تدددریجی( انددزال آن در شددب قدددر بددوده    
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 و خدود  جایگداه  در هدا  هید آو  برسدد  تنزیدل قدرآن   کده  آنمتناسب. رسول پدیش از   یها گاهیجا

 ایددن کنددد. شددتاب آن در و بپددردازد قددرآن خواندددن بدده نبایددد شددوند نددازلهددا  حادثدده کنددار در

 و داشدت  نخواهندد  اثدری  ننشدینند  خدود  جایگداه  در هدا  هید آ کده  یمدادام  دهدد  می نشان دستور

 :اسدت  یکداف  هدا  هید آ ایدن  گونداگونی  و انجامیدد. بدرای نمونده آیدات معداد      خواهندد  ابتذال به

 از راه شدددناختهددا   اسددتدالل ایددن   (5)حددج، دارد اسددتدالل  معدداد  گدداهی دربدداره   قددرآن 

 پددیش را انسددان اهلل شددناخت راه از و هسددتی شددناخت راه و از انسددان عظددیم اسددتعدادهای

و گفتگوهدا )از گفتگدوی خددا بدا مدردم و مدردم بدا         هدا  حالدت و گاهی تصدویری از   برد.( می

و  هسددت( تصدویرهایی  خدویش  بدا  و مددردم هدا  فرشدته خددا و مدردم بدا یکددیگر و مددردم بدا      

 بدده اشدداره بددا یاعتنددائ یبدد گدداهی ( و18 تددا 16 )صددافات، تشددکیل برابددر در قاطعیددت گدداهی

 هسددتی عظمددت از توضددیحی یی بددااعتنددا یبدد گدداهی و (15 )نازعددات،هددا  گددردنکش داسددتان

 (63 و 62 )واقعه،ها  محاکمه وها  ساال گاهی و (11 )صافات،

ی معاندد و سدرکش و   هدا  هید روحاین آیدات ابعداد فکدر و عقدل و رو  و قلدب انسدان و        

 سددازنده یددا و کوبنددده هنگددامی هددر آیدده دارد. نظددر در را طلددب و مشددتاق راحددت دیربدداور و

 بدرای  اسدت  مفیدد  دسدته  یدل  بدرای  کده  یا هید آ ایدن  شدود  تدالوت  خود جایگاه در که است

 گویدد:  مدی  قاطعیدت  و ردرور  بدا  طدرآ  کده  اسدت. آنجدا   ملعبده  و دستاویز و طنزآلود دیگری

 دیگددر اسددت بددار انیددز و دهیددفا یبدد بازگشددت ( ایددن12)نازعددات، «     دد                    دد      ت ل ل ل ع ا کددر  ة  خ اس ر ة     »

 جددا  ابتدذال  از آیدات  کده  اسدت  ایدن  و ندد یآفر ینمد  چیدزی  طندز  جدز پوزخندد و  ها  استدالل

( کسدی  25 و 24 :1392 حدائری،  )صدفایی  ."شدود  یمد  مبددل  داسدتان  بده  ناگهدان  و شدوند  یم

 و کنددد تددالوت را هددا هیددآ بددرایش دیگددری بایددد یددا بگیددرد بهددره قددرآن از خواهددد کدده مددی

 هدا  هید روح و هدا  گداه یجا و باشدد  مسدلک  قدرآن  تمدام  بدر  خدود  یدا  بدهد و نشانش را دارویش

 یدا  وهدا   موضدوع  یدا  وهدا   واژه بررسدی  یجدا  بده  و کندد  اسدتفاده موردنظر  آیه از و بشناسد را

 و 26: 1392 حددائری، صددفایی) اوردیددب رو ازشیددموردن آیدده بدده قددرآن مجموعدده بررسددی

27.) 
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 . تدبر رزقی از سوی خدای متعال1-1

                 دانددد. فیوضددات                                                                             اسددتاد صددفایی تدددبر آیددات قددرآن رزقددی از سددوی خدددای سددبحان مددی  

                                 کنددد. یکددی از رهگددذرهای مهددم                                     متفدداوتی بددر انسددان تجلددی مددی                            رحمددانی خدددا از مسددیرهای 

                                                                                                بددرای کسددب رحمانیددت خدددا تدددبر درآیددات قددرآن اسددت. تدددبر از نظرگدداه اسددتاد صددفایی   

                                                                                                رزقددی مسددتمر و نعمتددی بابرکددت بددرای انسددان اسددت. بدده بدداور او "رزق عطددای مسددتمر و    

   وی                      هدای دنیدوی و اخدر                  هدا و بخشدش                                                     سهم و قسدمت و نصدیب و خدوراک و طعدام و تدنعم     

                                           هددای متعددددی بددرای آن خواهددد بددود و                                            گیددرد و درنتیجدده مصددادی  و نموندده                را در برمددی

       هددا و                     گیددرد کدده نعمددت                                                                    تمددامی رزق تددن و حددس و فکددر و عقددل و قلددب و رو  را در برمددی

                                                                                          تدددبر و معرفددت و یقددین و اطاعددت و حددب و بغددض و قددرب باشددد" )صددفائی حددائری،      

                                 را رزق و فرصددتی از سددوی خدددا          تعددالی                                             (. اسددتاد صددفایی تدددبر در کددالم حدد      18  :     1391

          دارد، رزق            فراوانددی           امکانددات      مددا                            هددای مدداه رمضددان بددرای            دارد: شددب                       دانددد و اظهددار مددی      مددی

         وسدیعی        هدای           هدا رزق                   فرقانندد. ایدن     و       هددی    و         بیندات    و      حد            عنایدات           کدریم و             واسع و رزق

       ایدن        مدا.           توجهدات    و        تددبر    و        تامدل         بدرای        اسدت         هدایی         فرصدت    و       اندد          ریختده     ما      برای    که     است

   (.  41   :    1391             صفایی حائری،  )       باشیم       داشته        توانیم    می    که     است    ای        مجموعه

 درباره مفاهیم و مقامات آیات ساال. طر  4-1

متدددبر در فرآینددد تدددبر نسددبت بدده مفدداهیم و مقامددات آیددات بدده دنبددال طددر  پرسددش و  

دربدداره مفدداهیم و  سدداالجددواب اسددت. اسددتاد صددفایی بددر همددین نکتدده تاکیددد دارد و طددر  

"انتقدال از دعدوت بده تحددی      . بده عقیدده او  داندد  یمد مقامات آیات را گرانیگاه جریدان تددبر   

بدده تمثیددل و هدددایت و اضددالل، بدده اسددتفهام و تعجددب، بدده منددت و      و تعجیددز و تهدیددد،

و ایددن  وانتقددال نقددل گوندده نیددا  آیددا در کنددد یمددی حکایددت ا قاعدددهمحبددت از چدده اصددل و 

شدود  آیدا اگدر ایدن ترتیدب آیدات        ی دنبدال مدی  ا نکتده و تنوع و تعددد آن   های برخورد شکل

ی ا نکتده شدود چده مشدکلی پدیش خواهدد آمدد و چده         نظدر  صرآی ا هیآبه هم بخورد و یا از 
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«             د        و کید   ت کف ر ون    »آیده  «         د       د           ل ن  کن ت م  ف ی ر یدب      »ی آیده  جدا  بده اگدر         مدثال  از دست خواهد رفت  

از ایدن قسدمت برداشدته    «            د     د     د         ل ن   الل  ه  ل ا یس ت ح یی      »ا اگدر آیده   نبدود  ید   تر هماهنگمطالب  آمد یم

و «    د           د  َ   اس ت و ق د  ن ار ا    »  و یدا اگدر ایدن آیده بعدد از تصداویر       رفدت  یمد ی از دست ا نکتهچه  شد یم

طدر  سداال    (.61: 1391نبود ")صدفائی حدائری،    تدر  مناسدب  آمدد  یمد «          د        د       کص یب  م ن  الس  م اء     »

توانددد  هددای جدددی مددی آیددات الزم اسددت. طددر  پرسددشتددر  تددر و عمیدد  بددرای فهددم دقیدد 

گونده تدددبر   بسدا ایدن   دارد"چده  او اظهددار مدی  هدای متناسدب بدا آن را در برداشدته باشدد.      پاسده 

نددوعی از ارتبدداط و پیوندددهای طبیعددی و انسددانی کدده بددا سدداخت و بافددت   درآیددات مددا را بدده

آشدنا سدازد و   انسان و با نحدوه ظهدور شدبهات و ریدب در عهدن و قلدب او هماهندگ اسدت         

بسدا بدا توجده بده      الزم نباشد که همیشه رابطده دو آیده را در خدود آیدات جسدتجو کندیم چده       

های او هرکددام از آیدات گرچده بده هدم در ظداهر مربدوط نیسدتند ولدی بده            مخاطب و حالت

او در دیگددر نگاشددته خددود   هددای او مددرتبک هسددتند")همان(  مشددکل مخاطددب و گرفتدداری 

داندد.   و آموزشدی از سدوی انبیدا در برخدورد بدا آیدات الهدی مدی        طر  ساال را روشی تربیتی 

هدا   دارد:" منظور من از محتدوای دیدن مشدخر شدد کده چگونده رسدول بدا امدی          او اظهار می

هدا را بدا    دهدد و چگونده آن   هدا جهدت مدی    با طر  ساال به تدبر و تدذکر و تفکدر و تعقدل آن   

و بددا ایددن تعلددیم و تزکیدده و رسدداند  آگدداهی از قدددر و ارزش خددود بدده آزادی و رهددایی مددی 

سددازد و چگوندده بددا توجدده بدده مبددانی و مقاصددد و بددا همراهددی معددارآ و   تددذکر بددارور مددی

هددای تربیتددی و اخالقددی و اجتمدداعی و سیاسددی و اقتصددادی و حقددوقی      عقایددد بدده نظددام 

رساند و چگونده همدراه نظدام جوابگدو و مبدانی و مقاصدد و شدرایک بده شدکل و روش و           می

( اسددتاد صددفایی تاکیددد دارد 164: 1382سددازد." )صددفایی حددائری،  مددی دسددتورالعمل واقدد 

تدددبر و طددر  سدداال بسترسدداز تفکددر و تعقددل در سدداحت تربیتددی هسددتند چدده اینکدده        

بدا   و آمدوزش  و آزادی بدا  مربدی  چگونده  کده  گدوییم  مدی  تربیتدی  نظدام  در مدا  نویسد: اگدر  می

و  انتخداب  بده  و تعقدل  و تفکدر  و شدناخت  بده  را آدمدی  تواندد  مدی  ساال طر  و تذکر و تدبر

 (.179 و 178: 1382 حائری، )صفایی بدهد راه عمل به ایمان و
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                                                     تعلددیم، تزکیدده و طددر  سدداال و نیددز شددناخت آداب                                         او درجددایی دیگددر بدده بیددانی دیگددر  

      کدده       طددور                 نویسددد: همددان               دانددد و مددی                                                            تددبر را از مقدددمات قددوه انتخدداب و سددنجش انسددان مدی  

         کدافی و         طدر         ولدی        اسدت          مددارک    و         اسدناد    و         روایدی     اب    کتد         کدافی         اصدول         رفتده        اشاره       پارها

         مسدتند         بایدد       مدی           گردیدده         آرداز        عقدل         مبحدو       بدا    و       شدده        تشکیل     حجت   و     عقل      کتاب    از    که     این

       دهدد        نمدی          توضدی      را       عقدل         کتداب     از        شدروع          ظداهره        حجدت    و         باطنده        حجدت         روایات   و     شود

        تددبر       آداب   و       شدود         آرداز         تدذکر    و        سداال        طدر     و         تزکیده    و         تعلدیم    و        مربدی       بدا         داستان         که باید

   و        عقلدی    و            اسدتنتاجی    و        فکدری          جریدان        ایدن          نتدایج     از         آنگداه    و       شدود          بررسدی         تعقدل    و      تفکر   و

                 صددفایی حددائری،  )        گددردد      آوری       جمددع          روایددات        بیددان    از        آدمددی         اتخدداع   و          انتخدداب      تددا         سنجشددی

                                                                                 گرچه گداهی اوقدات در منظومده فکدری اسدتاد صدفایی تزکیده و تعلدیم مقدمده              (.   179  :     1382

       و بدده        رسددد                                                            یدده و تعلددیم انسددان بدده تدددبر و تفکددر و تعقددل مددی                                بددرای تدددبر اسددت: و بددا تزک

   (.  58  :     1385             صفایی حائری،  )      یابد    می     راه    ها         و تبدیل          های جدید               شهادت و ترکیب

                     نمایدد. بدا همدین                                          تواندد فهدم آیدات را تسدهیل مدی                                            نگاه کالن و جامع به آیدات قدرآن مدی   

          شددود. از       مددی                                                                                  نگدداه و رویکددرد پرسددش گددری نسددبت بدده آیددات جنبدده نهفتدده قرآنددی آشددکار  

                 ادامده تصداویر     «                                                           ل ن   الل  ده  ل دا یس دت ح یی   ن  یض در ب  م ث ل دا      »                                        نگرگاه اسدتاد صدفایی "بخشدی از آیده     

                                    صددورت یددل روش معرفتددی و شددهودی                                                                 اس ددت و ق د  و کص ددیب  نیسددت. ایددن آیدده از تمثیددل بدده 

              ه  ال ح د                            ف یع ل م دون    ن  د   »        سدازد.                                                        کند که ح  و منشدا و مقصدد و مبدد  را مشدهود مدی               حکایت می

                                                                                      این آیده بده ارتدزاق مسدتمر مدامن و سدرگردانی و محرومیدت کدافر اشداره دارد و            «                م ن  ر ب  ه م 

                                                                                                          کل  م دا ر ز ق دوا م ن ه دا م دن  ث م در ة  ر ز ق دا ق دال وا ه دذ ا ال  دذ ی ر ز ق ن دا م دن              »                         مناسب است که پس از آیده  

َ  ق ب ل  و   ت وا ب ه  م ت ش اب َها                                                        دهدد کده پداداش همدان عمدل اسدت و رزق مسدتمر از                           بیاید تدا نشدان ب    «                               

                                                                                                    ایددن تدددبر و توجدده مسددتمر درآیددات پراکنددده و یددا مددرتبک و متناسددب مثددل زمددین و ابددر و   

   «"                                               ه ددذ ا ال  ددذ ی ر ز ق ن ددا م ددن  ق ب ددل  »                                                             بددارش و رویددش و رزق برخاسددته اسددت. چدده اینکدده فرمددود: 

  (  11      )همو: 
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 . تدبر آموزشی از درگاه ملکوت3-1

                                                                            های فهدم تددبری آیدات نگداه تعلدیم و آمدوزش از درگداه ملکدوت اسدت.             ه             از دیگر بایست

                                                                                                      در فرآینددد تدددبر در قددرآن بایددد مراتددب تددذکر، تدددبر، تفکددر و تعقددل و تعلددیم و تزکیدده       

                                            شدویم بایدد متدذکر باشدیم ایدن خداسدت                        ای روبدرو مدی                                    گام رعایت شود. وقتدی بدا آیده       به     گام

               دانددد بدده او                        را کدده انسددان نمددی                                   گویددد و ایددن خداسددت کدده آن دده                               کدده بددا انسددان سددخن مددی

                      توانسددت بدانددد و از                                 آمددوزد و آن دده را کدده نمددی                      دانسددت بدده او مددی                        آمددوزد و آن دده نمددی      مددی

         سدازد و                                    آمدوزد و بدرای او آشدکار مدی                                                        حوزه شهود حس و احساس او بیدرون بدود بده او مدی    

                   هاسددت کدده آدمددی                                                                          نمایددد و بددا ایددن هدددایت و بیددان و بددا ایددن بی نددات و روشددنگری             بیددان مددی

                                                                 یابدد و بدا تحدول در معدرفتش نسدبت بده خدود و قددر خدود                                         ح  و میزان و فرقدان راه مدی      به

                                                                                             و استمرار خود و روابک محتمل و مظندون خدود بدا عدوالم ریدب و شدهود بدا ایدن تحدول در          

             نمایدد بدا                                         اآلخدر گدرایش و نیداز احسداس مدی                                                       معرفت به ریدب، بده اهلل، بده وحدی و بده یدوم      

                                                          تددبر را تسدهیل نمدود. تدذکر، تددبر، تفکدر و تعقدل                      اسدت مسدیر                             تغییر نگرش و زاویه دیدد. 

                                                                                  هم با آن وسدعت در تعلدیم کده مدا لدم یعلدم و مدا الیعلدم و مدا لدم یکدن                                و تعلیم و تزکیه آن

                                                                            گیددرد از تربیتددی بنیددادی و معرفتددی بنیددادی و سددلوک و اخالقددی جدیددد                        یعلددم را در برمددی

         گرداندد                   احسدان بدازمی                                                                   کندد کده روابدک اجتمداعی را از اثدم و عددوان بده عددل و                  حکایت می

  (   137  :     1382              )صفائی حائری، 

 . آموزش تدبر شانی از شئون فقها6-1

از نگرگدداه اسددتاد صددفایی حددائری تعلددیم و آمددوزش تدددبر از شددئونات فقیدده اسددت. او    

 معتقد است با توجه به موضوع وسیع فقه ناچار شئون فقیه از آن سه مرحله به:

 بررسی آثار .1

 یکدیگر با ارتباط احکام  .2

 احکام وها  نظام مقایسه .3
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 و دید آ ینمد  دسدت  بده  مرحلده  سده  ایدن  منهدای  اسدالمی  هدای  حل راه چون دهد می دست

 ریدر  شدئون  ایدن  البتده  کندد  مدی  جلدوه  اسدالمی  ریدر  شدناختیم  می اسالمی حل راه یل ما آن ه

 بدده فکددری مددواد بایددد امددروز ودرگذشددته  چددون فقیدده اسددت فقیدده وسددیع رهبددری شددئون از

 بده  را تددبر  و تفکدر  کدردن،  ارزیدابی  و کدردن  فکدر  روش و «     د      د           د     یت ل و ع ل یه م  آیات ه       » داد یم خل 

 عوامدل  از فکدری،  یهدا  اسدارت  از را هدا  آنو  «          د         د              د     یع ل  م ه م  ال کت اب  و ال ح کم         » آموخدت  یها م آن

 )صدفائی حدائری،  «              و یدز کیه م  » کدرد  مدی  جددا  هدا  هدوس  و تقلیدد  و تعصدب  و عادت و محیک

1381 :137) 

 ییگسست گرا. 1-1

   و      هددا          دیدددگاه         صددفایی       علددی       سددوی    از       شددده         ارائدده         تدددبری       هددای         نوشددته        هددا و             در نگاشددته

       ایدن                        مشداهده نمدود. بده            نگداری          تفسدیر        سدنت       بده         نسدبت         تدوان       مدی     را           متفداوتی            رویکردهای

       علدی        جهدت       ازآن          گیرندد.       مدی         قدرار        گدرا         گسسدت               تددبرگرایان        طید      در         صدفایی      علی    که      معنا

        روشددن               اسددت. بددرای             هنجارشددکنی         دنبددال      بدده                    بنیادگراسددت چددون        قددرآن         تفسددیر    در         صددفایی

       علدی     از                                       معاصدر توجده نمدود. تفاسدیر پدیش            قدرن     از       قبدل           تفاسدیر       بده         بایدد         مطلدب      این     شدن

       نددام      بدده           سدداختاری   و                 کالسددیل، نظددام          تفاسددیر      بددر      کدده      دارد       خددود    در    را        نکتدده       ایددن         صددفایی

      دارد.         وجدود             بیندامتنی          روابدک        ندوع       یدل       هدا     آن        ارلدب     در   و       اسدت                حداکم بدوده         گرایی       پیوست

         نگددارش        بددرای            پیشددینیان          مفسددران      کدده          معناسددت        بدددین                (. ایددن سددخن   281  :     3192           )پدداکت ی، 

        بهددره        منبدع          عندوان       بده          ایشدان     از   و        کدرده         توجده        خدود            متقددمان        هدای           نگاشدته       بده        خدود          تفسدیر 

                    شدود؛ گویدا ایدن           نمدی         بدرده       هدم                مورداسدتفاده         منبدع     از        ندامی          مدوارد       ارلب    در     حتی   و      برند    می

       هدای         حلقده            متقددمان           تفاسدیر          بررسدی       بدا        لدذا        اندد         متصدل           یکددیگر       بده     ای          زنجیدره        مانند        تفاسیر

           ارتبددداط         بلکددده           ندارندددد            سددداختاری           ارتبددداط         قدددرآن       بدددا       کددده      دارد         وجدددود    ای          تنیدددده         درهدددم

               البیدان ابدن                                               عندوان نمونده بدر پایده تفسدیر جدامع                                          بدا تفاسدیر پیشدینی اسدت. بده            شدان          ساختاری

                                               و البیددان ثعلبددی، تفسددیر القددرآن الکددریم           الکشدد                                             جریددر طبددری چنددد تفسددیر دیگددر هم ددون

     شود.           نگاشته می     سنت     اهل      مذهب    در          ابن اثیر
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        جریددر                         مندددی از تفسددیر ابددن                               شددیه طوسددی )ره( بددا بهددره        تشددیع        مددذهب    در                از دیگددر سددو  

         مرتضددی       سددید         امددالی   و         رمددانی        عیسددی      بددن       علددی                    اصددفهانی، تفسددیر           ابومسددلم                 طبددری، تفسددیر

                               کندد و ایدن زنجیدره ادامده                                 فدی تفسدیر القدرآن مدی               التبیدان        سدنگ         گدران        تفسیر       نگارش    به       اقدام

          نگارندد.                  التبیدان مدی           تفسدیر         پایده       بدر     را       خدود          تفسدیر                                 کند و افدرادی هم دون طبرسدی            پیدا می

           هدا یدل                            کندد. در ارلدب نمونده                                                       جریان هی  مفسری فهم خدود را از صدفر شدروع نمدی         این    در

          اختالفدی          مدوارد         بعضدی    ر   و د      دارد            پیشدینیان        هدای                   ای بده نگاشدته          ویدژه         نگداه      گرا            مفسر پیوست

    آن      بده          جدیددی        قدول          انددکی          مدوارد     در   و       دهدد       مدی         قدرار          اقدوال          تدرجی        بدر     را       خدود       کوشش

        روبدرو                   آهندی سدنگینی            زنجیدره       بدا     را       خدود        گدرا                  مفسدران گسسدت        سدو       دیگر         کند. از    می       اضافه

    در        تددبر         مدانع       کده                 آورد، زنجیدری       مدی          فدراهم     را       شدان         حرکدت         کنددی        هدای           بایسدته       کده        دیدند

      بده                                بدا یدل ندوع گسسدت نسدبت              صدفائی        علدی           تفسدیری        هدای         نگاشته        شد. در    می      کریم      قرآن

   و      داده         ارجداع           پیشدینی           تفاسدیر       بده         نددرت       بده          ایشدان       کده        چدرا                  روبدرو هسدتیم          تفسیری     سنت

   (. 4  :     3183                                           مستقیم با قرآن وارد فهم شود. )صفایی حائری،           قصد دارد       مقابل    در

        هدایی                  نویسدد: کتداب        مدی       کده        اسدت         چندین          صدفایی        علدی        گرایی      گسست     این     های          از نشانه

        اسددیر    را    دل   و        گیددرد      مددی    را       چشددم           نویسددنده        دانددش   و        عظمددت      هددا    آن          خواندددن      بددا      کدده       هسددت

      هددا    آن         روابددک   و           همدداهنگی   و        رفتدده       بددین    از        میددان       ایددن    در      هددا       آیدده      کدده          درحددالی       کنددد      مددی

          مندددابع    از          صدددفایی          محددددود            اسدددتفاده    (. 4  :     3183          حدددائری،            )صدددفایی   است        شدددده           فرامدددوش

   (.   10  :     3181         حددائری،           )صددفایی   است         گرایددی        گسسددت       ایددن      بددر         شدداهدی       نیددز                 معاصددران خددود

         ارائدده       خددود    از         جدیدددی      آراء         حددائری         صددفایی       علددی        نددوین         گرایددی        تدددبر                       در پیددروی از جریددان

      نفده   »         نگدارد:                                             سدوره مبارکده حجدر ایشدان چندین مدی          29       آیده        عیدل     در         نمونده              دهد. بدرای     می

               کامددل اوسددت.                                        شددود. تسددویه انسددان هنگددام بلددوغ               مطددر  مددی               س ددو  ی ت ه                     رو  پددس از مرحلدده 

                                                                                             کودک هندوز تمدام اسدتعدادهایش شدکل نگرفتده و انسدان نیسدت و نفده رو  نددارد. خیدال           

       شددود                           بدده انسددان دمیددده مددی        کامددل        خلقددت   و         تسددویه         مرحلدده      یددل    در      کدده                     نکددنم ایددن روحددی

                   دهدد. ایدن نفده          مدی        دسدت              بده کدودک                                                  همان جنبشی است که در چهارماهگی در رحدم مدادر  
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       انددد.                                                  انی اسددت کدده تنهددا خدددا را انتخدداب کددرده                                            رو  پددس از بلددوغ و تسددویه و بددرای کسدد 

                  گددرا بدداور دارد                                                    (. اسددتاد پدداکت ی دربدداره تدددبرگرایان گسسددت   22  :     3192                  )صددفایی حددائری، 

       خدالء           نمودندد         کوشدش            تددبرگرا                     تفاسدیر، مفسدران      از                مباحدو علمدی     و        نقلدی        اخبار        با حذآ

  . (   293  :     3192                  پر کنند. )پاکت ی،       قرآن    به      قرآن       تفسیر      طری     از    را          ایجادشده

         )نگداه       دارد         ویژگدی          بیدانی          اسدلوب    و        زبدان       یدل        خدود         بدرای                             بعضی دیگر باورمندند قدرآن 

        شدددند.         قددرآن        تدددبر      وارد    آن        پایدده        ( بددر 6  و        3،2،1      هددای          : فصددل 9   137                          کنیددد: لسددانی فشددارکی، 

    آن        قالددب    در   و       اسددت          ردیددابی   و       کشدد         قابددل        قددرآن      بددر        حدداکم          سدداختار         دارنددد         تاکیددد         ایشددان

       خدود،         فهدم     در        قدرآن       کده        اسدت        ایدن           گرایدان         گسسدت         بیدان        ایدن                 کدرد. مبندای          تددبر         تدوان     می

                 تسدلک" دارویدی          دارد"        بداور                                                           است. بده پیدروی از چندین مبندایی علدی صدفایی نیدز                 خودبسنده

     تدا      11  :  3     ، ج    3192         حدائری،           صدفایی  )       کندد       مدی          بدارور     را        عقدیم    و                 هدای پراکندده         آیده         است که

18  .)   

         تفسددیر،     در         گرایددی        گسسددت       هددای        جلددوه        تددرین       مهددم    از      دارد                                 اسددتاد احمددد پدداکت ی بدداور 

   :    3192                  شدود. )پداکت ی،                                    وگریدز بده تددبر" یداد مدی              تفسدیر     از          "پرهیدز       بده     آن    از    که           روالی است

                  هددای خددود نددام                                                                                 (. گویددا از عددواملی کدده علددی صددفایی را بددر آن داشددت تددا بددر نگاشددته    279

                                                                                  گریدزان بدودن از تفسدیر قدرآن و عالقده وافدر بده تددبر اسدت. بنیدادگرایی                              تفسیر ننهد همدین 

                               ق ددل  ل ن  م ددا   ع ظ ک ددم   »                                                                               در سددخنان علددی صددفایی بسددیار قابددل رصددد اسددت. او بددا تکیدده بدده آیدده 

      هددا،                            رد تفکددر بایددد از کشددش         بدداور دا  «                ت ت ف ک  ددر وا                                 م ث ن ددی و ف ددر اد ی ث ددم              ل ل  دده              ت ق وم ددوا         ن               ب و اح ددد ة  

               (. بددر همددین   89  :     3192                 صددفایی حددائری،  )                             هددا و عقایددد آزاد باشددد                          عددادات، تعصددب، سددنت 

                               هددای مفسددران پیشددینی برتددر                                          هددای برداشددت از قددرآن را از نگاشددته                          پایدده علددی صددفایی روش

                                                                   (. صدفایی حدائری متفداوت اندیشدیدن خدود را منحصدر بده علدم           12                     داند. )همان، صدفحه     می

                  در همدین نوشدته    »         نویسدد:                           هدای خدود چندین مدی                                   د بلکده در یکدی از نگاشدته        داند              تفسیر نمدی 

                                                                                               مختصددر در رابطدده بددا انسددان و تربیددت و فلسددفه و عرفددان و سددلوک و اخددالق و فقدده و      
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                                                                             های بنیادی و اساسدی بسدیار اسدت کده بدا تلقدی رایدج تفداوت بنیدادین                             تفسیر و تاریه حرآ

   (.  30  :     3192              )صفایی حائری،   «     دارد

 گیری . نتیجه4

        طرفددی    از        اسددت.       شددده         معرفددی        قددرآن       فهددم             کدده کلیددد        کددریم        قددرآن    در        تدددبر   و        ردورزی   خدد

      بدده      هددا    آن           ( تقریددب  14   و    13        )قددرن         معاصددر        قددرون         نگدداری         تفسددیر          مختصددات    از       یکددی        دیگددر

       ایددن        پایدده             اسددت. بددر         ایشددان            انتظددارات   و        مددردم        توجدده       جلددب    در        کوشددش   و           مخاطبددان        سددالی 

        دلیدل       بده         حاضدر        عصدر           تفسدیری          مکاتدب         دیگدر                    پسدینیان هم دون            عرفدانی         تفاسیر           دو بایسته

        خاصدی           اهتمدام         تددبر          جریدان       بده          دروندی           برداشدت       بدا         تددبر        قرابت   و                 به شهود و شباهت      اتکا

      وارد    را         گرایددی             بددر تدددبر        هددایی        نگددره           پسددینیان          عرفددانی          تفاسددیر        حاضددر       عصددر    در            ورزیدنددد.

      کدده       شددود      مددی        مشددخر                 اسددتاد صددفایی        آثددار                   انددد. از دری دده           خددودکرده         نگدداری         تفسددیر      روال

       تددبر        ندد  ی           را بدر فرآ    ش ی                                       عنصدر تددبر را برجسدته و آثدار خدو        ،                        در فرآیندد فهدم قدرآن       ان ی ن ی  پس

     بدده         تددوان   ی   مدد   ی ن ی    پسدد   ی       عرفددان   ر ی                    طرفددداران روش تفسدد   ن ی    تددر               . از برجسددته     انددد          بخشددیده        سددامان 

        تددبر                     او مقولده تددبر و          گداه        نگدر                           صداد( اشداره داشدت. در    - ن ی    )عد          حدائری     یی   صفا   ی        استاد عل

     بدده         تددوان   ی      او مدد       هددای          نگاشددته                               اسددت. بددا رددور و کنکدداش در    ی ا    ژه   یدد و       گدداه ی  جا   ی    دارا         گرایددی

   ،    یددی                           تعقددل و تفکددر، گسسددت گرا   ی     بددرا   ی                        او هم ددون تدددبر بسددتر       اندده ی       تدبرگرا   ی           پارامترهددا

  و    م ی                          متدبرانده دربداره مفداه           سداال       طدر       ا،    خدد    ی       از سدو    ی                    تددبر، تددبر رزقد   -             دوگانه تدالوت 

                     خدددا اشدداره کددرد.    ی       از سددو   ی   مدد ی                                            آمددوزش تدددبر از شددئون فقهددا و تدددبر تعل     ات،   یدد          مقامددات آ

       اسددت.    ی                       بدده دنبددال هنجارشددکن    را   یدد ز           ادگراسددت ی         قددرآن بن   ر ی        در تفسدد    یی     صددفا   ی    علدد   ن ی      هم ندد

         نظدام و      ل، ی     کالسد    ر ی                                        نکتده را در خدود دارد کده بدر تفاسد        ن   ید  ا    یی     صدفا    ی       از علد    ش ی   پد    ر ی    تفاس

              نددوع روابددک    ل   یدد     هددا                                     حدداکم بددوده اسددت و در ارلددب آن         گرایددی         پیوسددت           بدده نددام    ی        سدداختار

           وجود دارد.   ی     نامتن ی ب
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و کارکردهای اجتماعی تدبر در توسعه  ها یتبررسی ظرف

 فرهنگ قرآنی در ایران معاصر

 1فاطمه نگهبان قراملکی -2ترکمانی زینب احمد پور -3محمد مهدوی

 چکیده

                                                                      دسددتیابی بده سددعادت و کامیددابی در زنددگی فددردی و اجتمدداعی جددز         شددل   ی   بد 

                  . بدددین منظددور،       باشددد   ی    نمدد    یر    پددذ                                                  از طریدد  آیددات نددورانی قددرآن کددریم امکددان 

                                                                               درک عمی  مفداهیم و مقاصدد قدرآن حدائز اهمیدت بدوده و عدالوه بدر ترجمده          

                 . تدددبر ماننددد       یابددد   ی                                                              و تفسددیر آیددات، تدددبر در قددرآن نیددز جایگدداه خاصددی مدد  

                                قددرآن گشددته و هم ددون روشددنی        یددات                     ابهددام و تردیددد درآ                     سدددی مددانع نفددوع

                                           ندد. ایدن مهدم در کندار اهمیدت بداالی        ک                                        چراردی راه را از بیراهده مشدخر مدی    

                                                                                 جامعده و روابدک اجتمدداعی، بررسدی تعلیمدات اجتمدداعی از منظدر قدرآن کددریم       

              قددرآن محقدد         یددات                                  و ایددن امددر جددز بددا تدددبر درآ        سددازد   ی                    را الزم و ضددروری مدد

                                                         قدالب اسدالمی در ایدران تحدول ژرفدی در زمینده قدرآن                           شود. با پیدروزی ان      نمی

                                                               در سددط  جامعدده پدیدددار گردیددد. ازجملدده آن اهتمددام جدددی     ی      پژوهدد          و قددرآن

                                                                                    مدردم بدده تدالوت، قرائددت، تدددبر و تفسدیر قددرآن بددوده اسدت. در ایددن شددرایک     

      آن در        بخدش        یدات                                                            انقالب اسدالمى موجدب توجده جهانیدان بده دیدن و آثدار ح       

                                                           
 Mahdavi319@yahoo.com )نویسنده مسئول(دانشگاه تبریزدانشکده الهیات و علوم اسالمی دانشیار  .3

 Zeinabahmadpoor@yahoo.com دانشگاه تبریز شناسی جامعهکارشناسی رشته . دانشجوی 2

 nghbanfatmh05@gmail.com دانشگاه تبریز شناسی جامعهکارشناسی رشته دانشجوی  .1
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              ردرب و شدرق      ی    هدا                           الى بدود هده ابرقددرت                                     جوامع بشدر  گردیدد. ایدن در حد    

                                        جدد   مواجده بودندد. امدروز فرصدتی         ی    هدا                                    در اوج ررور و قددرت بدا بحدران   

                                                                                 تدداریخی و اسددتثنایی اسددت؛ بددرای اینکدده قددرآن در هدددایت فکددر  و عمددل     

                                                                             هدا، قددرت و چیرگدی خدود را نشدان دهدد. امدا ایدن متوقد  اسدت بدر                   انسان

  ،        یددابیم              قددرآن دسددت                                                            اینکدده مددا خددود، بدده چشددمه جوشددان معددارآ و هدددایت 

                               و آن را محددور بحددو سددازیم.      یم    کندد                                              قددرآن را بفهمددیم، و در آن تدددبر و تامددل 

              و کارکردهددای       هددا      یددت                                                       در همددین راسددتا ایددن پددژوهش بددا هدددآ بررسددی ظرف 

        گرفتدده                                                                          اجتمدداعی تدددبر در قددرآن کددریم و بددا روش مروری_تحلیلددی انجددام    

   آن              نددورانی قددر       یددات                                                          اسددت. نتددایج پددژوهش حدداکی از آن اسددت کدده تدددبر درآ 

                                                                                   کددریم دارای آثددار اجتمدداعی ازجملدده: رفددع اخددتالآ و تفرقدده بددین مسددلمانان،  

                روابدک اخالقدی           ریدزی       یده                                        ، درک احکدام حدالل و حدرام الهدی، پا     ی      آمدوز       عبرت

     هست.   ی    شناس                       قرآنی، کسب آگاهی و ح    ی  ها               بر پایه آموزه

       هددای      یددت                                                                    تدددبر؛ کارکردهددای اجتمدداعی تدددبر؛ توسددعه فرهنددگ قرآنددی؛ ظرف     :        یدددواژه  کل

                                                  عی تدبر؛ تدبر در ایران معاصر؛ جایگاه تدبر در قرآن     اجتما

 مقدمه. 3

ده بو لشونز از پس ه  یرتا طول در ها انسان همه ییهنمارا و تیاهدب کتاقرآن کریم 

 ؛13ر/)مدث ه نداردژیو ادینژ ای و صمخصو مییقلا ای صخا یبه عصرص ختصاا وست ا

قرآنی  (. احکام10)روم/ هاست انسانت فطر  منطب و بانی جهانی آن زقرن باو ز. (28ا/سب

تنها برای سعادت اخروی بلکه برای زندگی  تنها فردی بلکه اجتماعی نیز هست و قرآن نه نه

دارد. ولی متاسفانه امروزه شاهد مهجور ماندن قرآن هستیم. هرکس  ای یژهدنیوی نیز برنامه و

آگاه باشد و به جوامع انسانی از زندگی بشر  ییگشا قرآن در گره های یتو قابل ها یتبه ظرف

از زندگی   کند که قرآن خصوص جامعه مسلمانان هم نگاهی بیندازد، اعتراآ می امروز، به
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و راه نمودن زندگی پاکیزه دارد  یساز آنان رایب است و در ایفای نقشی که در انسان

 (. 319: 3189متروک مانده است)صفره و همکاران، 

          یانددا                                                  از قددرآن، تنهددا قرائددت و تجویددد و حفدد  و اح                       مندددی امددت اسددالمی                اگددر بهددره

                               در مقابددل تهدداجم فرهنگددی و          یقددین                                                          مراجعدده بدده ترجمدده و تفسددیر دیگددران باشددد، بدده   

      دسددت                                       المللددی، مصددونیت ندددارد و ابددزار                                 کفددر جهددانی و اسددتکبار بددین      کددن       یددان          فرهنددگ بن

                                                                                            بددازیگران سیاسددی فرهنگددی خواهددد بددود. تنهددا راه نجددات از ایددن خودبدداختگی و         

                                                  فهددم آیددات هدددایتگر قددرآن و گددرفتن معددارآ      ی    سددو               مسددتقیم بدده        یددابی          یتی، راه    هددو      بددی

       تدرین                      (. یکدی از عدالی      3182                                           طدور مسدتقیم از خدود قدرآن اسدت)محدش،                     سداز آن بده         انسان

                                                                                                مراحدل ارتبداط بددا قدرآن تدددبر اسدت. تددبر در قددرآن کدریم از موضددوعات بسدیار مهددم و        

                                     نندد قدرآن کدریم هم ندان مهجدور                                                               کلیدی درک و فهم قدرآن کدریم اسدت، ام دا متاسدفانه ما     

                                                ( پیشداپیش در مدورد دوری از قدرآن بده امدت             السدالم       یده                                   مانده است. امیر مامندان علدی )عل  

                                                                                              اسالمی اخطار داده و فرمدوده اسدت: زمدانی بدر مدردم خواهدد آمدد کده از قدرآن در میدان           

     (.     331  :     3183      )دشتی، 3                   ای باقی نخواهد ماند               آنان جز نشانه

                                هدا، در هدر زمدان، مکدان، و              انسدان          همده          بدرای         کده           اسدت            کتدابی        قرآن      که                اگر معتقدیم

       منشدا         کده        یم            قرائدت کند              را چندان           کتداب                       دارد، بایدد ایدن             گفدتن          بدرای                و حال، سخنی        وضع

           و حددال        وضددع         بدده          نگددرش         تددرین              ژرفکاواندده                                         عقالنیددت و معنویددت باشددد، چددرا کدده           الهددام 

        امدروز                    نیداز انسدان           تدرین           و جددی          تدرین          عمید      ه    کد                امدر اسدت        این         دهنده             امروز نشان        انسان 

   از             مصدداقی          تدوان           را مدی                       هدر نیداز دیگدری            کده    ی     طدور                              عقالنیت و معنویت اسدت، بده         جمع

     کدده                   ارجمنددد اسددت                     تنهددا در صددورتی                 و حفدد  قددرآن                                  ایددن نیدداز دانسددت. قرائددت           مصددادی  

          (. آیددات    492  :     1381  ،              باشددد)ملکیان        در آن              و تحقیدد              و مطالعدده          قددرآن              بددر فهددم       ای         مقدمدده  

                         اجتمداعی را هدم شدامل       ی                                      آن عدالوه بدر حدوزه فدردی، حدوزه        ی    هدا                        قرآن کدریم و آمدوزه  

                                                           
 «.                                                                   یاتی ع ل ی الن اس  ز مان  ال یبقی فیه م  م ن  ال ق ران  اال  ر س م ه ». 3
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         و حددوزه        شدود    ی                                                     تددبر نیدز محددود بده حدوزه فدردی و شخصدی نمد            رو      یدن      و ازا       شدود    ی   مد 

                                                            . ایددن مددورد در کنددار اهمیددت بدداالی جامعدده و روابددک         گیددرد   ی                            اجتمدداعی را نیددز در برمدد 

                                                     مددداعی از منظدددر قدددرآن کدددریم را الزم و ضدددروری                                    اجتمددداعی، بررسدددی تعلیمدددات اجت

                        و کارکردهددای اجتمدداعی       هددا      یددت                                 ایددن پددژوهش باهدددآ بررسددی ظرف    رو      یددن     . ازا      سددازد   ی   مدد

           گرفته است.                         تدبر در قرآن کریم انجام

 مفهوم شناسی تدبر. 2

                               بده معندی پشدت و پشدت سدر        «        ق ب دل  »        بدرخالآ    «      دبدر  »                 تددبر از مداده     :                 معنای لغوی تددبر 

                                                                              اویده آمدده اسدت. تددبر؛ یعندی نگریسدتن بده عاقبدت و آخدر آن کدار و                                اشیا، پایان و آخر و ز

                                                                                                      تامددل و فکددر نمددودن در آن. تدددبیر امددر، افتددادن بدده دنبددال آن و فکددر و نظددر و تفکددر در     

                                         ، تنظددیم، اداره کددردن و وضددع مقدددمات   یی    جددو                                                   عاقبددت امددور اسددت و نیددز بدده معنددای چدداره 

                     در زبددان انگلیسددی                                         (. آن دده بدده کمددل سدداخت مشددابه   1 :      3190                         آمددده اسددت)آل حبیددب،  

( understand بدده )         آمددده حددداکی از آن اسددت کددده واژه تدددب ر نیدددز از دو بخدددش            دسدددت                                                                     

       یجده         ( . درنتstand                                                  عندوان مداده فعدل( ز وزن تفع دل )بده معندای                                شده اسدت: ردبدر )بده          ساخته

                  جهدت پدی بدردن        ای       یدده                                         ، مواجهده ادراکدی بدا موضدوع یدا پد         گردد   ی                        معنایی که از تدب ر فهم م

   (.   331  :       3191                                         به پشت و ورای آن است)کریمی و سلمان نژاد ،

                                                                 تدددبر در اصددطال  علمددای اسددالمی تنهددا در رابطدده بددا قددرآن                            معنددای اصددطالحی تدددبر:

                                                                          رود ایدن کلمده در خدود قدرآن هدم صدرفا  در خصدوص قدرآن و روایدات                                کریم بده کدار مدی   

                                 کلمدداتی هم ددون تفکددر و تعقددل                                                       کاررفتدده اسددت و در رابطدده بددا آیددات آفددرینش از             قددرآن بدده

                                                                                       شددده اسددت درسددت ماننددد کلمدده ترتیددل کدده ویددژه قددرآن اسددت)مرادی زنجددانی،                اسددتفاده

                                                                                             (. " تدبیر" به معندا  ایدن اسدت هده چیدز  را بعدد از چیدز دیگدر بگیدریم و در مدورد               1398

                                          دیگدر و یدا تامدل بعدد تامدل در یدل           ای      یده                                                     آیه شریفه به معندا  تامدل در ید  آیده بعدد از آ     

                                                                                        ت، لدی،ن ازآنجاکده ردر  آیده شدریفه بیدان ایدن جهدت اسدت هده در قدرآن هدریم                     آیه اسد 
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                                                                                               اختالفددى نیسددت و قهددرا بودونبددود اخددتالآ در بددیش از یدد  آیدده تصددور دارد، لددذا معنددای  

                                                                      پددس از آیدده دیگددر منظددور عمددده اسددت، هرچنددد هدده ایددن معنددا      ای      یدده                      اول یعنددى تامددل در آ

                                  (. تدددبر بددرای بدده دسددت آوردن   39   : 3   ج   ،    3114           )طباطبایی،      کنددد   ی                              معنددای دوم را هددم نفددى نمدد

                                                                                              علم به قدرآن اسدت، تدا چندان شدود کده آدمدی در تفسدیر قدرآن از روی ر ی و هدوی نفدس            

   ،    1377             شود)مدرسددی،     یر    پددذ                                                                   تفسددیر نکنددد، بلکدده ایددن کددار از روی علددم و دانددش صددورت  

   (.  47   : 3 ج

 تفاوت تدبر با تفسیر. 1

                                        تفسدیر مانندد تبددیل قدانون اساسدی                                                               اگر ما قرآن را مانندد قدانون اساسدی در نظدر بگیدریم      

                                                                  اجرایدی اسدت. امدا تددبر فهمیددن قدانون اساسدی اسدت. پدس                 هدای         نامده        یدین                به جزئیدات و آ 

                                                                                                 تدبر فهم قرآن است و تفسیر استنباط از قدرآن اسدت. بدرای فهدم قدرآن آشدنایی بدا عربدی یدا          

   ای           ولدی بدر         کندد    ی                                                                                  آشنایی بدا ترجمده، آشدنایی بدا تداریه اسدالم و بداور بده قدرآن کفایدت مد           

                                                                                                     اسددتنباط حکددم از قددرآن و تولیددد علددم و دسددتیابی بدده پیامدددهای تددازه از قددرآن تفسددیر الزم   

                                           (. تفسددیر یددل علددم تخصصددی اسددت و از     33 :      3190                                       اسددت و نیازمنددد اجتهدداد)آل حبیددب،  

                                                                                                عهده عموم خدارج اسدت و خداوندد نیدز بده آن فراخدوان عدام ندداده اسدت .تفسدیر، مسدائل            

                       علددوم بالرددی و ادبددی                               و فنددون متعددددی ازجملدده         لددوم                                      و مباحددو ویددژه خددود را دارد و در  ع

                     وارد ایدن حدوزه          تدوان    ی                                      و بددون تسدلک بده ایدن علدوم نمد              طلبدد    ی     خود م      نیاز    یش       عنوان پ       را به

                                                اسدت و خداوندد نسدبت بده آن فراخدوان عدام             تدر    ی                                            شد. امدا تددبر نسدبت بده تفسدیر همگدان      

            زم نیسددت و                                                                             داده اسددت، آن تسددلک و تخصصددی کدده در تفسددیر مطددر  اسددت در تدددبر ال    

          از حاصدل     ی     مندد                                                                      تواندد بدا تقیدد بده برخدی قیدود و شدروط و نیدز بدا بهدره                            افراد مختل  مدی 

     هددا     آن    ی        و لطددا      هددا       یددام           و یددافتن پ       یددری گ                                                         مباحددو مفسددران بدده تدددبر در الفددا  آیددات و نکتدده

                                                   (. تدددبر در قددرآن بدرای تفسددیر کددردن نیسددت ؛      1411                                         همدت گمارنددد )مددوالیی نیدا و مددرادی،   

  :      کندد    ی          تلقدی مد           تواندد    ی                را دو گونده مد      ای         یمانده                      انسدان هدر سدخن حک                           برای فهم مدراد اسدت.  
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                                                                    ؛ یکدی بدا دقدت و کنجکاوانده. ایدن اصدال  بده مرحلده تفسدیر           ی       انگدار                     یکی سرسری و با سهل

                                                            . تدددبیری کدده در قددرآن الزم اسددت، پرهیددز کددردن از           رسددد   ی                              کددردن و تعبیددر کددردن نمدد  

                ، بدا تامدل و           خوانیدد    ی        کده مد                                                                سرسری نگریستن در قرآن است؛ یعندی شدما هدر آیده قرآندی را      

                                                                                         باشد و دنبدال فهمیددن باشدید. ایدن همدان تددبر اسدت و بددون اینکده نیدازی بده               ی   نگر     ژرآ

                                                                                                 این باشدد کده انسدان، سدالی  خدودش را بده قدرآن تحمیدل کندد کده همدان تفسدیر بده ر ی              

                                          حسدب محتدوای آیده هرچده کده محتدوای                         از معرفدت، بده      یی    هدا                              است خواهید دیدد کده بداب   

   (. 9  :     1391           کند)مقامی،                 آیه است باز می

 و روایات یاتاهمیت و جایگاه تدبر درآ. 4

                     انددد، قددرآن هددریم             ( فرمددوده       السددالم      یدده                             طددور هدده امیرالمددامنین )عل        همددان   :     یددات          تدددبر درآ

                                                                                  هرانددى اسددت هدده رسددیدن بدده اعمدداق آن جددز بددرا  معصددومان میس ددر نیسددت؛                   اقیددانوس  بددى

                      ( بدده مددردم توصددیه        السددالم     یهم                                                ، هددم خددود قددرآن و هددم حضددرات معصددومین)عل      حددال    ین     بدداا

                                        فرمایدد: هتداب پربرهتدى را بدر تدو                                                 قدرآن تددب ر هنندد. قدرآن هدریم مدى           یات              فرمایند هه درآ    مى

      هندد                                                    (. قدرآن بده ایدن انددازه هدم بسدنده نمدى         82   )ص/ 3                                       نازل هردیم تا در آیات آن تددب ر هنندد  

          در قددرآن              دهددد: آیددا                                     هننددد مددورد مااخددذه قددرار مددى                                                بل،دده هسددانى را هدده تدددب ر در قددرآن نمددى

                    (. خداونددد تعددالی   24        )محمددد/ 2                 زده شددده اسددت         قفددل        یشددان  ها                                اندیشددند یددا این،دده بددر دل       نمددى

                                                                                                  در آیاتی تدب ر در قرآن را هدآ نزول دانسدته اسدت: ایدن هتدابی بدا برهدت اسدت هده بدر تدو           

            (. هم نددین   29   ،  )ص 1                                                                          فددرو فرسددتادیم تددا در آیددات آن بیندیشددند و خردمندددان متددذهر شددوند 

                                                                        ش هددرده، و بددر تدددب ر ن،ددردن در آن ن،ددوهش نمددوده اسددت: آیددا در        سددتای       یددات              از تدددب ر درآ

                  (. آیدا در ایدن     24   ،          )محم دد  3                    هدای) آندان( اسدت                 هدا بدر دل                               اندیشدند یدا آن،ده قفدل                قرآن نمدی 

                                                           
ِ  ل ی د ب ر وا آیات ه » .3  .«                                                          ه تاب  ا ن ز ل ناه  ا ل ی    م بار 

 «.                                                          ا ف ال ی ت د ب ر ون  ال ق ر ان  ا م  ع لى ق ل وب ا ق فال ها . »2

ِ  ل ی د ب ر وا آی ات ه  و ل ی ت ذ ه ر    و ل وا ال ا ل ب اب . »1  .«                                                                                                  ه ت اب    نز ل ن اه  ل ل ی    م ب ار 

 «.                                                        ی ت د ب ر ون  ال ق ر آن    م  ع ل ی ق ل وب    ق ف ال ه ا          ف ل ا . »3
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                                                                                                     گفتار )قرآن( نیندیشدیدند یدا آن،ده چیدزی برایشدان آمدده هده بدر پددران نخستینشدان نیامدده            

                                                                                    (. و نیدز تددب ر در قدرآن را راهدی بدرای فهدم ی،دی از ابعداد اعجداز قدرآن             68   ،         )مامنون 2   است

      بدود                                                                   اندیشدند )تدا دریابندد هده( اگدر از سدوی ریدر خددا مدی                                            دانسته است: آیدا در قدرآن نمدی   

   (.    1393             ()مصبا  یزدی،  82 ،     )نساء 1      یافتند                            ناهماهنگی فراوانی در آن می

              متفداوت بده          هدای        یدان               اواندی بدا ب                در روایدات فر          السدالم      یهم    علد       یدت  ب       اهدل                  تدبر در روایات:

  »                                                           انددد. در روایتددى از امیرمامنددان علددى )ع( آمددده اسددت:                                        تدددبر در قددرآن کددریم سددفارش کددرده

            (. پیددامبر   36 : 1 ج   ،    3119    ای،          )کمددره 4 «                                                           هددی  خیددر  در قرائددت قددرآن بدددون تدددبر وجددود ندددارد

                                                              ایدن قدرآن میهمدانی ویدژه خداوندد اسدت پدس تدا آنجدا            »                     علیه و آله( فرمودند:    اهلل   ی       خدا )صل

                  هم نددین پیددامبر     (.  36   : 3 ج   ،    3139          )طبرسددی،  3 «                                                    کدده تددوان داریددد از ایددن ضددیافت بهددره ببریددد 

                                                            ای مددردمپ دربدداره قددرآن بیندیشددند و از آیدداتش سددر     »           فرمودنددد:                 علیدده و آلدده(      اهلل   ی     )صددل

  .  6 «                                                ید ، و نبایدد از آیدات متشدابه پیدروی کنیدد                                          و همیشه بده محکمدات آن نداظر باشد       د ی     درآور

                                   از فهدم قدرآن مدورد نظدر اسدت                                                              خطاب معاشر الناس خطاب به همده مدردم اسدت و سدطحی    

                             بدددیهى اسددت هدده هددر چدده     (.   391 :    27 ج  ،     3434            )حرعدداملی،   رد ی گ   ی                              کدده تمددام مددردم را در برمدد

                                                                   تددر و او ازنظددر ف،ددر ، توانمندددتر باشددد، از گنجیندده معددارآ                                    آمددادگى عهنددى مفس ددر، افددزون

   (.     609  :  2  ج    ،    3119    ای،                           تواند استخراج نماید)کمره              بهاتر  را مى                    قرآن، گوهرها  گران

 آثار اجتماعی تدبر. 3-4

                      از دیددگاه اجتمدداعى                               قددرآن بده مسدئله ات حداد                                                  رفدع اخدتالآ و تفرقده در بدین مسدلمانان:     

                                                                                                          آن نگریسددته و بددر اهم ی ددت ات حدداد میددان جهانیددان، ادیددان، مسددلمانان و نهدداد خددانواده تاکیددد   

                                                           
 «.                                                                                   ف ل م  ی د ب ر وا ال ق و ل    م  ج اءه م م ا ل م  ی ا ت  آب اءه م  ال ا و ل ین » .2

  «.                                                                                              د ب ر ون  ال ق ر آن  و ل و  ه ان  م ن  ع ند  ر ی ر  الل ه  ل و ج د وا  ف یه  اخ ت ال فا ه ث یرا.» 1

  «.                                     ال ال خ یر  فى ق راءة ل یس فیها تدب ر. »4

 .«                                                                       ا ن  هذ ا الق رآن  م اد ب    اهلل  ف ت ع ل موا م اد ب ت ه  م ا است ط عت م. »3

 «.  ه                                                                                                                     م عاش ر  الن اس ، ت د ب  ر وا الق ر آن  و اف ه م وا آیات ه ، و ان ظ ر وا للی م ح ک مات ه  و ال ت ت  ب ع وا م ت شاب ه . »6
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                         شدمارد و بدرا  ایجداد                                                  هدا  مامندان را ندوعى تصدر آ الهدى مدى                                  کرده است و پیوند میدان دل 

                دانددد و بددرا                                                                                     و حفدد  چنددین یگددانگى، ارسددال پیددامبران بدده همددراه شددرایع را ضددروری مددى 

                                                          کارهدا  گونداگونى را پدیش بیندى کدرده کده بخشدى از                                          یگانگى و نیدز حفد  آن، راه        برقرار

   (.     3181   :                                                                     گیدر  از تفرقدده، و بخشدى دیگددر بده درمددان آن نداظر است)نصددیری                      آن، جنبده پددیش 

                                                  ( وحددددت را هدیددده و ارمغدددان بعثدددت رسدددول          السدددالم       یددده              حضدددرت علی)عل     رو،       یدددن   ازا

                                                 خداوندد بده بشدریت ارزاندی داشدته اسدت. آن                      س نعمتدی کده          دانندد    ی            علیه وآله( م    اهلل   ی       اکرم)صل

                                                                                            حضددرت بددا تشددری  وضددعیت مددردم پددیش از اسددالم، آثددار و برکددات دیددن اسددالم و بعثددت  

                    : در روزگداری کده         کنندد    ی          بیدان مد          گونده       یدن  ا   ی ا                             علیده وآلده( را در خطبده       اهلل   ی            رسول اکرم)صل

          ه در هدر          پراکندد    ی    هدا             سدو و روش         نداهم        هدای     یش                            بودندد گسدیخته، بدا گدرا        یی  ها              زمینیان، ملت

                                                                                                سو، کسانی در شناخت خددا بده قیداس آویختده، و در دیگدر سدو، قدومی بدا ندام خددا در دام           

                                                را پیشدده خودسدداختهس پددس بدده دسددت پیددامبر،    ی      پرسددت                                           الحدداد فروافتدداده و گروهددی دیگددر بددت

     (.      3181  ،    یلی  جل    یر        برکشید)م     شان   ی                                                 آنان را از گمراهی برهانید و با جایگاه او از نادان

     (. و   30 ،        )حجددرات   3                                              : در حقیقددت مامنددان بددا یکدددیگر برادرنددد     یددد    فرما   ی                  قددرآن کددریم مدد 

                                                                                     مسلمانان را در کندار هدم و متعلد  بده یدل امدت یکپارچده، یعندی امدت اسدالمی               که   ی     درحال

                                                                                نمایدد: و ایدن امدت شدما امتدی یگانده و یکپارچده اسدت و مدن پروردگدار                             داند، تاکید مدی     می

                                   قدرآن تفرقده و اخدتالآ و جددایى                         (. در سدایر آیدات     32 ،         )مامندون  2                           شمایم، پدس مدرا بپرسدتید   

                                                امدورا تهدیدد  سدخت بدرا  امنیدت اجتمداعى               گونده       یدن                                   بین اجتماع اسدالمى نهدى شدده و ا   

                           ازآن کده آیدات و ادل ده                                                                           حساب آمده اسدت: و شدما مسدلمانان مانندد مللدی نباشدید کده پدس            به

                                                                            هددا آمددد بدداز راه تفرقدده و اخددتالآ پیمودنددد کدده البتدده بددرای چنددین                           روشددن بددرای هدددایت آن

   (.   303   ،     عمران     )آل 1                       ردمی عذاب سخت خواهد بود م

                                                           
  «.                   ان ما المامنون اخوة.»3

 .«                                             و ان  هذه ام تکم ام  واحدة و انا ربکم فات قون.»2

  «.والت،ونوا هالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جائهم البینات و اولئ  لهم عذاب عظیم. »1
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                                                          بده معندا  توجده بده جواندب زنددگى، بخصدوص زنددگى            ی      آمدوز         عبدرت    : ی      آمدوز       عبرت

                   پددذیر  از اهددداآ                 هاسددت. عبددرت                                                        گذشددتگان و پرهیددز از عوامددل ش،سددت و نافرجددامى آن 

        نمایدد                                                                                ها  قرآن است. اصدل ایدن اسدت هده قدرآن داسدتان اقدوامى را بیدان مدى                      اصلى داستان

                                           هده مخاطبدان قدرآن از سرگذشدت اقدوامى         ی ا        گونده                     آمدوز اسدت، بده                       سرگذشتشدان عبدرت       هده  

                             مشددى صددحی  اتخدداع هننددد.                                          انددد عبددرت گیرنددد و در زندددگى، خددک              هددا زیسددته                  هدده قبددل از آن

                             دانندد. زمخشدر  در تفسدیر                       هدا  قدرآن مدى                                       آموز  را ازجملده اهدداآ داسدتان                 مفس ران عبرت

                                          ا  اسددت بدده این،دده آن دده خداونددد از       اره                         گویددد: ایددن آیدده اشدد       مددى   4            سددوره هددود     301      آیدده 

                             ا  اسددت بددرا  هسددانى هدده                 هنددد، نشددانه                                هددا  هددالِ شددده ح،ایددت مددى              هددا  ام ددت          داسددتان

         در سددط     ی      آمددوز           (. عبددرت    1391                           گیرنددد)کریمی و همکدداران،                              ترسددند و از آن عبددرت مددى      مددى

                                                                                 تواندد فدرد را از خطدر سدقوط نجدات بخشدد و در سدط  اجتمداعی علدل سدقوط                      فردی مدی 

  و      یری    پددذ                                                                                      جوامددع پیشددین را بشناسدداند. دسددتیابی بدده سددعادت و اصددال  جوامددع بدده عبددرت  

       شدود.                           بدا تددبر شدروع مدی           یشدی    اند                                              افدراد جامعده بسدتگی دارد و ایدن عاقبدت            یشدی    اند       عاقبت

                                                     هدا را بده سدیر و در زمدین جهدت بررسدی حدوادش               سدان                   ، قدرآن کدریم ان   3     آیده     30          در بیش از 

                                                                           کندد. هم ندین هددآ بیدان داسدتان گذشدتگان، عاقبدت و سدرانجام قدوم                             تاریخی تشوی  مدی 

     یری    پددذ                                                                                       فاسددقان و چگددونگی هددالک کددافران و نجددات افددراد باایمددان جددز دعددوت بدده عبددرت

    .      باشد   ی  نم

                ن کددریم توجدده                                         ازجملدده آثددار سددودمند تدددبر در قددرآ                                    درک احکددام حددالل و حددرام الهددی:

         ازجملدده         باشددد   ی                                    ک و عمددل بدده ایددن امددر مهددم مدد                                                ویددژه انسددان بدده حددالل و حددرام الهددی و در

                           هدده هددر دسددتور  صددادر         کنددد   ی                                                            اینکدده: خداونددد ح،ددیم اسددت و ح،مددت الهددى اقتضددا مدد  

                                                                                          ، مبتنى بر مصدال  و مفاسدد فدرد  یدا اجتمداعى، دنیدو  یدا اخدرو  باشدد. اگدر در                نماید   ی م

                                                       بایددد آن را انجددام دهددد و انجددام آن متضددمن خیددر                                         موضددوعى مصددلحتى باشددد هدده م،لدد  

                                                           
  «.                               ن اس  و ع ل    ی و م  م ش ه ود                                                                                    ل ن  ف ی ع ل    آلی    ل م ن  خ اآ  ع ذ اب  اآلخ ر ة  ع ل    ی و م  م ج م وع  ل ه  ال» .4

 .20؛ عنکبوت/69؛ نمل/16؛ نحل/82و  23؛ رافر/44؛ فاطر/42و 9؛ روم/46؛ حج/309.  این آیات عبارتند از: یوس /3
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          . و اگددر      کنددد   ی                                                                              واقعددى بددرا  او یددا دیگددران اسددت، شددارع مقدددس وجددوب آن را جعددل مدد   

                                                                                     در آن باشدد هده انجدامش بده ضدرر م،لد  یدا دیگدران اسدت و بایدد از آن دور               ی ا       مفسده

      قعدى                                                   . بندابراین، اح،دام تدابع مصدال  و مفاسدد وا          کندد    ی                               شود، ح،م حرمت برا  آن جعدل مد  

                                                : خداوندد چیزهدا  پداهیزه و مطهدر را بددرا              فرمایدد    ی                             گونده هده قدرآن هدریم مد                    اسدت، همدان  

                 (.)مصدل  ندژاد      331   ،        )اعدراآ  3     کندد    ی                                                       آنان حالل و چیزها  بدد و ناپداِ و خبیدو را حدرام مد     

                                                                              (. در اجتمدداعى هدده فقدده و توجدده مددردم بدده حددالل و حددرام خدددا باشددد و     1393             و همکدداران، 

            و تفرقده و          دیندی    ی            فسداد و بد         هدای      یکی                                                           فرمان الهدى بده هدار گرفتده شدود، آن اجتمداع از تدار       

                                                                                             جدددایى بیددرون آمددده و بدده زندددگانى سرشددار از نددور حدد ، عدددالت، فضددیلت و صددال       

   (.    1379            دار جزایر ،        )شریعتم   شود   ی        رهنمون م

        معدارآ   »       مهدم      ی    هدا                 ی،دى از بخدش            قرآندی:    ی    هدا                 پایده آمدوزه                 روابک اخالقی بر       ریزی    یه  پا

                                                                                       ، بخش مربدوط بده اخدالق اسدت. اخدالق در قدرآن، اهمی دت فراواندى دارد و در آیدات           «    قرآن

    ین    تددر                        عنددوان ی،ددى از مهددم                                                                      و روایددات متعددد د ، محددور اصددلى آن؛ یعنددى، تزهیدده نفددس بدده  

                                           شدده اسدت. اخدالق بدا مل،دات نفسدانى،                                                            اهداآ ندزول قدرآن و بعثدت پیدامبر اسدالم مطدر       

                                                                                                 تزهیدده و تهددذیب نفددس، اعمددال و رفتددار فددرد  و روابددک اجتمدداعى انسددان ارتبدداط عمیدد     

                                            ، روابددک میددان اعضدداء جامعدده را سددامان      کنددد   ی                                                   دارد. روابددک میددان انسددان باخدددا را تنظددیم مدد

                               و در ید  جملده، در زنددگى و             رسداند    ی                و همدال مد                                    ، فدرد و جامعده را بده رسدتگار       دهد   ی م

              دارد)مصدددبا     ی ا                                                                          سرنوشدددت فدددرد  و اجتمددداعى انسدددان، نقدددش عمیددد  و گسدددترده     

                                                                    (. اخددالق اسددالمی در رویکددرد عمددومی دیددن؛ همددان شددکوفایی         14  :  1 ج   ،    1394       یددزدی،

            (. از بدین      3181                                                                         فطرت اسدت و بدر شدناخت خاصدی از انسدان اسدتوار اسدت)نوری و فدال ،         

                                                                             قددرآن کددریم کدده حقددای  عقیددده، برنامدده شددریعت، راه و رسددم انسددانیت،         بددزرگ   ی    هددا        سددوره

       اسددت.   «        حجددرات »                            محتددوای خددود دارد سددوره     ی ال                                           مددرام ادب و الفبددای اخددالق را در البدده 

                                                                                             خداونددد در ایددن سددوره مبارکدده در کمددال صددراحت و وضددو  بدده مسددلمانان ارشدداد         

                                                           
  « .                                                             یح ل  ل ه م  الط یب ات  و  یح ر م  ع ل یه م  ال خ ب ِئ و ... ». 3
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                     مسددلمانان بایددد در                          هددا فددرق دارد، یعنددی                                    زندددگی شددما بددا سددائر انسددان      یوه   شدد   :»         فرمایددد   ی   مدد

                                                                                                جامعه بشدری اسدوه و نمونده اخدالق الهدی و قراندی باشدند، و جامعده اسدالمی بایدد نمدادی            

                                                                                                از عدددالت اجتمدداعی، و درنهایددت احتددرام و ادب بددا پروردگددار عددالم، و رسددول برگزیددده او  

   «      اخدالق     رة    سدو  »    را         مبدارک     رة          ایدن سدو            تدوانیم    ی   مد     رو      یدن                 هدا باشدد. ازا                         و در مقابل سایر انسان

                                                                                       د و این حقیقت را دریافت کده درجدات ایمدان بده درجدات اخدالق نیدل وابسدته اسدت.              نامی

                     مامنددان در ایمددان      ین    تددر        کامددل »      انددد:                            علیدده و آلدده( فرمددوده      اهلل   ی        اهلل )صددل                  چنان دده رسددول 

             از آن ممکدن           نیدازی    ی               نیسدت کده بد       ای         یرایده                اخدالق نیکدو پ     «.        باشدند    ی   مد        ینشان  تر      اخالق     خوش

                         و صداحبان آن را محتدرم            پسدندد    ی                 ه دیدن آن را مد                                             باشد، بلکده جدزو اصدول زنددگی اسدت کد      

  و     ین    تددر                    همانددا از محبددوب  »                کدده فرمودنددد:       شددده      یددت              از ایشددان روا    ین    چندد        . هددم       شددمارد   ی   مدد

               نبدی فارسدی،     «)           شدما اسدت      ین    تدر         اخدالق                                     شما در مجلس مدن روز قیامدت خدوش         ترین    یل   نزد

1397    .)   

      کسددب                           تمدداعی تدددبر در قددرآن،                            آخددرین مددورد از آثددار اج   : ی      شناسدد                      کسددب آگدداهی و حدد 

             ایدن کتداب     :»         فرمایدد                 سدوره ص مدی      29                               اسدت. خددای متعدال در آیده        ی      شناسد               آگاهى و حد  

                                                    تدا آیداتش را تددب ر کنندد و خردمنددان متدذکر             یدم  ا                                              پربرکتی است که آن را بدر تدو ندازل کدرده    

                        اسدت. تددبر در قدرآن           شدده        یدان                                                         . در این آیه هددآ از ندزول قدرآن، تددبر در آیداتش ب      3 «    شوند

                                                                       هدداآ و مقاصددی اسدت کده آیدات قدرآن بده آن اشداره دارد. هسدى                                به معنای اندیشیدن در ا

                                                                                      قددرآن تدددب ر ن،نددد سددزاوار تحقیددر الهددى اسددت. عددالم ربددانى هسددى اسددت هدده         یددات        هدده درآ

                  (. امددام صددادق     301   : 8   : ج    3181                                                           سددروهارش بددا تحصددیل و تدددریس قددرآن باشددد)قرائتی،     

                         جایگدداه نددور هدددایت و                                           همانددا قددرآن )کتددابی( اسددت کدده در آن    :»         فرمایددد   ی     ( مدد       السددالم      یدده   )عل

                                                                                    شدب تدار اسدت. پدس شدخر تیدزبین بایدد کده در آن دق دت نظدر کندد و بدرای                ی    هدا       چراغ

                                                                                                پرتوش نظر خویش را بگشداید. زیدرا کده اندیشده کدردن، زنددگانی و مایده حیدات قلدب بیندا           

                        بدده سددبب ندددور راه          هددا      یکی                                                               اسددت. چنانکدده آنکدده جویددای روشددنایی اسددت، در تددار       

                                                           
  «.                                                ب ر وا آیات ه  و  ل یت ذ کر    ول وا ال ا ل باب                                        کتاب    ن ز ل ناه  ل ل یل م بار ک ل ید .»3
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      یددد                                       حددل و رهنمددود بددرا  مشدد،الت از فوا                  (. ارائدده راه 0  40  :  4 ج   ،    3119          کمددره ای،  «)        پیمایددد

         ، زیدرا         خواندد    ی                                                                                  قرآن است و بر همدین اسداس اسدت هده قدرآن مدا را بده تددب ر در خدود فرامد          

           هندد هده                                                                                    قرآن برا  هسى هه بدان عمل هند مفیدد و سدودمند اسدت و هسدى بددان عمدل مدى       

                          مددل بدددان اسددت، زیددرا  ع    ل                                          درِ هنددد. تدددب ر در قددرآن تنهددا وسددی                             در آن تدددب ر هددرده و آن را 

       خددودش    ی    سددو                                                         ( در هتدداب خددود نددور  نهدداده، هدده بشددر را بدده    ی       وتعددال                   خداونددد )تبددارک

           هندد و از                                             آورد و پدس از ایمدان بده آن عمدل مدى                                       سازد و سدپس بددان ایمدان مدى               رهنمون مى

        بددرا    و       هنددد       بدداز    آن     رو       بدده    را       دلددش         درهددا       هدده       اسددت    آن         انسددان      فدد                     همددین رو تنهددا وظی

         پذیرد.                                                  نین امر  تنها با تدب ر و تف، ر در قرآن صورت مى چ   و      گردد       آماده    آن     فهم

                                                                                فرمایددد: و از جانددب خدددا نددور  و هتددابى روشددن و آشدد،ار بددر شددما نددازل                خداونددد مددى

       سددالمت    ی    هدا                                پدى خشددنود  اوسدت بدده راه                                                       شدده اسدت، تددا خددا بدددان هدر هددس را هده در     

                                 ندور و روشدنایى رهنمدون هندد        ی    سدو       بده       هدا      یکی                هدا را از تدار                  فرمان خدود آن                 هدایت هند و به

                                       . قددرآن خددود، نددور اسددت و مددا در     (  36-  33 ،       مائددده ) 3                                          و آنددان را بدده راه راسددت هدددایت هنددد 

  و     یم                                                کدده چشددمان خددود را بددرا  دیدددن آن بددازکن                          ا  نددداریم ، مگددر آن                        برابددر نددور وظیفدده 

   (.  16 _  15  :     1386                                آن تمامى اشیاء را ببینیم)مدرسی،     ل  ی  وس    به

 گیری یجهنت. 3

                                                          هددا را بدده تدددبر، تف،ددر، اسددتدالل و خددردورز  دعددوت                     بسددیار ، انسددان       یددات          قددرآن درآ

                          انددد هدده انسددان بددرا                                                                       . ایددن آیددات بددا مضددامین گوندداگون درصدددد بیددان ایددن نکتدده      کنددد   ی   مدد

   ی ا                                      بده مقدام و بارگداه الهدى چداره             یدابی                                        و درس گدرفتن از امدور مختلد  و راه      ی       انددوز        تجربه

                                        ری، تددبر در قدرآن و شدناخت مفداهیم                                                               جز تف،ر و تددبر نددارد. بده عقیدده مقدام معظدم رهبد       

                                                                ای بددرای کمددل بدده حرکددت کددالن جامعدده اسددت و افددراد را در                     قرآنددی، پشددتوانه       هددای       یددام   و پ

                                                           
                          ل ل ى الن ور  ب إ ع ن ه              الظ ل م ات       م ن                 و ی خ ر ج ه م            الس ل ام         س ب ل              ر ض و ان ه          ات ب ع       م ن         الل ه               ی ه د ی ب ه           م ب ین                  ن ور  و ه ت اب         الل ه                     ق د  ج اء ه م م ن  .»3

  «.           م س ت ق یم           ص ر اط       ل لى    م            و ی ه د یه 
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             دهددد. ایددن                     کنددد، یدداری مددی                                          هددای کددالن کدده جامعدده را هدددایت مددی        گیددری                   مواضددع و تصددمیم

                                                               حرکددت موتددور وجددود انسددان اسددت؛ چراکدده تدددبر در قددرآن،                          معنددوی، روان کننددده             پشددتوانه

                                              کندددد و رربدددت دروندددی افدددراد را بدددرای                                                    بددداط بدددین خددددا و انسدددان را تقویدددت مدددی   ارت

                          دهددد. در همددین راسددتا،                                                        هددای کددالن و امددور بددزرگ در جامعدده افددزایش مددی         گیددری         تصددمیم

                                                و کارکردهدای اجتمداعی تدددبر در قدرآن کددریم          هددا      یدت                                   پدژوهش حاضدر باهدددآ بررسدی ظرف   

             گرفته است.         انجام

                                    نددورانی قددرآن کددریم دارای آثددار        یددات   درآ                                                 نتددایج پددژوهش حدداکی از آن اسددت کدده تدددبر 

                           شدده اسدت، رفدع اخدتالآ                                                                       اجتماعی است. ازجمله آثار اجتمداعی کده در ایدن تحقید  اشداره     

      کندد                 ، مشدخر مدی       یدات                                    . بده ایدن صدورت کده تددبر درآ           باشدد    ی                           و تفرقه در بین مسلمانان مد 

             بدر سدر آن      ی      افکند                                          قدرآن وجدود نددارد و جددل و اخدتالآ            یدات             تعارضدی درآ         گونده     ی       که هد 

                                                           حفد  اتحداد و کندار گذاشدتن اخدتالآ و تفرقده در بدین            رو      یدن      . ازا      باشدد    ی م         یرمعقول      امری ر

                                                                                               مسلمانان امری واجب است و عدم اعتنا بده ایدن امدر ضدرر بسدیاری بدرای جامعده بده دنبدال          

                       و توجدده بدده سرگذشددت      یری    پددذ                                                                  دارد.  از دیگددر آثددار اجتمدداعی تدددبر در قددرآن کددریم عبددرت

                                                  هدا و امثدال متفداوت زنددگی گذشدتگان را بده                             قدرآن بدا داسدتان                . خداوند در    باشد   ی          پیشینیان م

                                            هدا از آندان درس عبدرت بگیرندد و دچدار                                                    کشد تدا آدمیدان بدا تددبر و تفکدر در آن               تصویر می

                     پدیش برندد. مدورد          تدر    ی             تدر و عقالند                                                          اعمال مشابه گذشتگان نشدوند و مسدیر آیندده را درسدت    

                                 بعدی، درک حالل و حرام الهی است.  

                                                                        حددرام الهددی وظیفدده هددر انسددان مددامن و متدددی ن اسددت، خداونددد                          توجدده بدده حددالل و 

  و        کندد    ی                                                                                   عنوان حکیم مطلد  دسدتورات و احکدام حدالل و حدرام الهدی را در قدرآن بیدان مد             به

              خددود را بددر    ی      زندددگ                     هددا را دریابنددد و           حکمددت آن       یددات                       خواهددد بددا تدددبر درآ           هددا مددی            از انسددان

           کنندد. از          ریدزی    ی          کدرده پد                                                                     اساس مصال  و مندافع فدردی و اجتمداعی کده شدارع مقددس بیدان       

          قدرآن را     ی    هدا                                      روابدک اخالقدی بدر پایده آمدوزه             ریدزی       یده          تدوان پا                               دیگر آثار اجتماعی تدبر، مدی 

                                                     مهددم معددارآ قرآنددی اسددت، تدددبر در قددرآن سددبب     ی    هددا                                     نددام بددرد. اخددالق ازجملدده بخددش 
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باز خوانی و تدبر در کتاب مقدس و قرآن : بنیادگرایان و 

 جایگاه کنونی زنان در جامعه

 2؛ مریم نظری3لیال هوشنگی

 

 چکیده

اخیر، در اندیشه و شیوه ی زندگی بشر تحوالتی اساسی پدید آمده  دةدر دو س

                                                                        که طبعا  دینداران نیز در زندگی فردی و اجتماعی خود با این تحوالت رویارویی 

جذاب در مطالعات دینی، بررسی نحوة  داشته اند. از جمله مباحو مهم و

شناسان مواجهه گرایش های مختل  دینی است با این تحوالت؛ هم نین دین 

به تاثیرات این جریان ها در جوامع و گروه های مختل  اجتماعی پرداخته اند. 

در این مطالعه  به واکاوی رویکرد بنیادگرایان درباره جایگاه زنان در جوامع 

مدرن با تکیه بر متون مقدس در دو سنت دینی مسیحی و اسالمی، در مقام 

                           می شود. بنیادگرایان اساسا  نخستین و دومین دین بزرگ در جهان، پرداخته 

تحوالت عصر جدید را برای دین خطرساز می دانند و از هر روشی برای 

جلوگیری از توسعه این گونه  از تغییرات استفاده می کنند. در این دو سنت 

به عبارتی با  و قرآن مقدس کتاباز  خودخوانش خاص  دینی،  بنیادگرایان با

                                                           
  lhoosh@alzahra.ac.ir، تهران،دانشگاه الزهرا دانشیار گروه، ادیان و عرفان، دانشکده الهیات، 3
 maryamnazary123@gmail.comدانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا،  2
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م به متن مقدس  با این تحوالت به حذآ سنت تفسیری و مراجعه مستقی

و نیز بدون  مرد ساالرانه هیبا استناد به تاراینان   مخالفت جدی می پردازند.

می کوشند به مقابله با خواسته های متعدد زنان  توجه به تفسیر های جدید

خواهان حقوق فردی و اجتماعی همسان با مردان بپردازند. البته با توجه به 

شریعت محوری اسالم بدیهی است که نزد مسلمانان و نیز  جایگاه خاص قرآن

مسائل و چالش های جوامع اسالمی در خصوص زنان و ناظر به استنادات متون 

مقدسی فراگیر و مبتال به است. ازاینروست که مواجهه بنیادگرایان با اصال  

 قوانین حقوقی و نظام آموزشی با توجه به حضور زنان از مباحو مناقشه آمیز

جهان اسالم به شمار می آید، در حالی که در سنت دینی مسیحی این امر 

اینگونه فراگیر نبوده و بیشتر ناظر به تحول شرایک فرهنگی و عرفی جوامع 

  مذکور بوده است.

 : قرآن؛ کتاب مقدس؛ بنیادگرایی؛ زن؛ مسیحیت؛ اسالم؛ تفسیر متون مقدسکلید واژه ها

 مباحو مقدماتی

مهم فکری و فرهنگی مهم و متعددی پس از دوره نوزایی یا رنسانس رخ داد که  تحوالت

از جنبه های گوناگونی در مباحو مختل  بدان پرداخته می شود. این نحوه تفکر نوین را 

در  زنان جنبشمدرنیسم و ابزارهای آن وتکنولوژی جدید را مدرنیته می خوانند. در سده اخیر، 

بودند، و این درست در مقابله با  رییتغ خواهان زنان یجتماعا تیعو موق گاهیجاخصوص 

انه ای بود که دینداران نیز بدان خو گرفته بودند. جز این، جریانی که مرد ساالردیدگاه رالب 

در همین سده در میان مسیحیان آمریکا به مرور شکل گرفت و سپس در دیگر سنت های دینی 

ه با مدرنیسم در مقابل ینید نینو شبجن رایی شناخته شد. ایننیز ظهر و بروز یافت، با نام بنیادگ

شکل گرفت و بالطبع با هر جریانی که برخالآ سنت باشد به شدت  ینید سمیبرالیل و 

مخالفت می کرد. در پی طر  دیدگاه های تساوی انگارانه هم در عرصه نظر و هم در عرصه 
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خود را برای ترویج و تثبیت نگاه سنتی به عمل از سوی فعاالن جنبش زنان، بنیادگرایان تالش 

 زنان و نقش ایشان مبتنی بر آن ه به متون مقدس مستند می انگاشتند بیشتر کردند.

 یگردد و نام خود را از   مجموعه ا یباز م یالدیم ستمیقرن ب لیبه اوا ییگراادیبن هیتار

در  1915-1911 یها " گرفته است که در سال قتی: گواه حقادهایبا عنوان "بن یجلد 12

را  ادگرایمجموعه بودند نام بن نیا یمحتوا رویکه پ یبار گروه نیشد. نخست یمنتشر م ایفرنیکال

بودند که در واقع به  ییکایافراط گر آمر یها کالیگروه شامل اونجل نیکردند. ا وداز آن خ

مدرن از  یگرا یفرهنگ نسب راتییتغ یو برخ برالیل اتیبا اله ییجو زهیواسطه مخالفت و ست

  .(Marsden, 1987:2889 & Balmer, 2002:278)شدند  زیمتما ینید یگروها گرید

و نمونه  ییکایآمر -یحیجنبش مس نیا نیکه ب ییبعد ها به واسطه شباهت ها ییادگرایبن

حال اگر . تبدیل شدتر  یعوس یعام با کاربرد به عنوانی دیده می شد انیاد گریدر دمشابه  یها

 یی را جنبشی معرفی کرد کهادگرایبنبخواهیم تعریفی معین از بنیادگرایی ارائه دهیم می توان 

 هخالصان یادهایها و بن هیبازگشت به پا ی، متضمن نوعیمذهب یهرگونه محتوابا درهمه جا 

  البته محققان این جریان ها را در سنت های دینی مختل(. 69: 1366،  انیاست )دکمج مانیا

نوان واحد می خوانند، و به از این جهت که به نوعی شباهت خانوادگی با هم دارند با ع

 های آنها اععان دارند.  تفاوت

بنابر این تعری  کتاب مقدس برای بنیادگرایان مسیحی و قرآن و حقیقت وحی برای 

بنیاد انحصار بنیادگرایان مسلمانان مهمترین اصل و بنیاد است. رویکرد بنیادگرایان به این 

گرایانه و همراه با تفسیری ظاهری است. آنها با سخت گیری خواهان احیای اجتماعی 

واخالقی مبتنی بر آن هستند؛ البته این امر ارلب با فعالیت سیاسی، افراط گرایی و تعصب 

 (.Voll, 1991:347)همراه است

للفظی خود تمام سنت فهم بنیادگرایان از متن مقدس نر گرایانه است و با خوانش تحت ا

تفسیری دین خود را رد کرده و تاویل در آیات را نمی پذیرند. در واقع نر گرایی یا خوانش 
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تحت اللفظی بنیادگرایان عبارت است از خواندن متن به سرراست ترین و ظاهری ترین شکل 

ممکن و درخشل ترین و مطل  ترین تعری  بدین معنا است که کلمه یا عبارت دقی  یل 

                                                                                    متن حامل  کل  وزن  معنایی آن، فارغ از هر داده ی اضافی خارجی یا عکر نشده ای است. مثال 

بنا به اعتقاد بنیادگرایان مسیحی در سفر پیدایش آفرینش جهان در شش روز توسک خداوند، 

: 1391ساعته است)روتون،  24واژه روز مطاب  با تعری  معمول لغت نامه ای از یل دوره 

81 .) 

ارتباط زنان و بنیادگرایان بدان جا باز می گردد که موضوع زن و تحول در حیات  و اما

اجتماعی آن هم مورد توجه کتاب مقدس مسیحیان و قران و هم مورد توجه مدرنیسم در مقام 

بود  انیادگرایبن ینگران نیبزرگتر یسم بدان جهتمدرنبزرگترین دشمن بنیادگرایی بوده است.

           و هراس  از  یحس ناامن لی اد و پایه های خالصانه ایمان را تهدید می کرد وبه باور آنها بنیکه 

با  انیادگرای. از نظر بنی کردم دیرا تشد ی شدمحسوب م ینید یبنا ری                   دست دادن  آن ه که ز

 نیو گم شدن در ا یسردرگم زنی مردمان کند، یم رییتغ ایکه دن یبه همان نسبت تهیتوسعه مدرن

که اجتماع آنها  یتحوالت، آنها راه نیدر قلب ا ی. با زندگی کنندرا احساس م دیجد یایدن

. با ندینما یملموس تجربه م یآن را به طور یجیتدر راتیاما تغ نند،یب یانتخاب کرده را نم

 رات،ییبار تغ ریآنان در ز یبخش به زندگ نانیو اطم یمیقد ییاسطوره گرا یجیخرد شدن تدر

. و همزمان با ی کنندفلج کننده را تجربه م یدیمدرن و احساس ناام یتیهو یاز ب یتجربه ا

معنا  یرا ب یخ  که زندگ یبودن و نوع یجامعه مدرن، مردان و زنان ته لیبه  یابیجشن دست

 (. 293 :1396. )آرمسترانگ، ی کننداحساس م دینمای م

جنبش زنان هم در عصر مدرن تهدیدی بود که بسیاری از مفاهیم کهن و اسطوره ای درباره 

زنان را در ادیان مختل  دچار تحول بنیادین می کرد. زنان با ایده های اصال  طلبانه خود و 

انتقاد از سلسله مراتب و اصطالحاتی چون آزادی  و مساوات طلبی زندگی سیاسی ررب 

قرارداد. به واسطه ماشین دیگر بدن زن و مرد به عنوان نیروی کار برابر  مدرن را تحت تاثیر

بود. اندازه و قدرت تحرک مردان دیگر در بسیاری از مشارل صنعتی دارای اهمیت نبود. 
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توسعه روشهای کنترل توالد نسل در مشارل به برابری جنسیست زن و مرد کمل می کرد زیرا 

اری نبودند و می توانستند نیروی ثابت کار باشند. اینها همه دیگر زنان مجبور به ترس از بارد

در کنار انقالب علمی، صنعتی سازی، شهر نشینی، سکوالریسم، دارونیسم، نقد باالتر از کتاب 

مقدس، الهیات لیبرال و ..... محصول مدرنیته بودند. و در کنار اینها جای شگفتی نیست که 

 ,Sharmaا این تحول عظیم سر ستیز و درگیری داشته باشد)بنیادگرایی در مقام نفی مدرنیته ب

2008: xi  .) 

 زنان در کتاب مقدس و تفسیر بنیادگرایانه:

کتاب مقدس مسیحیان به مانند دیگر کتب مقدس در هر دین به موضوع زن توجه داشته 

است. هرچند در این کتاب به نسبت قران زنان و حقوق فردی و اجتماعی آنان خیلی کمتر 

مورد توجه قرار گرفته است. نخستین جایی که کتاب مقدس از زن سخن به میان می آورد در 

 داستان خلقت آدم و حوا است.  سفر پیدایش از عهد عتی  و

 شیاز دنده ها ی،یخواب بود  در او یفرو برد و وقت یقعمی خواب به را آدمپس خداوند، 

آدم  نزد را او و ساخت را زن دنده آنت. سپس از وسیپ همبه  را آن یبرداشت و جا را

 .(22-21: 2")سفر پیدایش، باب .آورد

بنا بر این داستان آفرینش زن پس از مرد مطر  می شود و زن برای رفع تنهایی آدم خل  

شده است آن هم از دنده آدم. لذا طب  این روایت، آفرینش زن طفیل وجود مرد است، برای 

مرد آفریده شده و از وجود مرد پدید آمده است، و از آنجا که زن جزئی از وجود آدم است 

 (. 112: 1384او است)راسخی،  همواره وابسته به

در ادامه این داستان نیز حوا در مقام کسی که با فریب خود موجب هبوط ادم به زمین می 

شود باید تا ابد با درد زایمان و تحت تسلک مرد بودن تاوان خطای خود را بپردازد)نل سفر 

 (.16پیدایش باب دوم، آیه 
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داستان را با همین نگاه انعکاس می دهد که  در عهد جدید نیز پولس در نامه های خود این

 حوا فریب خورده و موجب گناه و معصیت آدم شده است.

"می ترسم چنان که مار به مکر خود حوا را فریفت هم نین خاطر شما هم از سادگی ای 

 ( 3-2که در مسی  است فاسد گردد")قرنتیان دوم، باب یازدهم: 

که آدم اول ساخته شد و بعد حوا و آدم فریب نخورد  یا در تیموتائوس اول می گوید: "زیرا

بلکه زن فریب خورده در تقصیر گرفتار شد. اما به زاییدن رستگار خواهد شد اگر در ایمان و 

 (.13-5محبت و قدوسیت و تقوی ثابت بمانند")تیموتائوس اول، باب دوم: 

قانیت فرودستی جنس تمام این داستان در سفر پیدایش و نامه های پولس در پی اثبات ح

مونو است. البته در سنت کلیسایی، آگوستین در مقام با نفوع ترین چهره بین آباء کلیسا تالش 

کرد این تناقضات درباه زنان را رفع و رجوع کند. به هم نین در تمامی سنت های ابراهیمی 

د محورانه تالش هایی شده است تا نشان دهند متون مقدس زن ستیز نیستند و قرائت های مر

نادرست و متعصبانه هستند. اما تالش برخی از واعظان و شخصیت های متنفذ در کلیساهای 

اونجلیکال آمریکایی در نشان دادن یل سیمای قدرتمند مردانه از مسیحیت این را نشان نمی 

دهد. چنان که بیلی ساندی مبلغ اونجلیکال آمریکایی در وع  های خود چنین سخن می 

ی مسی  می خواست کلیسایش به همان اندازه جنگنده باشد که قانع کننده. کلیسا گوید:" عیس

باید به همان اندازه بجنگد که نماز می گذارد...همه پیامبران از "سیاست زور" استفاده می 

کردند... مردان قوی مقاومت می کنند، ضعی  ها مصالحه می کنند...پروردگار ما را از بی 

ستخوانی، ضع  نفس، نازک نارنجی گری، سازش پذیری، شکل پذیری، فکری، وارفتگی، بی ا

 (.1391:135زن صفتی، سستی و مسیحیت تحری  شده نجات بخشد)روتون، 

این نگاه ریر منعط  مردانه بازتاب خود کتاب مقدس است و تفسیر تحت الفظی از کتاب 

واکنشی الهیاتی و  بنیادگرایی را که 19مقدس است که موجب می شود بحو جنسیت در قرن 

مسیحیت بنیادگرا نقش های سنتی جنسیتی را برای  فرهنگی بود به بحثی قابل توجه تبدیل کند.



 643           باز خوانی و تدبر در کتاب مقدس و قرآن : بنیادگرایان و جایگاه کنونی زنان در جامعه 

 

 

مردان و زنان در طول یل دوره آشفتگی و سرعت توسعه در جامعه حف  کرد. زنان بنیادگرا 

ظاهرا نسبت به سواالت بنیان برافکن جنسیتی بی تفاوت بودند و از دینی  19در تمام قرن 

پیروی می کردند که بیشتر مردانه و بر علیه زنانه نگری بود. در همین راستا رهبران کلیسا نیز 

از سخنان زن ستیزانه استفاده می کردند بلکه دامنه فعالیت های عمومی و کلیسایی زنان  نه تنها

را نیز کاهش می دادند. وقتی که تغییرات مثبت برای زنان از طری  قانون طالق و اصال  

بارداری وضع موجود قوانین لباس و افزایش فعالیت زنان برای اعتدال و ح  رای و کنترل 

ل کرد، بنیادگرایان حتی حاضر به اتحاد با کلیسای کاتولیل شدند و خانواده و جنسیتی را متزلز

به عنوان ستون فقرات کلیسا در جایگاهی مقدس مورد توجه قرار ارزش های خانوادگی 

 (.   Sharma, 2008: 123-124گرفت)

د. برای تعری  و تعیین ارزش های خانواده کتاب مقدس بهترین منبع برای بنیادگرایان بو

در عهد قدیم پولس در نامه به افسسیان خانواده و وظای  زناشویی و فرزندان را مشخر 

کرده است. در این نامه باز یل نگاه ساسله مراتبی وجود دارد که مرد در راس آن قرار گرفته و 

 زن موظ  به اطاعت است.

 رایز ، دیکن یم اطاعت هه از خداوند دیاز شوهران خود اطاعت هن یزنها، طور یا " 

 شوهر است، آن دة                     باشد و شخصا  نجات دهن یخود م بدنی عنی سایهل سر  یهمانطور که مس

 (.22- 23")افسسیان، باب پنجم:باشد.ی زن خود م سر زنی

برتری مردان با توجه به این آیات در کتاب مقدس بیش از نود درصد از بنیادگرایان قائل به 

هستند. در باب ریشه این برتری اکثر زنان به اختالآ طبیعی موجود در خلقت زن و مرد 

 ،ییراهنما ت،هدایرا  سایکل  یهمانگونه که مستوسک خداوند اشاره می کنند. بنا براین باور 

و   یتشو ،ییراهنما ت،یهمسران خود را هدا دیبا زیکند، شوهرها ن یم نهیهز نیو تام  یتشو

  .(Gallagher, 2003:71-72)کنند نیتام
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نیز بر اساس تاکیدهای بنیادگرایان بر ارزش های خانوادگی، در درجه اول وظای  زنان 

مادری، همسری و خانه داری است. در واقع این تقسیم وظای ، یل دو قطبی سازی جنسی 

است که در آشفتگی و تغییر نقش های جنسیتی می تواند برای زنان بنیادگرا اطمینان بخش 

ان انتخاب میان دو گزینه است: ماندن در خانه و مراقبت از باشد. از مسائل عمده امروز برای زن

ب ه ها یا کار در بیرون خانه. بنیادگرایان در مقابل فمنیست ها که گزینه دوم را در جهت رشد 

و توسعه فردی در اولویت قرار می دهند، با تاکید بر ارزش و اهمیت نقش مادر در تربیت 

ی دهند و با این ارزش ها نوعی بینش امنیت اجتماعی و فرزندان، اولویت را به گزینه نخست م

 (. 139: 1391اقتصادی به زنان می دهند)روتون، 

 اسالمی و زنان بنیادگرایی

بنابر تعری  عامی که از بنیادگرایی ارائه دادیم بنیادگرایی اسالمی مبتنی بر بازگشت به دو 

راه با فعالیت های سیاسی و اصل مهم یعنی قرآن و سنت است که معموال این بازگشت هم

تندروی بوده است و اهداآ بنیادگرایان در سراسرجهان اسالم احیای آموزه های اسالم به 

شکل ناب آن ، پیروی از قرآن و سنت، رد و طرد بدعت ها، پاکسازی اسالم از شوائب، اصال  

ه تفسیر اخالقی و اجتماعی و ایجاد وحدت بود. آنها در فهم متن مقدس و سنت قائل ب

ظاهری)تحت اللفظی( بودند. البته اینان در پی ایجاد الگویی عملی برای آینده نبودند، بلکه به 

: 1381بودند.)نل. الپیدوس، دنبال ایجاد مجدد الگوی اولیه ای از حیات پیامبر و تابعین 

1116-1118.) 

ز بنیادگرایی از جهت تاریخی ظهور بنیادگرایی اسالمی به مثابه جنبشی نوین متاخرتر ا

مسیحی است و عنصر مهم و موثر در ظهور بنیادگرایی اسالمی نیز مدرنیسم است. البته با این 

تفاوت که مدرنیسم هرگز دردره مستقیم بنیادگرایان مسلمان نبوده است، زیرا مدرنیسم در 

ن قالب فرهنگ ررب و استعمار به سرزمین های اسالمی راه یافت و ازینرو هدآ بنیادگرایا

 مسلمان بیشتر ررب ستیزی بوده است. 
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با توجه به اینکه شرایک اجتماعی و آموزشی زنان مسلمان پس از دوره استعماری و 

مواجهه با ررب به کلی دچار تحوالتی شده است، در عصر اخیر شاهد واکنش های متعددی 

های مهم نسبت به این تحوالت هستیم. با توجه به رشد این تحوالت ضروریست به جریان 

اسالمی که مبتنی بر قرآن و سنت هستند و در عصر اخیر در جوامع اسالمی نسبت به زنان و 

 اوضاع اجتماعی آنها بسیار تاثیر گذار بوده اند توجه داشت.

 ی و زنانو سلف دیجد ریتفاس یشناس انیجر

و ابزار ها  مسلمانان با ررب و آشنایی با علوم جدید به بعد، دینداران در مواج  18قرن از 

و تفکرات مدرن نوعی ترس و بی هویتی را احساس کردند. بنابراین در مقابله با این خطر در 

مناط  مختل  جهان اسالم جریانات جدیدی شکل گرفت که هریل به نوعی یا بنیادگرا بودند 

یا اصال  طلب. در این دوره جریان سلفی در سیر تاریخی خود به مرحله ای رسید که دیگر 

ردره انتقاد و مجادله با کالم و فلسفه را نداشت بلکه در پی احیای اسالم و مقابله با ضع  د

ها و مشکالت جوامع خود بود. در چالش های جدید محصول استعمار و ررب آنان برای 

  ).(Voll,1991,p.347بهبود اوضاع در پی بازگشت به اسالم ناب و تعالیم قرآن بودند 

در معنای بازگشت به اصول ناب و به دور از شائبه اولیه با این جریان از یل سو 

بنیادگرایی ، و از سوی دیگر با اصال  گری)اصال  در اسالم به معنای زدودن سوء فهم ها و 

سوء تفسیر ها از معانی اصیل متون مقدس و بازگشت به پیام اصیل اسالم است( به معنای 

عری  کلی از بنیادگرایی و در تعیین مصادی  آن در تجدد و احیاء پیوند داشت. بنابراین، در ت

جهان اسالم باید توجه داشت که به معنای اصول گرایی با سلفیه سنتی و اعتدالی، و به معنای 

 (.488)همان؛ نیز نل.هوشنگی، افراط گرایی با سلفیه تندرو قابل تطبی  است

های مختل  اسالمی  آزادی زنان در کشور تحت تاثیر فرهنگ رربیدر قرن بیستم که 

مطر  شد و زنان و برخی حکام جوامع اسالمی از طری  تقلید از فرهنگ ررب در پی بهبود 

کسانی چون محمد عبده و رشید رضا آراز کننده راهی بودند که  اوضاع زنان در جامعه بودند
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اسالمی  در مقابل استعمار گران رربی ثابت کنند قرآن و اسالم در تمامی جنبه ها برای جامعه

 کافی است. 

( برای رهایی جوامع سنتی اسالمی از زوال و رنجوری و سیطره فرهنگ 1915محمد عبده)

رربی معتقد بود که باید فکر را از قید و بند های تقلید رها کنیم و به فهم دین آن گونه که 

متقدم و اسالآ امت، پیش از افول درک می کردند، باز گردیم. این امر با بازگشت به منابع 

سنجش آنها با معیار عقل امکان پذیر است. او قائل به عدم تعار  عقل و وحی و تفسیر عقل 

گرایانه از قرآن بود. او درصدد بود با تکیه بر استدالل، تعار  ظاهری متن مقدس را با عقل 

ن برطرآ کند. از این رو، در پی تقویت عقل و تمرین اجتهاد بر آمد، اجتهادی بدون آسیب زد

به اصول اسالم و مبتنی بر فقهی عقل گرا برای رفع اختالفات میان مذاهب. او در پیروی از ابن 

تیمیه، دین را دارای اجزای تغییر ناپذیر و تغییر پذیر می دانست و اجتهاد و دادن فتواهای 

جدید را در این بخش اخیر یعنی احکام ناظر بر فعالیت ها و ارتباطات بشری جایز می 

 (.   shahin, vol.3, 1995: 464)نل دانست

( با تاثیر از عبده درباره مسائل زنان بر این باور بود هر جا که نر صری  1935رشید رضا)

هست )مثل احکام ارش( بحو و مناقشه و تجدید نظر راهی  ندارد. او در مناقشات مطر  شده 

ی دانست تا زنان به وظاای  و مسئله آموزش دختران و زنان، این آموزش را برای زنان الزم م

خود در برابر خدا و نیز احکام  خانواده آگاه شوند. او تعلیم زنان را فقک در همین محدوده 

جایز می شمرد و بنابراین با آموزش دختران در مدارس جدید و فراگیری زبانهای اروپایی 

عه، به هویت مخال  بود. رشید رضا در مقوله آزادی زن، حجاب و نحوه حضور زن در جام

اجتماعی زن توجه می کرد. او با آزادی زن به معنای برداشتن حجاب و خروج ناموجه زن از 

جبرئیلی و ؛ 291-1394:291رودد،   خانه و حضور زنان در محافل عمومی مخال  بود)

 هوشنگی، عیل رشید رضا(. 
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ت اسالمی .م( موسس جمعی1979این جریان در شبه قاره هند توسک ابواالعلی مودودی)

دنبال می شد. مودودی در فعالیت های خود به زنان و نقش آنان در اسالم توجه بسیار داشت. 

به موضوع زن و جایگاه او در اعصار و تمدن  3"حجاب و جایگاه زنان در اسالماو در اثر خود "

های گوناگون می پردازد او کتاب خود را با بررسی وضعیت زنان در یونان باستان، رم و 

اروپای مدرن آراز می کند. به باور مودودی چیزی که او انحراآ و فساد جنسی تلقی می کند 

قی زنان و مردان دردره اصلی عامل اصلی زوال این تمدن ها است. برای مودودی برابری اخال

نیست بلکه آن ه که او مورد توجه قرار می دهد حضور برابر مردان و زنان در بازار کار است 

که موجبات فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان را فراهم می کند. استقالل 

که صدها و اقتصادی زنان موجب بی تعهدی آنها نسبت به همسر و خانواده می شود؛ چنان 

هزاران زن جوان در کشورهای رربی مایل به تجرد هستند و به راههای ریر اخالقی کشیده می 

شوند. مودودی اختالط آزادانه زنان و مردان در جوامع رربی را عامل افزایش برهنگی و 

انحرافات جنسی هر چه بیشتر می داند. وی در پی اثبات این است که در حکومت اسالمی 

 (.  Jackson, 2011: 150-151از آزادی زنان اشتباه است) سخن گفتن

( اما به صورت انقالبی تر در مصر 1966تعالیم مودودی توسک شاگرد وی یعنی سید قطب)

ترویج یافت. سید قطب نیز طی دوره ای که در آمریکا می زیست در فعالیت های خود منتقد 

بازگشت به مصر در اعترا  به اوضاع  سر سخت مظاهر فساد اخالقی در آنجا بود. وی پس از

سیاسی و فرهنگی جوامع  اسالمی و نگرش انتقادی وی به بسیاری مظاهر ررب جدید بسیار 

پرشور و حماسی بود. بدین سبب تالیفات وی با استقبال چشمگیری روبرو بود. به همین دلیل،  

نیروهای اسالم گرا ترجمه  در ایران، شمار درخور توجهی از کتابهای او را روحانیون مبارز و

(. 1394:291؛ رودد،  552-548: 1397کردند و در گستره وسیعی انتشار دادند)نل. سواری، 

برای آگاهی کلی از مواضع بنیادگرایان مسلمان نسبت به زنان درباره مسائل مبتال به و مهم 

                                                           
3 Purdah and the Status of Woman in Islam 
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، ازدواج و جز این امروزی مانند آموزش عمومی دختران و زنان، قوانین خانواده، حقوق مادران

   516-496: 1393ها نل. هوشنگی،

 گزارش قرآنی و زن: مباحو نظری و عملی  

نظری و عملی بررسی  ش قرآنی را درباره زنان در دو جنب در نگاهی کلی می توان گزار

کرد. بصورت کلی، در مباحو نظری آن ه مهم است هویت زن است که عمدتا  در آیات 

خلقت جایگاه زن در داستان آفرینش انسان بررسی می شود و مفسران برحسب این گزارش 

 دازند. هم نین دربارهقرآنی به ارائه نظر درباره این که زن و مرد چه نسبتی با هم دارند می پر

وجودی زن در مباحو عبادی و آیات دال بر کرامت عام انسانی استناد می  هویت و جوهرة

شود. بر حسب جریان شناسی که از تفاسیرجدید مطر  شد در میان مفسران درباره این دو 

 مبحو یعنی خلقت و عبادت چندان اختالآ نظری در باب تساوی زن و مرد دیده نمی شود. 

قت، باید توجه داشت که زبان عربی زبانی جنسیتی است، بنابراین پیش از بررسی آیات خل 

به دست دادن تصویری به دور از پیش فر  ها و باورهایی ایدئولوژیل از زن در قرآن، 

مستلزم توجه به نظریه های جدید زبانشناختی است. زبان شناسان معاصر تاکید دارند در زبان 

طبیعی تفاوت دارد شمول معنا بر هر  -شناختیهای جنسیتی ، جنس دستوری با جنس زیست 

دو جنس است و به این ترتیب باید درباره  دایره شمول واژگان مذکر و مونو تجدید نظر 

در  یتیمتضمن بار جنس میمفاه(. هم نین 111: 1387؛زاهدی،   43-28: 1382شود )مهریزی، 

بافت  لیکرد، هم در تحل یتوان بررس یخاص م یقران را هم در سط  مفردات و نام ها

به کار رفته اند  تیبر جنس دیتاک یبرا ایمتضمن مفهوم زن  ی قرآن اتمفرد ،ی. به طور کلییمعنا

که  یهمسر ای یزنانه مانند مادر ینقش انیب یبرا ای یشاوندیخو یوندیپ  انیب یبرا ای

واژگان،  نیا یها و نه در کاربردها شهیر یدارد. نه در معنا یشاوندیافزون بر خو یکارکرد

قرآن زن را در سه ساحت  ییوجود ندارد. در بافت معنا یتینگاه جنس ای ضیدال بر تبع یزیچ
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-581 :1395 )نل، مبلغ،. کرد یابیتوان ارز یو در اجتماع م یخانوادگ گاهیجا ،یانسان تیهو

581  .) 

ست و بر اولویت عاتی یا حتی  آیات مربوط به آفرینش انسان هی  داللت جنسیتی نی در

اولویت زمانی اشاره ای ندارد. در این گزارش بر خالآ کتاب مقدس سخن از فروتری یا 

برتری کسی مطر  نمی شود. در جریان فریب شیطان و هبوط نیز خداوند در همه جا هر دو 

ردی زن زن و مرد را با یکدیگر مورد خطاب قرار می دهد. هم نین در آیاتی که به هویت ف

مردم،  یاناظر است، هم زن و هم مرد، هر دو در گسترش نسل به یل میزان سهیم هستند: "

و هم از آن، جفت او را  دیافریتن ب لیکه همه شما را از  ییاز پروردگار خود، آن خدا دیبترس

؛ نیز نل. 1" )نساء: در اطراآ عالم از مرد و زن پراکند اریبس یخل  کرد و از آن دو تن خلق

(.جز اینها ، زن و مرد در بحو خالفت در زمین و اینکه مایه آرامش 112-111: 1384راسخی، 

 هستند با هم برابرند.  

در گزارش قرآنی، در ساحت عبادی نیز این نگاه تساوی انگارانه مشهود است. مالک      

و آن  میدیآفر یا نخست از مرد و زن"ما همه شما ربرتری بین زن و مرد از نظر قرآن تقواست: 

همانا بزرگوار و با  د،یرا بشناس گریکدیتا  میدیو فرق مختل  گردان اریبس یها گاه شعبه

کس از مرد و   ی(. "من عمل ه13 هی" )حجرات، آندیشما نیشما نزد خدا با تقواتر نیافتخارتر

: 1384؛ نیز نل. راسخی، 195 هی)آل عمران، آ "دیگریکدیشما از  راینگذارم، ز مزد یزن را ب

111-112.) 

  یوظا یاحکام و حت ایچه در خطاب ها  ،یخیتار ین چه در داستان هاآدر سراسر قر

 دهیناد ینگاه قرآن نیا ریاما در تفاس ،وجود دارد یبرابرمی توان گفت بین زن و مرد  یاجتماع

و عقل پرورده شده  مانیدر ابر فروتر بودن زنان  یمبن یپرنفوع یدگاهایشود و د یانگاشته م

 و مرتبت زنان موثر بوده است گاهیاز مسلمانان درباره جا یاریبس یعموم یاست که در باورها

سبب  ان بوده اند و اینمردفقک  مفسران تا قرن بیستم (.گفتنی است تمامی582: 1395)مبلغ، 
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زن، دختر شک یا بنت اولین مفسر مطر  نشود. درواقع بحثی خاص  نگاه زنانه نگرشده تا از 

تحت تاثیر مکتب با رویکرد ادبی و  است که وی (1996الشاطی )عایشه عبدالرحمان متوفی 

به نظر می رسد حضور زنان در به تفسیر قرآن پرداخته است.  همسرش امین الخولی تفسیری

، بدین معنا که در هرم قدرت چه سیاسی و چه علمی و جز آن در این چرخش موثر بوده است

تفسیر مواردی هم ون خلقت زن ومرد بصورت برابر و نیز تساوی آنها  ومباحو نظری  همین

، در عبادت به نوعی حاصل چرخش در نگاه مومنانه و همدالنه است به سمت تساوی انگاری

 به سبب این حضور پررنگ بوده باشد.

انه در خانواده و اما در مباحو عملی، در گزارش قرآنی تفاوت در نقش های مردانه و زن  

برجسته شده است. درباره وظای  زن در خانواده، جایگاه وی در خانواده و اجتماع، هم نین 

مسائل حقوقی عیل آیات مرتبک با قوامیت، ضرب، نشوز بسیار طر  و بحو شده است. 

برخالآ مباحو نظری  یکسان بودن زن و مرد در آفرینش، جایگزین باورهای جنسیتی مرد 

. شاید همین جنبه عملی را که ره فرودستی جسمی و عقلی و معنوی زن نشده استمحور دربا

ناظر به مباحو روز است یعنی حضور اجتماعی زنان، وظای  و جایگاه زنان درخانواده و 

 مباحو حقوقی زنان، بزرگترین چالش جوامع اسالمی دانست. 

 نیمنشاء ا ایآجه خواهیم بود: بنابرین درباره تصویر زنان در قرآن با پرسش های اساسی موا

 ایآ  یتیجنس-یفرهنگ یقالب یها شهیاند ایزن و مرد است  یجنس-یستیز یتفاوت ها ریتصو

با  دیبا ای دهد  یزن در خانواده را نشان م گاهیضع  و فروتر بودن جا حایتلو ریتصو نیا

مهم در بهبود وضع زنان به شمار  اریبس ییرا گامها اتیآ نیتوجه به زمان و مکان نزول قرآن، ا

را وضع مطلوب  ریتصو نیرا فارغ از زمان و مکان در نظر گرفت و ا اتیآ دیبا نکهیا ای آورد 

 (276-294 :1991) همان؛ نیز نل. رود د، دانست  یانیوح دگاهیخانواده از د
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 جمع بندی

از چالش های مهم جوامع دیندار امروزی، بویژه دین های متن محور، فهم متن در بستر  

فرهنگی جدید است. با تغییر منظومه فکری در دوره جدید فردانیت، عقل مداری و انسان 

محوری رلبه یافته و این خود سبب تحول دیدگاه زنان به خود و نقش فردی و اجتماعی 

ی متون مقدس شده است. مدرنیسم با توجه با تحوالتی که در ایشان و در نتیجه بازخوان

مطالعات کتاب مقدسی در تمام ادیان ایجاد کرده از متن فراتر رفته و نگاه های نوین در 

مطالعات کتاب مقدسی مطر  شده است. برای نمونه مباحو زبان شناسی پنجره های جدیدی 

ری از ابهاماتی که موجب تبعیض های را بر روی مطالعه زبان های جنسیتی گشود و بسیا

 شده بود شفاآ کرد.جنسیتی 

آن نان که آمد با بررسی اجمالی گزارش کتاب مقدس و قرآن درباره زن، هویت وی و   

جایگاه وی کوشش شد تا به مرور تاریه و عملکرد بنیادگرایان علیه زنان و بازنگری تصویر 

زیم. بنیادگرایان به استناد کتب مقدس خود در ارائه شده از زنان در این متون مقدس بپردا

مقابل اعطا امتیازاتی هم ون آزادی، تساوی جنسیتی، حضور زنان در مجامع عمومی، استقالل 

اقتصادی زنان جبهه گرفته اند و با طر  موضوعاتی هم ون حقوق زنان در خانواده و اجتماع 

ر ستیز دارند. اینان با ادعای این که در مقام دستاوردهای مدرنیسم یا به تعبیری استعمار س

تمامی عملکرد شان مبتنی بر متن مقدس است ، پاسخگوی آسیب هایی که به جامعه وارد می 

کنند نیستند. اشتراک مباحو نظری و رویکرد عملی بنیادگرایان در مسیحیت و اسالم می تواند 

اعی که از طرآ بنیادگرایان به راه حل هایی را به دست دهد تا بتوان از میزان آسیب های اجتم

 زنان تحمیل می شود کاست.

بنابر گزارش کتاب مقدس جایگاه زنان فروتر از مرداناست، اما در تفاسیر جدید و مبتنی بر  

علوم جدید،زنان با طر  دیدگاه های فمنیستی  به دنبال تحق  نظرات تساوی انگارانه و احیاء 

گرایان به دنبال سقوط ایدئولوژی های جنسیتی و در حقوق خود هستند. در این میان، بنیاد
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دفاع از کتاب مقدس به دنبال احیاء آرمان های جوامع سنتی با تاکید بر نقش خانواده محور 

زنان، ستیزی سخت را علیه زنان متجدد به راه انداخته اند.این در حالیست که بنابر گزارش 

آفرینش و نیز در ساحت عبادی داللت بر  قرآن در مباحو نظری راجع به هویت زن، در بحو 

در مباحو مربوط به خانواده فروتر بودن زنان مطر  نیست، اما در مباحو عملی، بطور خاص 

مدعی اند که . بنیادگرایان و جایگاه زنان در آن بر نقش های متفاوت زن و مرد تاکید شده است

ایشان با حذآ آن ه حول این  .مدافع سنت محق  مبتنی بر متن طی سده های متمادی هستند

متن و برحسب فرهنگ جوامع اسالمی ظهور و رشد یافته است یعنی سنت  شکل گرفته در 

عملکرد  ثمره. اما طول بیش از هزار سال، عمال خود را پایبند به ظاهر متن معرفی می کنند

ع اسالمی است و این خود مناقشه ای بزرگ برای جوام دوری از اصل پیام سنت نبویایشان، 

در عصر حاضر است که راه حل آن بدون حضور موثر اندیشمندان، چه زن و چه مرد، و با 

 خوانی متون مقدس میسر نیست.

 منابع:

 قرآن کریم .1

 .یالدیم 2112 الم،یکتاب مقدس، ترجمه هزاره نو، انتشارات ا .2

چاپ اول،  ،یحشمت انوشی، کدر راه خدا کاریپ ؛ییادگرایبن، (1396)آرمسترانگ، کارن .3

 ؛انتشارات حکمت :تهران

رضا، محمد"، دانشنامه جهان اسالم،  دی(، "رش1394)یهوشنگ الیمحمد صفر و ل یلیجبرئ .4

 ؛21جلد 

تهران:  احمدی، حمید ،عرب جهان در اسالمی جنبشهای (،1366هرایر) دکمجیان، .5

 کیهان؛ انتشارات



 633           باز خوانی و تدبر در کتاب مقدس و قرآن : بنیادگرایان و جایگاه کنونی زنان در جامعه 

 

 

دایره المعارآ قرآن، (، زنان و قرآن، " زنان و قران"، مترجم اعظم پویا، 1394روت، رودد) .6

سرویراستارجلین مل اولی ، ویراستاران فارسی حسین خندق آبادی و دیگران، تهران: 

 ؛276-294حکمت، ص 

 ؛نشر افکار :، تهرانیاشتر ژنیب ،ییادگرایبن ،(1391)سیروتون مل .7

 یمطالعات راهبرد هینشر(، "جنسیت و جنس زبانی در قرآن کریم"، 1387زاهدی کیوان ) .8

 ؛ 112-79، صر 42، سال یازدهم، شماره زنان

-548، صر 25، شماره دانشنامه جهان اسالم(، "سید قطب"، 1397سواری، عبدالقادر) .9

 ؛ 553

 ، تهران: بی نا؛علی بختیاری زادهتاریه جوامع اسالمی، (، 1381الپیدوس، ایرا ام.) .11

 ؛591-578، صر 21، جلد دانشنامه جهان اسالم(، "زن"، 1395مبلغ، سیده زهرا،) .11

(، شخصیت و حقوق زن در اسالم،چاپ سوم، تهران: انتشارات 1362مهریزی، مهدی) .12

 علمی و فرهنگی؛ 

(، "بنیادگرایی و اصال  طلبی سلفی: نحوه مواجهه با جایگاه زن در 1391هوشنگی، لیال) .13

جامعه"، بنیادگرایی و سلفیه: بازشناسی طیفی از جریان های دینی، حسین هوشنگی و 

 ؛   511-487احمد پاکت ی،  تهران: دانشگاه امام صادق، صر 

14. Balmer, Randall H.(2002), Encyclopedia of evangelicalism, Waco: 

Westminster John Knox Press; 

15. Gallagher, Sally (2003), Evangelical identity and gendered family life, New 

Brunswick: Rutgers University; 

16. Jackson Roy(2011),  Mawlana Mawdudi and Political, Islam, First published, 

New York: Rutgers; 

17. Marsden, George M. ( 1987), "Evangelical and fundamental Christianity", The 

encyclopedia of religion, Vol 5, pp 2887- 2894; 

18. Shahin, Emad Eldin(1995), "Salafiyah", in The Oxford Encyclopedia of The 

Modern Islamic World, ed, John L.Esposito, vol.3, New York: Oxford; 

19. Sharma Arvind and Katherine K. Young (2008), New York – London: T & T 

Clark;  

20. Voll, John O.(1991), "fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt & 

Sudan", in Fundamentalism and Society, ed Martin E. Marty & r. Scott 

Appleby, vol. 1, Chicago & London: University Chicago Press.  


