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  قرآنري از اجتهاد روشمند در تفسیا جلوه »انيالب«:  عنوان
478:  دي بازدتعداد  

  قرآنري از اجتهاد روشمند در تفسیا جلوه »انيالب« گر، محّمد  خامه:  سندهينو
 

 محمد خامه گر
 

 تفسير «البيان» و مؤلف آن.1
 

«  کتاب نيا.است)  ش1371یمتوف( يی خودابوالقاسمي اهللا ستي معاصر، آیعي شهي اثر فقرالقرآن،ي تفسیف »انيالب
 ري تفسی در واقع، حاصل درس هار،ي شناخته شده است تا تفسی در حوزة علوم قرآنی به عنوان اثرشتريکه ب
 موجود در نظر داشتند ري به تفاسی انتقادیه با نگاشانيا.  نجف استةي در حوزة علميی خوی اهللا العظمتيقرآن آ

13/ ،يیخو.( جامع را دارا باشدري تفسکي یاي که مزاسدي قرآن بنوري در تفسیکتاب ) 
 که با اصل ی خود را درباره مباحث مهمدگاهي الزم است مفسر دري از پرداختن به تفسشي با توجه به آنکه پاما

 قبل شاني باشد کامالً روشن کند، اري علم تفسکي تاریاي زوابخش ی روشنتواند ی مربوط است و میريمباحث تفس
 سلسله مباحث کيقرار دادند و در آن  »آن قرريمدخل تفس« را با عنوان ی مقدمه ار،ياز شروع به اصل تفس

 عدم تناقض و عدم ف،ي قرآن از تحرتيعظمت قرآن، اعجاز قرآن، مصون:  قرآن مانندراموني را پی و کلیعلم
 دهد ی ملي را تشکی علملي و اصحي صحري تفسکي مباحث که اساس و شالوده نير احکام قرآن و امثال انسخ د

 . نمودندیرا بررس
 ،ی کتاب است که مؤلف در پرتو توجه به قرآن و سنت، و تأمل در لغت و ادب عربیاني سورة حمد، بخش پاريتفس

 . آشکار استی وِري تفسی جای مؤلف در جاِی اصولی و دقت های فقهنشيب.  کرده استري را تفساتيآ
 توان ی آن ها ماني ارائه شده است که در می وفقهی کالم،یثي حد،یري بحث مهم تفس26 اثر ني اقاتي تعلدر
 ثي متعه، احادثي حدفي، تحر  شفاعتثي ترجمه قرآن، مصادر حدطي شران،ي ثقلثي همچون، مصادر حدیمباحث

افتي را ني االمرنيئله االمر بدر نماز، مس» بسم الّله«تالوت  . 
 داخل و خارج از کشور ی و قرآنی مورد توجه محافل علمتي اتقان و جامعلي اثر به دلني ای علوم قرآنمباحث
 بارز است، تا اري بسم،ي قرآن کریري ناپذفي در بحث تحرژهي بو،ی کتاب در حوزة علوم قرآنني اريتأث. واقع شد

توجه عالمان و قرآن پژوهان اهل سنت . وند ریبه شمار م »انيالب« بسط اي صي تلخی آثار، نوعی که برخيیجا
47 / راد، یمهدو. ( اثر استني از گسترة حضور ایگري نشانة دزين ) 

 کتاب به صورت کامل به زبان نيموجب شده است تا ا »انيالب« ی و منحصر به فرد مباحث علوم قرآنژهي وتياهم
هاشم هاشم زادة . دي در نجف به چاپ رسی هجر1375بار نخست در  »انيالب«. ود مختلف ترجمه و چاپ شیها

.  ترجمه کرده اندی به فارس،یرآن قی در علوم و مسائل کلان،ي آن را با عنواِن بی و محمدصادق نجمیسيهر
 در اسالم آباد به چاپ 1410/1989 در،ی محمد شفاء نجفِی به زبان اردو، به مترجمزي از آن نیترجمة کامل

 در ناي ساشادزيبه قلِم عبدالعز »انيالب« از ی کاملیسي است انتشارات دانشگاه آکسفورد هم ترجمة انگلدهيرس
توسط  »في قرآن از تحرتيمصون«و »  قرآننيجمع و تدو«فصل   دون،يهمچن. منتشرکرده است1998
 ني به ترجمة مجاهد حسزين»  ظواهر قرآنتّيحج«فصل . ه است منتشر شدیسي به انگل1987 جعفر دریاصغرعل

5/48 راد، یمهدو. ( منتشر شده است1989 در ديدر مجله التوح ) 



 ی آن چندان مورد توجه و ژرفکاویري اثر، متاسفانه بخش تفسني ای توجه گسترده به بخش علوم قرآنرغميعل
 از یدي بخش روش و سبک جدني رسد در ایر م است که به نظی در حالنيا.  واقع نشده استی پژوهشیها
 و ها یژگي اثر وني ایايزوا  دری در پی رو جا دارد با مراجعه و کنکاش پني قرآن ارائه شده است از اريتفس

 . گرددنيي آن تبیرياسلوب تفس
 یاي سوره حمد از زواري تفسی ها جبران گردد و با بررسی کاستني از ای شود بخشی نوشتار، تالش مني ادر

مي بپردازيی اهللا خوتي آیري روش تفسی هایژگي اصول و وميمختلف به ترس . 
 مقام علمی مؤلف 

 
 به ی از علوم اسالمیاري نام آور و صاحب سبک بود که در بسیهيفق)  هـ1317 - 1413(يی خوی الّله العظمتيآ

ها   مشغول بود و کتابی علمقي و تحقسي تدرل،ي از هشتاد سال به تحصشياو ب.  بوددهي اجتهاد رسیمرحلة عال
 . دادلي تحوی به جامعه اسالمی فراوانالني و فارغ التحصاري بسی

 
 و در آن سامان دي رهسپار نجف اشرف گردیدر آغاز نوجوان.  زاده شدیدر خو.  ق1317 به سال يی اهللا خوتيآ

 اءي و آقا ضینيي نایرزاي در فقه و اصول مشانياز استادان ا. ديتمام ورز اهی تا درجات عالیني علوم دليبه تحص
 راهم در علوم یگريمحضر استادان بزرگ د شانيالبته ا.  بوده اندی اصفهانی غروني محمد حسخي و شیعراق

 . و فن مناظرهري در علم کالم و تفسی نجفی محمد جواد بالغخياز جمله ش. مختلف درک کرده اند
 ی مدتشانيا.  بودی آوازه جهانی گسترده و پر ثمر و دارااري در نجف اشرف بسيی اهللا خوتي فقه و اصول آحوزه

.  چند به رغم خواسته دل از آن دست برداشتندیکه ـ مع االسف ـ پس از زمان.  گفته اندی هم مريدرس تفس
 خود شاني ای چاپ شده درس هااتريقر برخاسته اند و تيی اهللا خوتي از درس آی بزرگ و نام آوریشاگردان

 . کالن دارندیحجم
 ري تفسی فانيالب«و) ص(اکرم ی قرآن به عنوان معجزة نبیدر اثبات جاودانگ» نفحات االعجاز«  شاني آثار ااز

و  »ثيمعجم رجال الحد« و تي ب900در) ع(ی علنيالمومن ري در مدح امدهيو رساله در خالفت و قص» القرآن
1023/ هانبخش،ج.( توان نام بردیرا م »راتياجود التقر«و  »نيلحتکمله منهاج الصا« ) 

 علم تفسير از ديدگاه آيت اهللا خويی .2
 

 دادند ی نشان نمی خود اهتمام چندانیري تفسی کتاب های در ابتداري علم تفسفي نسبت به تعرنيشي پمفسران
اما مفسران معاصر هرچند به صورت کوتاه و مختصر، معموال .  دانستندی آن را واضح و روشن می معنايیگو

 . را ارائه کرده اندري از تفسیفيتعر
 که مفّسر در مورد کشف یبه عنوان کار« ري ارائه شده است، تفسري تفسی که برايی هافي از تعریا  دستهدر

 تيآ.  شده استفيتعر»  علمکي به عنوان ريتفس« گري دیا و در دسته »دهد ی انجام ممهي کراتيمعنا و مدلول آ
دي گوی و مده کرفي دهد تعری که مفسر انجام می را ازمنظر کارري تفسيیاهللا خو  : 

« 397/ ،يیخو( »زي مراد الّله تعالى من کتابه العزضاحي هو إريالتفس ) 
«  .« اوستزي متعال از کتاب عزی آشکار کردن مراد خدار،يتفس

 ري به مرحله اول تفسینخست آنکه در آن اشاره ا.  را مطرح کرده اندی چند کاستفي تعرني ای محققان برایبرخ
 در آن مشخص نشده و به صراحت نگفته است که ري تفسی مبنانکهيدوم ا. نشده است) مهي کراتي آمي مفاهانيب(
صورت »  محاوره و به صورت روشمنديی عرب و قواعد عقالاتي بر اساس اصول و قواعد ادبدي باريتفس« ايآ

 . قرار داردري در قلمرو تفسزي نی و عرفانی ذوقلي بر اساس مسااتي مفاد آاني آنکه باي رد،يپذ 
 مفسر درصدد آن است که از راي بهتر بود؛ زشد، یگفته م»  قرآناتيآ« ،»زيکتاب عز« ی اگر به جانکهي اسوم
 بخواهد مراد خدا را از کل قرآن به عنوان نکهي نه اد،ي نمانييد و تب متعال را به دست آوری مراد خدایا هيهر آ

 »زيکتاب عز« ري دارد و تعبیشتري بيیاي اول گویدر فهماندن معنا»  قرآناتيآ« ري و تعبديکتاب خدا مشخص نما
19/ ،يیبابا. ( دوم استیظاهر در معنا ) 

 يی اهللا خوتي آفي بر تعری اشکال جدکي ذکر شده را نتوان به عنوان ی های از کاستکي چي رسد هی نظر مبه
 الزم را ندارد و با صراحت و يیاي و گويی رسافي تعرني اميي است که بگونيحداکثر ا.  وارد دانسترياز تفس

 . اشاره نشده استري و منابع تفسري بودن تفسیا  بر دو مرحلهیروشن
 علم في نکات در تعرني رسد افزودن همه ای باشد به نظر مايکوتاه و گو دي بافي تعرنکهي با توجه به ااما
از .  خود در حد ضرورت بحث کرده استی در جاري در باره منابع و مراحل تفسشاني که اژهي نباشد به ویضرور



 قرآن به شمار ري جامع و مانع از علم تفسیفي که دارد تعریجازي با همه اختصار و افي تعرني گفت ادي رو بانيا
 . رودیم

 «ويژگی های عمومی تفسير «البيان .3
ی و نوآوریاجتهاد علم. الف  

 
 عرب و اتي ادب،ی شناسثي در فقه، اصول، رجال، حدشاني و تبحر و اجتهاد ايی خوی الّله العظمتي آی علممقام
 ی اهي زدند با روحی که قلم می از علوم اسالمکي در هر شاني موجب شده تا ای از علوم اسالمگري دیاريبس

 ها و راه حل دگاهي و ارائه دی به نوآوریادي بپردازند و در موارد زلي و طرح مسای به بررسی و اجتهادیاستدالل
ابندي دست شهي در عرصه علم و اندني نویها . 

واژه :  ماننداتي آري مباحث مرتبط با تفسی جای در جاشانيا. ستي نی قاعده مستثنني از ازين »انيالب« ريتفس
 با ،یري تفسی هادگاهي دی بررساي و اتي از آیري ارائه برداشت تفساي اختالف قر ائات و ،ی نکات ادب،یشناس

 ی مدي جدیها  و استدالللي ها و ارائه دالدگاهيد ی و نقد وبررسی اجتهادی خود به بررسی باالی به توان علمهيتک
 . شودی ارائه می بعدني در عناو،»انيالب« ري در تفسيی اهللا خوتي آی اجتهادی از تالش هايینمونه ها. پردازد

ی علمیجامع نگر. ب  
 

 آنچه در زي از هر چشي رو بنياز ا.اقدام نمود »انيالب« ري به نگارش تفسی با پشتوانه سترگ علميی اهللا خوتيآ
 ،یري تفسی مؤلف از دانسته هایري گ و بهرهی و اجتهاد، جامع نگری افزون بر نوآوردينما ی اثر رخ منيا

 . استن قرآري در تفسیخي و تاری ادب،ی حکم،ی اصول،ی فقه،ی کالم،یثيحد
 انهي کرده اند، ضرورت نگرش جامع گرای جنبه بررسکي که قرآن را تنها از ی با انتقاد از مفسرانيی اهللا خوتيآ

 : معتقدندشانيا.  کندیبه قرآن را مطرح م
«  تيتواند عظمت و واقع اى از مباحث و علوم قرآن پرداخته، از قسمت اعظم آن که مى  مفسران تنها به پارهاغلب

 لفظ و هي قرآن را تنها از نظر قواعد ادبى و از ناحن،ي مثال، بعضى از مفسراند دهيقرآن را نشان دهد، غفلت ورز
 قرآن را زياند، گروه سومى ن ورد بررسى قرار داده مسفى فلدي قرآن را با دگرياند و بعضى د  نمودهرياعراب تفس
 دهي نازل گرددي دنيپندارند که قرآن با هم  مىني چنني مفسرني حال همه اني و در عندينما  مىري تفسديبا علوم جد

12/،يیخو(» .ننديب است که آنان مى ) 
 يی اهللا خوتي که چگونه آدهد ینشان م »انيالب« ري تفسی و اجتماعیري تفس،ی کالم،ی گذرا به مباحث ادبینگاه

.  نموده استی و بررسلي مختلف تحلی را از جنبه هاهي پرداخته است و هر آاتي آريبا تبحر و دقت باال به تفس
 جامع ی االمکان معنای در امان بماند و حتی سو نگرکيتالش کرده است ا ز  »انيالب« سان مؤلف محترم نيبد

دي نمانيي را تبهيآ . 
  در برداشتیروشمند. ج

 
 ی شخصقهي دخالت دادن ذوق و سلی معنا که مؤلف بجاني آن است به ایروشمند »انيالب«ري تفسیگري دیژگيو

 قرآن دست زده ري به تفسی ادبني و قوانی تنها بر اساس ضوابط علم،ی و عرفیو دچار شدن به استحسانات عقل
 .است

 ندي اصول و ضوابط آن در فرآیري استنباط و بکارگی از روش های با آگاهدي مفسر بايی اهللا خوتي اعتقاد آبه
 نيبرا.  و اعتبار الزم برخوردار باشدتي از حجسدي نوی و مدي گوی بپردازد تا آنچه مريبرداشت از قرآن به تفس

ندي فرمای مشانياساس ا : 
«  را بدون اتينظر کند، تنها مفهوم آ شخصى خود صرف دي است که از آرا و عقاني چه بر مفسر الزم است، اآن

 و طبق رهنمود و فرمان آن، ردي مدنظر بگشي فکرى و تخّصصى خوهاى شي مغزى و گرااتي با محتوزىيآم رنگ
 دي کند نه با آرا و عقاري آن، معنى و تفسر قرآن را با خود قرآن و داللت ظاهاتيتر، آ قدم بردارد به عبارت ساده

13/،يیخو(» . خوداى قهي فکرى و سلهاى شيشخصى و گرا ) 
 اصل را ني به اشاني ایبندي پازاني مولف و می روشمند،»انيالب« في شرري سورة حمد در تفسري تفسی بررسبا

 مختلف یاي را از زواهي است که اوًال هر آني سوره حمد چناتي آري در تفسيی اهللا خوتيروش آ. ميابي یدر م
 یکي دهد ی را به دقت مورد توجه قرار مل خود دو اصی علمی های در بررسًايثانو ) ینگر جامع( کند ی میبررس

 که به اجتهاد خود سخن ی در مواردی حتبي ترتنيبه ا.  قرآناتي شده آن علم و دوم آرفتهيضوابط و قواعد پذ



 یرگذاري تذّوق و تأثی کند و به وادی نمی در روش بحث تخّطيی و اصول گرای از ضابطه مندیا  ذّرهدي گویم
 . غلتدی قرآن نمريس در تفی شخصديآراء و عقا
  منابع معتبریريبکارگ. د

 
 شده ادي از آن زين »ريمصادر تفس«و  »ريمآخذ تفس« ني که در کتب علوم قرآن با عناور،ي از منابع تفسبحث
 دارد و اصوالً ی بس طوالنیا  سابقهر،يتوجه به منابع تفس.  استري تفسیشناس  از مباحث مهم روشیکياست، 

 و کي حد و مرز هر نييمستقل و تع  منابع به صورتني اني تدویهمزمان با نزول قرآن مطرح بوده است، ول
 نسبتاً یها  و به رغم بحثرفتهي متأخر از عصر نزول صورت پذیها  مستقل در باب آن، در زمانیبحث و بررس

 . استیشتري بقي و تعمی تالش جّدمندازي که مطرح شده است، هنوز نیديمف
 تي است که اعتبار و حجنيا»  قرآنريمنبع تفس« منبع به عنوان کي رشي پذاري قاعده و معيی اهللا خوتي نظر آاز

دي گوی رو مني باشد از ادهيآن به اثبات رس : 
«  به دي کرد بلکه باروىي شرعى ندارد، پاي و اعتبار عقلى و تّيچه حج  از ظن و گمان و آندي قرآن، نباري تفسدر

 آن ثابت شده است، استناد تي شرع اعتبار و مدرکاي بخش و به مدارکى که از نظر عقل و ناني علمى و اطمليدال
نسبت دادن مطلبى به .  شرعًا ممنوع و نارواستى،نيقي ري ظنى و غلي از دالروىي افزون بر آنکه پرايشود، ز

397/ ،يیخو(» .و گناه بزرگ و نابخشودنى استخدا، بدون اذن وى حرام  ) 
 یها قهي افکار و سلراتي و سالم از تأثیتنها ظواهر الفاظ قرآن، عقل فطر »انيالب« قاعده، مولف ني ابراساس
 منابع ،یو منابع لغو) 398/،يیخو. ( آوردی به شمار مري منابع معتبر تفسفي را در ردی قطعاتي وروایشخص

  آوردی شمار نمبه یري را جزء منابع تفسی الهامات قلب،ی تجربیا و دستاوردهیخيتار
 قرآن ري معتبر را هم در تفسی خود اخبار ظنی اصولی هادگاهي بر اساس ديی اهللا خوتي بر منابع فوق، آافزون

 طي شرایکه دارا »یخبر واحد« یعني اما معتبر ی قطعري غاتياز روا:  و معتقدنددانند یقابل استناد و اتکاء م
 ی خبرني توان با چنی میو حت) 398/،يیخو. (د نمویروي پ  قرآنري در تفستوان ی مزي و اعتبار است، نتّيحج

400/،يیخو. ( زدصي تخصزيعمومات قرآن را ن ) 
یري مباحث تفسی مقارنه ایبررس. هـ  

 
 در موارد يی اهللا خوتيآ.  آن استی اسهي مقاکرديرو »انيالب« في شرري ارزشمند تفسی هایژگي از ویکي

 ی هادگاهي ديی و واگرايی و موارد همگراندي نمای مسهي مقاعهي مشهور شدگاهي اهل سنت را با ددگاهي دیمتعدد
 یري تفسیري شکل گی مناسب برایبستر  اقدام ضمن آنکهني با اشانيا.  دهندی را نشان می و سنعهي شیريتفس

 یبرا. ندينما ی مدي تاکزي قرآن نري اهل سنت در تفسی هادگاهي توجه به دتي آورند، براهمیمقارن را به وجود م
 : دست اشاره نمودني از اري توان به موارد زینمونه م

 و ستي نني در بی سوره حمد اختالف مهماتي در باره تعداد آ،يی اهللا خوتيبه گزارش آ:  سوره حمداتيتعداد آ .1
 ی و سنعهي شقي که از طریادي زاتي است، رواهي هفت آیره حمد دارا است که سوني مسلمانان اانيمشهور در م

422/،يیخو. (کنند ی مديي مشهور را تأهي نظرني همزيآمده، ن ) 
 و اهل سنت، شبهه عهي شاتي کند و با استناد به روایبه مسئله شفاعت اشاره م »ني َنْسَتِعاَکيَِّإ« هي آريدر تفس .2

485/ ،يیخو( دهد ی خدا را پاسخ مريشفاعت و کمک خواستن از غ ) 
ِبْسِم اللَِّه «  مطلب مورد اتفاق است که ني اهي امامعهي شانيدر م: »ِميِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّح«  تي جزئیبررس .3

 با هر» ِبْسِم اللَِّه «  آن است واتي از آیکي است، جزو همان سوره و دهي که با آن شروع گردیا در هر سوره» 
 دگاهي دلي باره، به تفصني در اعي تشدگاهي دانيپس از ب »انيالب«مؤلف .  قرآن نازل شده استیها  از سورهکي
 به عدم لي که قای کند و پاسخ خود را به کسانی ماني آن ها را بلي اهل سنت همراه با دالی مفسران و فقهایها

451 -441/ ،يیخو. ( دهدیهستند، ارائه م» ِبْسِم اللَِّه« تيجزئ ) 
  آراء مخالفان و موافقانی علمینقد وبررس. و

 
 آن ی اقوال مخالفان و نقد وبررساني به بشاني اژهي توجه و اهتمام و،يی اهللا خوتي بارز آثار آی هایژگي از ویکي

 ی در بخش علوم قرانصهي خصنيوجود هم.  کامال مشهود استشاني ای اصول،ی در کتب فقهیژگي ونيا. هاست
در .  شودلي تبدی حوزه علوم قرآنردري کم نظو  اثر برجستهکي اثر به ني موجب شده است تا ازين »انيالب«کتاب 

 بسم تيجزئ« مسئله ی در بررسشاني نمونه ایبرا.  شده استتي رعایژگي وني ازين »انيالب« یريبخش تفس



 را گزارش نيقي تن از مفسران و فقهاء فر30 از شي بی هادگاهي مهم را نقل کرده و ضمن آن ددگاهيسه د» اهللا
441/،يیخو .(کند یم ) 

 ی توجه وافرهي هر نظراني بود که پس از بني چنيی اهللا خوتي آرةي مختلف، سی هادگاهي بر نقل آراء و دافزون
ديي توجه فرماري نمونه به موارد زیبرا. دادیها نشان م  به آنيی به طرح اشکاالت وارده و پاسخگوزين : 

 لي باره اشاره نموده و به تفصنيبه دو اشکال مهم مخالفان در ا» عَلم بودن لفظ جالله اهللا« مسئله نييپس از تب -
429 – 427/ ،يیخو. ( پردازدیو از جوانب مختلف به پاسخ آن ها م ) 

 از ده شي آنان در بلي دالکي به کي ی مخالفان و موافقان را با بررسدگاهيد»  بسم اهللا تيجزئ«در مسئله  -
451 –440/،يیخو. ( کندی منيي و تبحيصفحه به دقت تشر ) 

 ی و بررسلي آور شده و به تحلادي خصوص ني را در ای گوناگونی هادگاهي دزين» مالک«در نحوه قرائت کلمه  -
455 -452/ ،يیخو. ( پردازدیآن ها م ) 
  به شبهاتيیپاسخگو. ز

 
 لي ودلري تفساتي و حی به آن ها نشانه روزآمديی پاسخگوی و تالش براجيا مفسر به طرح شبهات رکي اهتمام
 ی معرفتی که به حوزه های اژهي اشراف ولي به دليی اهللا خوتيآ.  جامعه استی علمی مفسر از چالش هایآگاه
 به طرح شبهات مخالفان ،ی و اختالفزينگ از مباحث چالش برای داشتند در برخعي مخالفان تشیها دگاهي و دعهيش

ديي توجه فرماري نمونه به موارد زیبرا. ندي نمای و مستدل ارائه می منطقيی پردازد و پاسخ هایم : 
 عهي شهي بر علیني احترام به تربت حسلي که به دليی در عبادت به شبهات وتهمت هاديپس از طرح مسئله توح -

 (  476/ ،يیخو. ( دهدی شود پاسخ میمطرح م
اگر :  دهند کهی شبهه پاسخ مني در عبادت به اديو به مناسبت بحث توح»  َنْعُبُداَکيَِّإ«  فهي شرهي آريتفسدر  -

/ ،يیخو( شده است؟ زيچگونه بوده و چرا جا) ع( آدمی پس سجده فرشتگان براستي نزي خدا جاري غیسجده برا
477) 

 و اهل سنت، عهي شاتي کند و با استناد به روایبه مسئله شفاعت اشاره م »ُني َنْسَتِعاَکيََّ ِإ« هي آريدر تفس .3
485/ ،يیخو. (دهد ی خدا را پاسخ مريشبهه شفاعت و کمک خواستن از غ ) 

 قبال فاقد آن باشد دي باتيطالب هدا:  کهدي نمای می شبهه را بررسنيا »َمياْهِدَنا الصِّراَط اْلُمْسَتِق« هي آريدر تفس .4
 تي و واجد هداافتهي تي که خود هدایکتاپرستي مسلمان خداشناس و نيد آن را از خداوند بخواهد، بنابراتا بتوان

 طلبد ی متي دوباره هدای چگونه در حال نماز از درگاه ذات اقدس الهرد،دا ی قدم برمتي هدامياست و در راه مستق
؟»َمياْهِدَنا الصِّراَط اْلُمْسَتِق«: ديگو یو مکرر م ! 

 تي بر مراحل هدای کند و سپس پاسخ خود را که مبتنی مفسران داده اند اشاره می که برخی پاسخ به سه جوابدر
495 -497/،يیخو. (دي نمای منيياست تب ) 

 «روش تفسيری «البيان .4
 

 ی که برای گوناگونماتيتقس.یري عبارت است از گونه و روش تعامل مفسر با ابزارها و منابع تفسیري تفسروش
 ،یو عرفان. ی رمزري تفس،يی رواري تفس،ی عقلري، تفس. قرآن به قرآنري ذکر شده مانند تفسري تفسیروش ها

 . استیريتفس  چند ابزاراي کي استفاده مفسر از وهي ناظر به شرهي و غی ادبريتفس
 و اتي خود از آريدر درجه نخست از قرآن سود جسته است و تالش نموده تفس »انيالب« ري در تفسيی اهللا خوتيآ

، :تي اهل باتيپس از قرآن، روا.  قرآن انجام دهنداتي را با استناد به آیري تفسی هادگاهي اقوال و دینقد و بررس
 اهللا تي آیبا توجه به جامع نگر.  دهدی ملي تشکا رشاني ایري منابع تفسري سای و نکات ادبی عقلیها یبررس
را  »انيالب« یري روش تفسدي بار،ي تفسني در ای عقلی و کاربرد گسترده استدالل هایري به منابع تفسيیخو

دي نامیروش اجتهاد . 
مي اندازیم »انيالب« ري در تفسیري منابع تفسگاهي گذرا به جای نگاهاکنون : 

انيالب« ري قرآن در تفسگاهيجا. الف » 
 

 قران در همه مباحث اتيمراجعه با آ. است »انيالب«ري در تفسيی اهللا خوتي آیري منبع تفسني مهم ترمي کرقرآن
 شده رفتهي پذري اصل خدشه ناپذکي به عنوان شاني ای های و نقد و بررسیري نکات تفس،ی واژه شناس،یادب

ديگو ی خود میري روش تفسدر  قرآنگاهيدرباره جا »انيالب« ري در مقدمه تفسيی اهللا خوتيآ. است : 



«  درک معانى قرآن قرار لهي و خود قرآن را وسميکن  استفاده مىگري دهي از مفهوم آهي آکي ري معموال در تفسما
 روش و بر آن ني وارده را بر اثي و احادميطلب  مىىي و راهنماارىي و در فهم و درک قرآن از خود قرآن ميده مى

13/،يیخو(» .ميآور  مىدّي شاهد و مؤم،يا دهي قرآن فهماتيچه از ظاهر آ ) 
 خود سود ري از قرآن در تفسريدر عمل همان گونه که گفته بود عمل نمود و در موراد ز »انيالب«ري تفسمولف

 .جست
 

1. 
یري تفساتي روایابيارز  

 
 که با مفاد قرآن یثي عرض، هر حداتيبنابر روا.  به قرآن استاتي، عرضه روا: ائمه اطهاری از آموزه هایکي

 از هر شي باتي آري در تفسيی اهللا خوتي آ،ی قاعده اصولنيا استناد به اب.  کنار گذاشته شودديدر تعارض باشد با
 مرحله تنها نيدر ا.  پردازندی میريات تفسي روای کنند و سپس به بررسی مراجعه ماتي آري به سایاقدام

 که اسم یاتي روارشي از پذشاني نمونه ایبرا.  با قرآن نداشته باشدی که مفاد آن ها مخالفترندي پذی را میاتيروا
 را با قرآن مخالف اتي روانگونهي کند و ای کرده اند امتناع مري به مؤمنان تفسیرا به رحمت خاصه اله »ميرح«

ديگو یم  داند ویم : 
« اسم عام است و  »ميرح« عام، ولى شياسم خاص است و معنا» رحمان« آمده است که اتي بعضى از روادر

 به کنار اي نمود لي را تأواتي رواني اديولى با.  داردني مؤمناي که اختصاص به آخرت و راي خاص، زشيمعنا
 به آخرت اي و ني که به مؤمنني ابدون  در قرآنميها با کتاب خدا مخالفت دارد چون کلمه رح  ظاهر آنرايگذاشت ز

432/،يیخو(» ...اختصاص داشته باشد، استعمال شده است ) 
  واژگانی معنانييتب .2

 
 اتي سورة حمد مطرح کرده است، به آري که در تفسی به اتفاق واژگانبي اکثر قری معنانيي در تبيی اهللا خوتيآ

 در شانيا.  سود جسته استنهي زمني قرآن به قرآن در اري از روش تفسیبه عبارت.  استناد نموده استیقرآن
 وجوه و نظائر واژه در قرآن ی و بررساژه کاربرد و دامنهی واژگان از روش تقابل واژگان، بررسی معاننييتب

 . گرددیارائه م »انيالب« ري در تفسی روش ها در بحث واژه شناسني از ايینمونه ها. استفاده کرده است
یريمباحث تفاس .3  

 
 از آن ها را ی بتوان فهرستی از آن است که به راحتشي بیري قرآن در مباحث تفساتي از آيی اهللا خوتي آاستفاده
 از رتري در آن ها چشمگاتي چند بحث مهم است که حجم کاربرد آی آورادي قابل ذکر است نجايآنچه در ا. ارائه داد

 . مباحث استريسا
 که ی مشرکاندي عقااني در عبادت و بدي مسئله توحنيي تبیو برا»  َنْعُبداَکيَِّإ «ري در تفسشاني نمونه ایبرا -

 قرآن استناد اتي آورده اند، بطور مبسوط به آی واسطه ها و مخلوقات رویبندگ پرستش خدا به یبجا
471 -467/ ،يیخو.(ندينما یم ) 

 ريجواز استعانت از غ:  همچونی قرآن مسائلاتيبا استفاده از آ »ني َنْسَتِعاَکيََّ ِإ«ري در تفسنکهي اگرينمونه د -
485/،يیخو. ( کندی میخدا و شفاعت را بررس ) 

. پردازد ی متي مراحل سه گانه هدانيي قرآن به تباتيبا استمداد از آ »مياْهِدَنا الصِّراَط اْلُمْسَتِق« هي آريدر تفس -
495 -497/،يیخو( ) 

انيالب« ري در تفساتي رواگاهيجا. ب » 
 

 در مقدمه يی خو اهللاتيآ. دارند »انيالب« ري و کاربرد را در تفسگاهي جاني ترشي معتبر باتي روامي از قرآن کرپس
 قرآن اتي افزون بر آري تفسني در اشاني و سند اگاه هي که تکنديفرما ی نکته مهم اشاره مني به اشي خوريتفس
 از خاندان عترت اي است دهيها ثابت گرد نقل، صّحت آن  است که در اثر تواتر و کثرتیاتي روام،ي و عقل سلديمج

13/،يیخو. ( به دست آمده استحيبا سند صح ) 
 : مهم برخورد دار استیژگي از چند ويیبه منابع روا »انيالب« ري تفسکرديرو

يی دادن به تنوع و اصالت منابع رواتياهم .1  
 



 ري تفسی جای و در جادينما ی توجه مزي اهل تسنن نيی به منابع رواعهي شيیافزون بر جوامع روا »انيالب« مفسر
 مسلم حيصح)  بار6(مراجعه مؤلف به مستدرک حاکم.  شودیمند م موجود در صحاح سته بهره اتيخود از روا

ت اهل تسنن اسيی منابع رواري از ساشيب)  بار4( ی بخارحيصح)  بار5( . 
 ري تفسیها  کتابانيدر م.  اربعه و بحار االنوار اخذ شده استی از کتاب هااتي اکثر روازي نعهي شيی منابع روادر

نور « از جمله يی رواري تفاسري قرار گرفته است و به سايی اهللا خوتي البرهان مورد توجه آري تنها تفسيیروا
 . نداردیتوجه »ی قمريتفس« اي »یاشي عريتفس« ،»نيالثقل

حي صحاتياستناد به روا .2  
 

 یش ميی اهللا خوتي کنند اما آی نمیري تفستي به صحت و سقم سند روای از مفسران توجه چندانی آنکه برخبا
 که ضعف یاتي برد و از پرداختن به روای بکار مزي نیري تفساتي رونشي خود را در گزی و دقت اصولیفقه
 در البرهان ذکر شده تي روا30 ود سوره حمد حدلتي نمونه با آنکه در فضیبرا. دي نمای دارند اجتناب میسند
 از منابع اهل سنت ـ تي رواکي البرهان ـ و ري ـ تفسیعي از منابع شتي رواکياما تنها به ) 1/100،یبحران(است 
 ی از جهت سند و داللت از اعتبار و وضوح کافزي ناتي روانيو ا)422/،يیخو( ـ بسنده کرده است ی بخارحيصح

 برخوردار است
 رفتار با ی در چگونگشاني ای اصولدگاهي در دشهي قابل اعتماد، رري غیري تفساتي با روايی اهللا خوتي آتعامل
 و تنها با ست،ي و روا نزي قرآن مسلما جاري در تفسفي ضعاتي معتقدند استناد کردن به رواشانيا.  دارداتيروا

خبر « یعني اما معتبر ی قطعري غاتيده و روايصادر گرد: که به طور قطع از معصومیحي صحاتياستناد به روا
398/،يیخو. ( بهره گرفت  قرآنري در تفستوان ی و اعتبار است، متّي حجطي شرایکه دارا »یواحد ) 

  قرآنري در تفساتيکاربرد گسترده روا .3
 

 ري آن ها به شرح زني بهره برده است که مهم تراتي از روایري گوناگون تفسی هانهيدر زم »انيالب« ريتفس
 .است

 بهره جسته اتي از روااتي آري تفسی برای در موارديی اهللا خوتيآ: یري در مباحث تفساتي از روایريبهره گ -
و ائمه ) ص(امبري خدا وجود پی اسامنيتر ی و پرمعننيتر کامل: ديفرما ی، م» اللَِّهِبْسِم«ريدر تفس: اند از جمله

.  استدهيها شروع گرد  نور آننشي و آفرلقت با خیني و کتاب تکوی جهان هستنشي که آفرباشند یم:یهد
را بر ائمه  »ی حسنیاسما« کند که ی استناد می از کافیتي نظر به رواني اثبات ایآنگاه برا) 434/ ،يیخو(

اطالق کرده است:نيطاهر . 
 سپاس از یبرا» اْلَحْمُد ِللَِّه« یکه در آن ها بر شمول معنا) ع( از امام صادقتيبه دو روا» اْلَحْمُد ِللَِّه «ري تفسدر

458/ ،يیخو. (کند ی شده است، استناد مديهمه نعمت ها تاک ) 
 و اهل سنت، شبهه عهي شاتي کند و با استناد به روایبه مسئله شفاعت اشاره م »ني َنْسَتِعاَکيََّ ِإ« هي آري تفسدر

485/ ،يیخو(  دهد ی خدا را پاسخ مريشفاعت و کمک خواستن از غ ) 
ه توج:ني و سخنان معصومثي به کاربرد واژه ها در احاديی اهللا خوتيآ: اتي روالهي واژگان به وسی معنانييتب -

واژه « دست را در عنوان ني از ايینمونه ها. کندی منبع استفاده مني واژه از ای به معناافتني راه یدارد و برا
دييمالحظه فرما »انيالب« ري در تفسیشناس . 

 ی قرآن می و سوره هااتي و خواص آلي فضااني که به بیاتيبرخورد مفسران با روا: لي فضااتيتوجه به روا -
 ندارند و اتي گونه رواني به ای توجهچيه »زانيالم« ريتفس:  همانندی برخاني منيدر ا. پردازند متفاوت است

 ی فضائل و خواص ماتي به نقل رواث،يحد بدون توجه به سند »انيمجمع الب«و » نمونه« ريتفس:  همانندیبرخ
 .پردازند

 اتي ضمن بهاء دادن به روایعني سود جسته است انهي می از روشلي فضااتي در تعامل با روايی اهللا خوتيآ
 . سوره ها اجتناب نموده استانگرخواصي باتي و روافي ضعاتي از نقل روال،يفضا

 ی بخارحي از صحیگري البرهان و دري از تفسیکي تي سوره حمد به دو روالتي فضاني در بشاني نمونه ایبرا
 قرآن که ابوعمر عثمان ی سوره هالتي معروف فضتي از نقل روا رابطهنياما در ا) 421/،يیخو. ( کندیاستناد م

 ستي بودن آن نی در جعلدي تردآنکه  که بایتيروا.دي نمای کعب نقل کرده اجتناب مبن یبن الصالح از اب
 . استافتهي راه ی و سنعهي شري تفسی کتاب هاشترياما در ب) 1/78،یقرطب(

انيالب« ري در تفسیواژه شناس. ج » 
 



 ني در ای واژه شناستياهم.  استهي واژگان آی وبررسليتحل »انيالب« ري در تفسیري از عناصر ثابت تفسیکي
 ی مهي واژگان آلي و تحلیابي شهي ابتدا به ریگري از هر بحث دشي شود که مفسر پی از آنجا آشکار مريتفس

رندي گی و منبع بهره مروش  از چندی واژگان شناسی به معانیابي راهی برايی اهللا خوتيآ. پردازد : 
 اجتهاد در لغت .1

 
 از منابع معروف لغت کي چي است که مولف به هنيا »انيالب« ري واژگان در تفسی قابل توجه در بررسنکته
 نياز ا.  ارجاع نداده است بلکه در اکثر موارد به اجتهاد خود عمل نموده استی قرآنی لغتنامه هااي عرب یشناس

 ی برخی کند در معنای اجتناب می لغوبع موارد از نقل مطالب ذکر شده در منایارير بسرو افزون بر آنکه د
.  شودی نمافتي ی قرآنی لغت شناسی و اختصاصی از منابع عمومکي چي افزوده است که در هی مطالبزيواژگان ن

دي گویم »نيعالم« واژه ی نمونه در معنایبرا : 
«  مجموعه متجانس از کي واژه به نيا. »قوم«و » رهط«جمع است که از لفظ خود مفرد ندارد، مانند : نيعالم

اى اطالق  عالم جماد، عالم نبات و امثال آن و گاهى هم به مجموعه: نديگو مثال مى. گردد موجودات، اطالق مى
، »عالم کودکى«شود   که گفته مىنيد ا مانند، مکانى داشته باشنايگردد که اجزاى آن با هم ارتباط زمانى و  مى
 با تفاوت و نشيدر مجموع و تمام موجودات جهان آفر» عالم« کلمه زيگاهى ن.»عالم آخرت«و  »ايعالم دن«

456/،يیخو(» .رود  شان وجود دارد، به کار مىانياختالفاتى که در م ) 
مجمع « ريو تفاس »قيالتحق«، » راغبمفردات«، »لسان العرب« ،»نيالع« مانند يی مراجعه به لغت نامه هابا
 آن با ی که اجزایا مجموعه« از آنان به کاربرد واژه عاَلم در کي چي شود که هیمشخص م »زانيالم«و  »انيالب

و ثمره اجتهاد  »انيالب«رين از اختصاصات تفسياشاره نکرده اند و ا»  داشته باشندی مکاناي و یهم ارتباط زمان
 . مفسر استیلغو

اني استناد محض به قول لغوی بجای علمیتدالل هااس .2  
 

 با شاني ازي واژگان نليدر تحل.  آشکار استشاني ای در همه آثار علميی اهللا خوتي آی علمهي نقاد و روحذهن
 دست نياز ا. دي فرمای ماني آن ها بی هایژگي واي واژگان ی اختالفات را در باره معنای برخی علمیاستدالل ها

 : اشاره کردري زیها  توان به نمونهیم
 همچون تبادر، عدم اشتقاق یلي دانند نه اسم عَلم به دالیرا اسم جنس م» اهللا« که لفظ جالله یدر پاسخ به کسان -

427/ ،يیخو.(دي نمای استدالل مديدر کلمه توح» اهللا« لفظ گاهي و جایو ضرورت نامگذار ) 
 کند اما به ی را نقل ماني مفسران و لغودگاهي مبالغه است در آغاز دغهيص» رحمان« که هي نظرني ایدر بررس -

دي گوی کند و می همراه می افزون تری کند و آن را با استدالل هایآن بسنده نم : 
«  در مورد کلمه   مطلبنيمبالغه در رحمت است و ا» رّحمن« غهياند که ص  گفتهاني مفسران و بعضى از لغواگر

در » الرَّْحَمن « کلمه راي نه، زاي آن در مبالغه استعمال شود بىي ترکئتي که هنيدرست است، اعم از ا» رحمان«
 تي وسعت و کلت،ينوع استعمال، حاکى از عموم ني استعمال شده است و اديتمام موارد به طور مطلق و بدون ق
 چي جهت است که در هنيرحمت او به تمام موجودات احاطه دارد، به هم که نيمفهوم آن است و داللت دارد بر ا

 به مؤمنان رحم ايخداوند به مردم : » لرحمننياّن الّله بالّناس او بالمؤمن«:  نشده است که گفته شوددهيمورد د
 گرىي ددي با هر کلمه و قاي و ني مؤمنايرا در مقام استعمال با ناس » رحمان«عنى هرگز کلمه يکننده است، 
اّن الّله بالّناس او «: نديگو  است که مىعي گونه استعمال شانيا »ميرح«کنند، ولى در کلمه   نمىدّيمحدود و مق

430/،يیخو.(»مي لرحنيبالمؤمن  ) 
 : و کاربرد واژه در کالم معصوماناتياستناد به روا .3

 
 راه ی بودند، برازي برجسته نانيکه از محدثان و رجال »انيالب« ري گفته شد مؤلف تفسني از اشي گونه که پهمان

 دو معنا اني واژه عبد پس از بی نمونه در معنایبرا. کند ی استفاده مزي نثي و احاداتي واژه از روای به معناافتني
. ندک یاستشهاد م7 الشهداءدي از سیتي و به روادي نمایان مي را بشود ی را که کمتر ذکر می سومی آن، معنایبرا

ديفرما ی مشانيا : 
« دهد به   فراوان مىتي اهمزىيرود و بر کسى که نسبت به چ  به کار مىتر عي معناى وسکي عبد گاهى در واژه

الّناس «: 7 الشهدادي جاست گفتار حضرت سنيشود و از هم گفته مى» عبد« از آن ندارد ريطورى که توجهى به غ
 ،یمجلس. (»انونّي اذا مّحصوا بالبالء قّل الّدو شهمي ما درت معاحوطونهي لعق على السنتهم ني و الّداي الّدنديعب

10 /189 ) 



« زنند و چون روز   مىنيچرخد، دم از د شان مى هاست تا زندگى  لقلقه زبان آننيد. ندياي مردم بندگان دنعنىي
462/ ،يیخو(» ! چقدر کم خواهند بودنداراني دد،ي آشيامتحان پ ) 

 استکشاف یف7 دعائهی فهي السجادفهيالصح( مهماي و االخره و رحاي رحمن الدناي: تيه روا استناد بگري دنمونه
 »ميرح« اثبات عدم اختصاص صفت یاست که برا) 155/ ،1، مستدرک الحاکم،383/ 89الهموم، و بحار األنوار، 

432/ ،يیخو. ( شده استانيبه رحمت خاصه خدا ب ) 
4. ی قرآنی تقابل واژگان در کاربرد هایبررس  

 
 توان یم»  باضدادهااءيتعرف االش« به کار روند با استناد به قاعده گريکدي در برابر هي آکي دو واژه در هرگاه
 قاعده سود جسته است از جمله ني از ایدر موارد »انيالب« ريمؤلف تفس. افتي واژه مورد نظر دست یبه معنا

دي گوی رحمان می لغویدر معنا : 
 یمهر ی و بیري ضد و سخت گی و واضح است و به مفهوم ضد قساوت و سخت دل روشنزي رحمت نیمعنا

ديفرما یخداوند متعال م. باشد یم : 
29/ فتح،(»  َنُهْمْيَأِشدَّاُء َعَلى اْلُکفَّاِر ُرَحَماُء َب » ) 

«  «. و مهربانندمي خود، رحاني و در مري و سختگدي نسبت به کفار، شدارانشي و امبريپ
« 98/ مائده( »ٌمي اْلِعقاِب َو َأنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحُدي َأنَّ اللََّه َشِداْعَلُموا ) 

« 43/،يیخو(» .آمرزنده و مهربان است]   حالنيدر ع[ دي مجازات شدیخدا دارا! ديبدان ) 
  دامنه کاربرد واژه در قرآنیبررس .5

 
 دهد که ی است و نشان مدي مفاري آن بسيینا معرهي به داافتني راه ی واژه در قرآن براکي موارد استعمال یبررس
ر؟ي خاي سازگار است ی و استنباط لغوی واژه در فرهنگ قرآن با استعمال عرفی معناقي سعه وضايآ  

از .  استدهي را به چالش کشی واژگان قرآنی اقوال مشهور دربارة معنای اصل، برخني با توجه به ايی اهللا خوتيآ
 ري تفس،یرازي؛ مکارم ش19/ ،1  القرآن، ري تفسی فزاني الم،يیطباطبا(جمله بنابر قول مشهور مفسران 

اسم خاص است و » رحمان«) 28/ 1 ن، برهاري؛ تفس43/ 1 ،ی طبرريتفس( اتي از روایو بعض) 22/ 1 نمونه،
 . داردني مؤمنايآخرت و  خاص، و اختصاص به شياسم عام است و معنا »ميرح« ی عام، ولشيمعنا

 اعالم ی مخالفت نموده وحتدگاهي دني با اميدر قرآن کر »ميرحمن و رح« موارد استعمال ی با بررسيی اهللا خوتيآ
/ ،يیخو(ها با کتاب خدا مخالفت دارد   ظاهر آنراي کنار گذاشت زاي نمود لي تأودي را بااتي روانگونهي که ادي نمایم

 : کنندی استدالل منيچن» رحمان «با   و تفاوت آنمي رحی روشن شدن معنایآنگاه برا) 432
«  .« به آخرت اختصاص داشته باشد، استعمال شده استاي و ني که به مؤمنني در قرآن بدون امي رحکلمه

« 36/ميابراه ( »ٌمي َفِإنََّک َغُفوٌر َرِحی َو َمْن َعصاِنی َفِإنَُّه ِمنِّی َتِبَعِنَفَمْن ) 
«  «. کند، از من است و هر کس از من نافرمانى کند، پس تو بخشنده و مهربانىروىي از من پ کسهر

« 49/ حجر( »ُمي َأَنا اْلَغُفوُر الرَِّحی َأنِّی ِعباِدَنبِّْئ ) 
«  «! را آگاه کن که من بخشنده مهربانمبندگانم

« 65/ حج( »ٌمي اللََّه ِبالنَّاِس َلَرُؤٌف َرِحِإنَّ ) 
«  «. و مهربان استمي مردم رح نسبت بهخداوند

« 66/ليبنى اسرائ( »مًاي اْلَبْحِر ِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه کاَن ِبُکْم َرِحی َلُکُم اْلُفْلَک ِفیْزِجُي ی الَِّذَربُُّکُم ) 
او . ديمند شو آورد تا از نعمت او بهره  براى شما به حرکت در مىاي کسى است که کشتى را در درپروردگارتان

 .نسبت به شما مهربان است
« 24/احزاب( »مًاي ِإنَّ اللََّه کاَن َغُفورًا َرِحِهْمْي َعَلُتوَبَي ِإْن شاَء َأْو َني اْلُمناِفِقَعذَِّبُي َو ) 

«  و مهربان شگري که خداوند بخشارديپذ شان را مى  اگر توبه کنند، توبهايکند و   بخواهد منافقان را عذاب مىاگر
 «.است

در معناى عمومى به کار رفته است  »ميرح« است، کلمه امدهي جا نني که در ااتىي آگري و داتي آني در امينيب مى
432/  ،يیخو.( و مهربان استميکه خداوند بر همه کس از مؤمن و منافق و بر هر انسانى در هر دو جهان رح ) 

 ني به اکند یداللت م »ميرح«  است که نيدر ا »ميرح«با » رحمن« تنها تفاوتيی اهللا خوتي است از نظر آیگفتن
 رحمان فقط داللت ی است ولی قابل انفکاک ذات اقدس الهري و غیشگيکه رحمت از لوازم ذات و صفات هم

431/،يیخو. ( صفت رحمت استی که خداوند داراني بر اکند یم ) 
  وجوه و نظائر واژهیبررس .6



 
علماء و .  داردی نقش بزرگاتي کلمات و آی است که در شناخت و فهم معانی وجوه قرآن از علوم ارزشمندعلم

 دي جدريمتاسفانه در تفاس.  داشته اندیفاتي تالنهي زمني بدان توجه نموده و در اخي در طول تاریدانشمندان اسالم
 یژگياز و. شود ی واژه در قرآن بسنده میا اصطالحي ی لغوی معنااني شود و تنها به بی مهم کمتر توجه منيبه ا
از جمله در .  واژه توجه شده استري به وجوه و نظای است که در مواردني هم ایکي »انيالب« ري تفسیها
 ی کند و می مورد نظر را انتخاب می پردازد و سپس معنای آن در قرآن ميیبه وجوه معنا» عبادت« واژه یبررس

ديگو : 
«  : عبادت در لغت به سه معنى آمده استکلمه

باشد، مانند و فرمانبردارى مى» اطاعت«گاهى به معناى  -1 : 
« 60/سي( »ٌني ِإنَُّه َلُکْم َعُدوٌّ ُمِبطاَنْي آَدَم َأْن ال َتْعُبُدوا الشَّی َبِناي ُکْمْي َلْم َأْعَهْد ِإَلَأ ) 

«  «! آشکار است که او براى شما دشمنىدي اطاعت نکنطاني نبستم که از شماني من با شما پاي فرزندان آدم آاى
خضوع، تذلل و ذلت است، مانند: معناى دوم عبادت -2 : 

« 47/ مؤمنون(»  ِمْثِلنا َو َقْوُمُهما َلنا عاِبُدوَنِنْي َأ ُنْؤِمُن ِلَبَشَرَفقاُلوا ) 
« ها بردگان ما هستند؟  در حالى که قوم آنمياوري بماني ما به دو انسان، همانند خودمان اايآ:  گفتندآنان !» 

» معبد« رد،يگ  قرار مىني پاى عابرري در زادي است و زتر شي جاست راهى را که عبور و مرور در آن بني از او
نامند مى . 

شود، مانند گاهى هم کلمه عبادت به معناى پرستش استعمال مى -3 : 
« 36/رعد(»  ِإنَّما ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اللََّه َو ال ُأْشِرَک ِبِهُقْل ) 

« من مأمورم که خدا را بپرستم و به او شرک نورزم! بگو » 
 و شرط استعمال دي و خالى از قنهي که اگر بدون قریرود، به گونه ا  معنا به کار مىنيغالبا در هم» عبادت« کلمه

462/ ،يیخو(» .فهمند  معنا را مىنيگردد، مردم از آن، هم ) 
انيالب« ري در تفسینکات ادب. د » 

 
 ی جز در موارد ضرور،ی بالغی و دقت هاعي صنااني و باتي آبي و ترکهي همانند تجزیادب به نکات پرداختن

دي فرمای خصوص مني درباره روش خود در اشانيا. ستين »انيالب« ريمورد اهتمام مؤلف تفس : 
« وط  پرداخت و از مباحثى که مربمي به مباحث و موضوعاتى که مربوط به معانى قرآن است، خواهري تفسني ادر

 گونه مباحث را ني اني علما و مفسرراي نمود زميبه الفاظ و اعراب قرآن و علوم ادبى آن است صرف نظر خواه
مجمع «و طبرسى در  »انيتب« در وسى طخي شستي نگري به کتاب دازىياند که ن هاى متعددى آورده در کتاب

 به اي و اند دهي از آن غفلت ورزني تنها به بعضى از نکات ادبى که مفسرزيو ما ن» کشاف«و زمخشرى در  »انيالب
13/،يیخو(» . پرداختمي موضوع و ارتباط خاصى که با اصل بحث دارد، خواهتيعلت اهم ) 

 توان به موارد ی که از جمله مپردازند ی مزي ناتي آی ادبی جنبه های به بررسی در مواردشاني احوال اني همه ابا
ه کرد اشارريز : 

 اي نياقول، استع» ِبْسِم اللَِّه« متعلق نکهي ایعني باره ني اقوال سه گانه در ایو بررس» ِبْسِم اللَِّه« متعلق نييتع -
433/ ،يیخو( قول سوم حيابتدا باشد و ترج ) 

454 /،يیخو( »ِني الدِّْوِمَيَماِلِک « :  بودن اسم فاعل مانندی معنواي یاضافه لفظ - ) 
/ ،يیخو(به بعد »  َنْعُبُد اَکيَِّإ« هي خطاب از آاقي به سبتي غاقي از سهي لحن آريي صنعت التفات و تغیبررس -

463) 
(  »َنيالَِّذ « ی صفت بودن آن برااي»  ِهْمْيَأْنَعْمَت َعَل« از جمله »  ِهْمْي اْلَمْغُضوِب َعَلِرْيَغ« بدل بودن جمله  -

490/،يیخو ) 
- که بعد از کلمه » ال« نکته که کلمه ني اانيو ب»  ِهْمْي اْلَمْغُضوِب َعَلِرْيَغ« بر عبارت  »نيضاّل«عطف بودن کلمه 

491/ ،يیخو(باشد ی می نفدي تأکیآمده است برا »نيضاّل«بر سر »ِرْيَغ«  ) 
انيالب« رياختالف قرائت در تفس. هـ » 

 
ها   قرائتني از اکي چي است که هني اشتري باي درباره قرآئات مختلف اعم از هفت گانه يی اهللا خوتي آدگاهيد

از ) 123/ ،يیخو..( استاني اجتهاد خود قارگري دی از آن ها خبر واحد است و برخی بلکه برخباشد یمتواتر نم
 از قرآئات معروف، ني را منع نموده باشند بنابرااه  قرائتني از ای است که ائمه بعضامدهي نیتي رواچي در هيیسو



 وثاقت و   نقل نشود کهی افرادلهي نباشد و به وسی و ساختگی جعلاي معروف و ريه شاذ و غ توان به آنچیم
167/،يیخو.( از علما ثابت نشده است، اعتماد کردکي چياعتبار آنان در نزد ه ) 

 : در باره چهار واژه از سوره حمد مسئله اختالف قرائت را مطرح کرده است که عبارتند ازيی اهللا خوتيآ
452/،يیخو( ضمه ايبا کسره » لّله« کسره و الم ايبا ضمه » الحمد« قرائت، دال ـ ) 

» َمِلک«و » مالک» «َمَلَک «»کيمل» «ُملک«:  نقل کرده اند از جملهی مختلفیها  قرائتزين» مالک« در کلمه ـ
452/ ،يیخو. ( قرائت استنيتر حي و صحنيکه دو قرائت آخر مشهورتر ) 

 با اي بنابر قرائت مشهور نيي پایو صدا» جر«با »  ِهْمْي اْلَمْغُضوِب َعَلِرْيَغ« در »ريغ« قرائت حرف آخر ـ
487/ ،يیخو( ی باال بنابر نقل زمخشریو صدا» نصب« ) 

بنابرآنچه از .» هميصراط من انعمت عل« به صورت اي یبه شکل فعل»  ِهْمْي َأْنَعْمَت َعَلَنيِصَراَط الَِّذ«  قرائت ـ
487/ ،يیخو( و عمر نقل شده است رمومنانيام ) 

 نسبت شاني رسد ای به نقل اختالف قرآئات در آن ها پرداخته است به نظر ميی اهللا خوتي که آی مواردی بررساز
 ی را که حتی شاذیقرائت ها »ِني الدِّْوِمَيَماِلِک « :  مانندی که در مواردژهيبه و.  مسئله توجه داشته استنيبه ا

ندنقل نکرده است گزارش نموده ا »انيمجمع الب« صاحب  . 
 ري تر از اصول و قواعد زحي انتخاب قرائت صحیپس از گزارش اختالفات قرائت برا »انيالب« ري تفسمؤلف

ندي نمای میرويپ : 
 قاعده در همه موارد فوق مورد استناد مفسر ني به قرائت شاذ، ای توجهی دادن به قرائت مشهور و بتياهم .1

گرفته استمحترم قرار   
ع( مشهور از معصومري دادن به نقل قرائت غتياهم .2 ) 

 قرائت مذکور با سند مطمئن به دي بامي از قرائت مشهور فراتر بروی اگر قرار باشد در مورديی اهللا خوتي نظر آبه
نقل کرده »  المغضوبريغ« در قرائت ی رو آنچه را زمخشرنياز ا. برسد:) ني ائمه طاهراي) ص(امبريپ(معصوم 
و عمر ) ص( قرائت را به رسول اکرمنيکه ا  و در پاسخ اوردي پذیرا به نصب خوانده است نم »ريغ« است و

دي گوی دهد، مینسبت م : 
 است و اگر دهيثابت نگرد) ص(از رسول خدا» نصب« نقل قرائت راي همان قرائت اول است زحيبه نظر ما صح »

 در صورتى که افراد ديگرد  مىعيشد و شا  نقل مىاديفرمود، قهرا ز  قرائت مىنيآن را با نصب چن) ص(رسول خدا
تواند   و قرائت عمر هم بر فرض ثبوت نمىاند نقل نکرده) ص( قرائت را از رسول خداني انان،يمورد اعتماد و اطم

 و قابل اعتبار است نانيدر صورتى مورد اطم) ع( معصومريئت غ که قرامي قبال ثابت کردراي باشد زليحجت و دل
ها که نه از   گونه قرائتنيهاى مشهور باشد و گر نه در مقام امتثال و اطاعت از فرمان خدا ا که از قرائت

487/،يیخو(» .باشد  نمىفي کافى و موجب سقوط تکلمشهور است و نه) ع(معصوم ) 
 مختلف ی قرائت های بررسی برای چنداندهي خود در مجموع فای براساس مبانيی اهللا خوتي ناگفته نماند که آالبته

 و گري بر قرائت دی قرائتی معروف برتریها  و معتقد است اساسًا در قرائتندي بی نمیگري بر دیکي حيو ترج
 9امبري آور از پنيقي و یاپي پیها  با تواتر و نقلاه  قرائتني اگر اراي زست،ي نريها امکان پذ  از آنیکيانتخاب 

ستي و کلمات قرآن ناتي آاني در می و تفاوتکنند ی مداي پیها جنبه قرآن ثابت باشند، همه آن . 
 ازي و امتحي صورت اگر ترجنيدر ا - استنيچنان که حق هم هم -ها از راه تواتر ثابت نباشد  قرائتني اگر ااما
 از یکي و انتخاب گري بر قرائت دی قرائتازاتي در امتقي شود، تحقگري قرائت سبب قطع به بطالن قرائت دکي
 قرائت را ني بطالن اتوان ی نمگري بر قرائت دی قرائتحي است که از راه ترجني سخن در ای ندارد،ولیها مانع آن

 نيا هم چنچنان که غالب - بطالن آن را ثابت نکندگري بر قرائت دی قرائتحي در ترجقيثابت نمود و اگر بحث و تحق
 معروف بدون تفاوت یها  از قرائتکي است چون مسّلم است که از هر دهيفا ی بحث بني صورت انيدر ا -است

453/ ،يیخو. (مود نیروي پتوان یم ) 
انيالب« ري سوره ها در تفسیهدفمند. و » 

 
مسأله ارتباط و .  استگريکدي سوره با کي اتي مسأله تناسب و ارتباط آی از مباحث برجسته علوم قرانیکي

 اتي آی کلی همجوار و دوم از منظر هماهنگاتي از نگاه تناسب آیکي است ی از دو منظر قابل بررساتيتناسب آ
 است تا آنجا که در ی علوم قرآنیميد از مباحث سابقه دار و قاتي سوره در پرتو هدف واحد، بحث تناسب آکي

 سوره ها از مباحث یدان اختصاص داده شده است اما مسأله هدفمند بی بابزي نیوطي و االتقان سیالبرهان زرکش
 . مورد توجه قرآن پژوهان قرار گرفته استراي است که اخینينو



 ی مواجه شده و جنجال هایاري بسی با مخالفت ها و موافقت هامي قرآن کراتي آيی ارتباط و تناسب معنامسأله
 ديفر( آن دانسته اند اتي آیختگي اعجاز قرآن را از هم گسی مقتضای است آنچان که برخختهي را برانگیفراوان
.  معجزه قرآن شمرده اندني بزرگترا سوره ها ری و ادبی منطقیکپارچگي وحدت و گري دیو برخ) 70 یوجد

121/ دراز،( ) 
بت به  که نسیو در مبحث اعجاز قرآن در پاسخ به کسان »انيالب« ري تفسی در بخش علوم قرآنيی اهللا خوتيآ

دي فرمای ماني قرآن بی سوره های خود را درباره هدفمنددگاهياسلوب قرآن اعتراض دارند د . 
 اني بی قرآن که در هر سوره مباجث مختلفینخست آنکه اسلوب فعل.  شده استلي از دو محور تشکشاني ادگاهيد

 سوره فقط در باره داستان کي بدهد و مثال بي ترتی باب مستقلی هر موضوعیشده است بهتر از آن است که برا
 قرآن سازگار تر است و یتي با جنبه هداروش ني اراي در آن نباشد زگري بحث دچي باشد و هدي توحاي ليي اسرایبن

94/،يیخو.( از قرآن آشنا شودیشتري بمي با اهداف و مفاهتواند یخواننده قرآن در هر سوره م ) 
 و در تمام مراحل، تناسب در آورد ی بر نظم کالم وارد نمیمه ا سوره لطکيوجود مطالب مختلف در : نکهي ادوم

 و محسنات اي روش را از مزانيآنگاه ا) 95/،يیخو( ادا شده است اني شده و حق بتي حال رعایگفتار و اقتضا
ديافزا یاسلوب قرآن داشته و م : 

«  حاز به الجمال و البهاء، فإنه مع انتقاله من ی أن هذه إحدى الجهات المحسنه ألسلوب القرآن، الذی لعمرو
95/ ،یخوئ(»  عقد منتظمی کأّن کل جمله منه دره فنهما،ي على کمال الربط بتحفظيموضوع إلى موضوع  ) 

«  دهي و طراوت خاصى بخشىيباي و محسنات اسلوب قرآن است که به قرآن، زاي از مزاکىي روش ني راستى ابه
 مطالب مختلف، باز از کمال ارتباط و انسجام برخوردار است و از اني و بىيگو نده پراکني قرآن در عراياست، ز

 شده و با نظم اعجاب دهيباشد، در کنار هم چ  که با تناسب خاصى به رشته در آمدهىيجمالت آن مانند دّر گرانبها
 «. به هم متصل و مرتبط استزىيانگ

 قرآن استدالل کرد اما ی سوره هایبر هدفمند;يی اهللا خوتي آ بر اعتقادی توان به روشنی عبارت نمني از اگرچه
 ی گرانبها تا حدی از گوهر های سوره به رشته اکي موضوعات پراکنده هيو تشب»  نهمايکمال الربط ب« ريتعب

 . داردهي نظرني به ایاشاره ا
 سوره ی به هدفمندشاني اشي توان به گرای ممييافزاي بزي در سورة حمد را نشاني اشارات روش اني اگر به ااما

 ري در تفس،»انيالب«مولف .  حاصل کردناني ساختار سوره براساس هدف مشخص شده اطمميها و امکان تنظ
 ی ماني بني سوره حمد را چنهدف به هدف سوره اختصاص داده است و »اتهايغا« را با عنوانیسوره حمد بخش

ديفرما : 
«  گري در عبادت و ددي مسئله توحیکي کند ی آورادي مهم را اريله بس است که دو مسئني سوره مبارکه حمد اهدف

422/،يیخو(» مسئله معاد و حشر ) 
 چهار بخش ی اقدام کرده است و سوره حمد را دارازي ساختار سوره نمي به ترسی در مرحله بعديی اهللا خوتيآ

دي فرمای منيي تبني داند و آن ها را چنیم : 
کند و با افعال و اوصاف   مىفي و توصديخداوند نخست خودش را با اوصاف کمال و جمالش تمج: بخش اول »

 عمومى، رحمت عاّمه و سلطنت روز جزا را که از آن او است، به بشر تي تربد؛ينما اش خود را معرفى مى متعالى
کند  مىادآورىي . 

تش و استعانت اختصاص به خدا دارد دارد که عبادت، پرسی بخش اعالم منيدر ا:  دومبخش . 
کند  مىميها تعل  را به انسانشياي بخش راه دعا و ننيدر ا:  سومبخش  

 به کسانى اختصاص دارد که تي و هداميکند که راه مستق  مىاني نکته را بني مرحله انيدر آخر:  چهارمبخش
 ساخته و الطاف شيهاى فراوان خو  و نعمتانيپا ها را مشمول رحمت بى  آنشيخداوند با رحمت و فضل خو

اند و با راه کسانى   قرار گرفتها راه با راه کسانى که مورد خشم و غضب خدنيخاصى مبذول شان داشته است و ا
425/،يیخو(» . و جداستزي متمااند، دهي منصرف گردحيکه از راه صح ) 

 یهر چند به صورت ف – قرآن ی سوره های به ساختار مندشاني اشي سوره حمد، نشان دهنده گرای بندفصل
 مربوط به ی نکته هم اشاره نمود که براساس اصول ذکر شده در کتاب هاني به اديالبته با. است –الجمله 
 که یا برقرار باشد به گونه  هدف سوره و ساختار آنني بی منطقی قرآن، الزم است ارتباطی سوره هایهدفمند

 قاعده در نياما متأسفانه ا)297/خامه گر،.( آن را پوشش بدهدیصل ها فني سوره عناویهدف و محور اصل
 . نشده استتيرعا »انيالب« ري سوره حمد در تفسی و فصل بندیهدف گذار

  و مآخذمنابع
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  تای، قم، ب;يی آثار االمام الخواءي، مؤسسة اح» القرآنري تفسی فانيالب« ابولقاسم؛ دي س،يی خویموسو .10
 دائرة ادي، دانشنامه جهان اسالم، چاپ اول، بن» القرآنري تفسی فانيالب« مقاله ؛ی راد، محمد علیمهدو .11

ش1379 تهران، ،یالمعارف اسالم . 
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