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راهنماینگارشمقاالت

اهدافنشریه
احســن الحدیث، به نشــر پژوهش های مرتبط با حوزۀ علوم قرآن و حدیث می پردازد و 
هدف آن، ایجاد بستری مناسب برای ارائۀ پژوهش های منتشرنشدۀ اساتید، دانشجویان 
و پژوهشــگران علوم ثقلین اســت. بسترســازی برای رفع نقایص و نشــر تحقیقات 

نوپژوهشگران و دانشجویان از مهم ترین اهداف این نشریه است.

زمینۀپذیرشمقاالت
مقاالت مورد پذیرش باید در عرصۀ مطالعات قرآنی یا حدیثی یا مطالعات تطبیقی میان 
شیعه و اهل سنت باشد. پژوهش های مربوط به سایر علوم، به شرط ارتباط مباحث مقاله 

با قرآن یا حدیث پذیرفته خواهد شد.

شیوهنامۀنگارشمقاالت
1ـ مقاالت به شرط علمی و تحقیقی بودن منتشر می شود.

2ـ مقالۀ ارسالی باید دارای عنوان مناسب، چکیده فارسی، واژگان کلیدی، مقدمه، بحث 
و بررسی )بدنه اصلی مقاله(، نتیجه گیری و کتابنامه )فهرست کامل منابع( باشد.

3ـ چکیده باید گویا و شامل طرح مسئله، هدف، روش پژوهش و یافته های آن باشد و 
از 150 کلمه تجاوز نکند.

4ـ واژگان کلیدی باید بین 4 تا 6 کلمۀ پرکاربرد در مقاله باشد.
5ـ تعداد صفحات مقاله نباید از 20 صفحۀ 280 کلمه ای تجاوز کند.

6ـ مآخذ مطالب باید به شــیوۀ دائره المعارف )ارجاع درون متنی( )نام خانوادگی نویسنده، 
سال چاپ: ج، ص( باشد و از ذکر اســناد در پاورقی ها خودداری شود. بیان توضیحات 

ضروری به تشخیص نویسنده در پاورقی مانعی ندارد.
7ـ در مواردی که اســم یا اصطالحی التین در متن به کار می رود، باید صورت فارسی 

آن در درون متن و صورت التین آن در پاورقی آورده شود.
8ـ فهرست منابع باید به ترتیب زیر سامان یابد:

کتاب: نام خانوادگی، نام، ســال چاپ: عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشــر، 
ناشر، نوبت چاپ.

مقاله: نام خانوادگی، نام، ســال چاپ: »عنوان مقاله«، نام مجله، جلد، شــمارۀ مجله، 
شمارۀ صفحات مقاله در مجله.

9ـ نشــریه در ویرایش یا تلخیــص مقاالت، به گونه ای کــه در محتوای علمی آن ها 
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دگرگونی ایجاد نکند، آزاد است.
10ـ مسئولیت آرای مطرح شده در مقاالت بر عهدۀ نویسندگان است.

11ـ مقاله باید در قالب )word )2003 تایپ و از طریق پســت الکترونیکی، یا پست 
سفارشی ارسال و یا به صورت حضوری به دفتر مجله تحویل داده شود.

12ـ مقاالت باید در صفحات A4، یک رو، با فاصلۀ تقریبی میان سطور  1/5 سانتی متر، 
با قلم M  Mitra، فونت 13 حروف چینی شــود. تیتر های اصلی با فونت 13 بولد و 

تیترهای فرعی با فونت 12 بولد تنظیم شود.
13ـ نویســندۀ مقاله باید نام و نام خانوادگی، مرتبۀ علمی، نشــانی و شــمارۀ تماس و 

آدرس پست الکترونیکی خود را همراه متن مقاله به نشریه اعالم نماید.
14ـ احســن الحدیث از چاپ مقاالت ترجمه اســتقبال می کند. )ارسال متن اصلی به 

همراه ترجمه ضروری است.(
15ـ در صورت چاپ مقاله، دو نسخه از نشریه به نویسنده تقدیم خواهد شد.

16ـ تنها مقاله هایی قابل بررســی اســت که قباًل منتشر نشده و همزمان برای نشریه 
دیگری ارسال نشده باشد.

فرایندارزیابیوچاپمقاله
1ـ تشکیل پرونده و اعالم وصول پس از دریافت مقاله؛

2ـ بررسی مقدماتی مقاله از حیث جهت گیری پژوهشی و ساختار مناسب مقاله توسط سردبیر؛
3ـ در صورت عدم احراز شــرایط اولیه: حذف مقاله از چرخۀ داوری و اعالم مراتب به 

نویسنده؛
4ـ در صورت احراز شــرایط اولیه: ارســال مقاله به داوران اول و دوم جهت مطالعه و 

ارزیابی مقاله بر اساس معیارهای مشخص شده در فرم ارزیابی مقاالت؛
5ـ عودت مقاله به نویسنده جهت اعمال اصالحات مورد نظر داوران؛

6ـ انطباق اصالحات انجام شــده با مجموع نظرات داوران توسط داور تطبیقی و ارجاع 
به نویسنده در صورت نیاز به اصالح مجدد؛

7ـ طرح مقاله در جلســه هیئت تحریریه جهت تصمیم گیری نهایی درباره چاپ یا عدم 
چاپ مقاله؛

8ـ اعالم نتیجه نهایی به نویسنده؛
9ـ ویراستاری و تنظیم نهایی مقاله برای انتشار.
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نشانهیونسچهبود؟
)تاریخ دریافت: 1395/9/7، تاریخ پذیرش1396/4/5(

احمددیدات
،اکرماسدیخوری٭٭  ترجمه:دکترعلیحسننیا٭ 

چکیده
1 اســت از شیخ احمد  »نشــانه یونس چه بود؟« برگردانِ فارســِی رساله ای
که تالش می کند یکی از چندین ادعای مطرح شده در کتب مقدس  دیدات2،
یهود و مسیح مبنی بر پیش گویی های عیسی مسیح )علیه السالم( درباره خود 
را به چالش کشیده، اشــتباهات مطرح شده از سوی آنان را روشن سازد. وی 
با اشــاره به اینکه عیسی در پاسخ به درخواست علمای یهود از وی برای ارائه 
نشــانه ای بر صدق دعوت خود، گفته است: »نشــانه من این است که شبیه 
یونس نبی )علیه الســالم( هستم؛ همان گونه که یونس سه شبانه روز در شکم 
وال ماند، من نیز ســه شــبانه روز در دل زمین خواهم ماند« به استناد شواهد 
کتاب مقدس، ثابت می کند که این شــباهت به هیچ وجه درســت نیســت و 
توجیهات گوناگونی که در طول ســالیان به واسطه این مسأله ذکر شده است، 

دارای اشکاالت جدّی است.
واژگانکلیدی: احمد دیدات، کتاب مقدس، شــباهت عیسی مسیح، نشانه 

یونس.

»مسیح«،نهیکنام
امروزه، بیش از یک میلیارد مســیحی کورکورانه پذیرفته اند که عیسی ناصری، مسیح 
است. آن ها از کتاب مقدس )عهد عتیق( »هزار و یک« پیشگویی می آوردند تا این ادعا 

a.hasannia@shahed.ac.ir ٭ )نویسنده مسؤل( استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد تهران؛
٭٭ دانشجوی کارشناسی علوم حدیث، پردیس دانشگاه قرآن و حدیث تهران

1. Deedat, Ahmed, What Was the Sign of Jonah? Cape Town, IPCI (Islamic 

Propagation Center International), 12th Edition: May 1990.

2. احمد دیدات، دانشــمند فقید مسلمان و اهل آفریقای جنوبی اســت که مناظرات وی با علمای مسیح و یهود 
بســیار مشهور اســت. از آثار گوناگون وی، تاکنون چند اثر توسط اینجانب )علی حسن نیا( ترجمه و گزارش شده 
است: از جمله ترجمه مناظره ای از او با عنوان »انجیل درباره پیامبر چه می گوید؟« که در شماره ۱۷ نشریه اندیشه 
تقریب، زمســتان 1387 منتشر شــده و ترجمه کتاب »The God That Never Was« با عنوان »خدایی که 
هرگز نبود« که در شماره دوم دوفصلنامه احسن الحدیث، پاییز و زمستان 1395، ص ۸۴ـ۷۳ انتشار یافته است.



9

د؟
بو

چه
س

یون
نه

شا
ن

را ثابت کنند که »عیســی« همان »مسیح« موعودِ یهودیان است. اجازه دهید »هزار« 
پیشــگویی را لحظه ای کنار گذاشته، تنها به ادعایی روشن و صریح از عیسی در اناجیل 

بپردازیم و ببینیم که آیا او قولی را که به یهودیان داد، به خوبی انجام داد ]یا نه[.
بایــد پذیرفت که واژه »مســیح« یک نام نیســت، بلکه یک عنوان اســت؛ این کلمه 
ترجمه عبرِی »Messiah« به معنی »مســح شــده« و معادل یونانِی »مسح شده«، 

»Christos«، که واژه »مسیح« از آن گرفته می شود.
کشیشان و پادشاهان زمانی که به کار خود ُگماشته می شدند، »مسح می شدند«. کتاب 

مقدس حتی این عنوان را به پادشاه بی دین، کوروش1 نیز اعطاء کرد. )اشعیاء: 45/1(
در انجیل لوقا می خوانیم که »در روز هشــتم تولد نوزاد، در مراســم ختنه او، نامش را 
"عیســی" گذاردند، یعنی همان نام که فرشته، پیش از باردار شدن مریم، برای او تعیین 
کرده بود«. )لوقا: 21/2( نامی که به پســر مریم قبل از تولد داده شــد، »عیسی بود نه 
مســیح«. تنها بعد از غسل تعمیدش به دســت یحیِی تعمیددهنده بود که او )عیسی(، 
مســیح نامیده شــد. یهودیان نه تنها ادعای او را به درســتی و صحــت تلقی کرده و 

پذیرفتند؛ بلکه تالش کردند آن را اثبات هم بکنند.

معجزه،گواهیبراثبات]مدّعا[
در انجیل متی آمده که عالمان یهود ـ فریســیان2 و کاتبان3 ـ نزد عیســی آمده، از وی 
پرسیدند: »اســتاد!4 ما نشانه ای از تو می خواهیم.« )متی: 38/12( آنچه آنان می خواستند 
»یک حیله جادویی« یا »تردســتی« بود، مانند: خارج کردن خرگوش از کاله، راه رفتن 
روی آب، پرواز در آســمان یا پا گذاشتن بر زغال افروخته. این، همان نشانه یا معجزه ای 
بود که آنان در پی اش بودند. یهودیان او را با ساحر، جادوگر و حقه باز اشتباه گرفته بودند!

تنهایکنشانه
عیسی با خشمی نیکو پاسخ داد: »فقط مردم بدکار و شرور طالب نشانه اند. اما نشانه ای 
)معجزه ای( به شما نشان داده نمی شود؛ به جز نشانه )معجزه( یونس نبی: زیرا همان گونه 
که یونس ســه شــبانه روز در شــکم ماهی بزرگ )وال( ماند، من نیز سه شبانه روز در 

1. از آنجا که قصد این نوشــتار صرفًا ترجمه و نه نقد رساله شیخ دیدات است، لذا برخی از نکاتی که نیازمند نقد 
یا توضیح است )مانند همین نکته که در باب کوروش گفته شد( را به عهده خوانندگان می گذاریم. ]مترجمان[

2. Pharisees.
3. Scribes.
4. master.
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دل زمین خواهم ماند.« )متی: 39/12-40( یهود می گویند: »هیچ نشــانه ای«. عیسی، 
یهودیــان را به کور مادرزادی که او بینایی اش را برگردانده بود، ارجاع نداد. درباره »زن 
مریضی« که او تنها با لمس کردن وی شــفایش داده بود، یا درباره دو هزار خوکی که 
از بین برد تا »یک مرد جُزامی« را شــفا دهد، یا 5000 یا 3000 انســانی که او تنها با 
چند تکه ماهی و چند تکه نان آن ها را تغذیه و ســیر کرده بود، سخن نگفت. یهودیان 
گفتند: هیچ نشــانه ای ارائه نشــد به جز یکی: »نشانه ای از یونس نبی«. او تنها به یک 
دلیل اکتفا کرد؛ ادعای او در اینکه مســیح )عیســی( است، تنها با یک »نشانه ای« که 

ارائه می دهد، ثابت یا رد می شود.
آیا عیســی تنها نشــانه خود را به خوبی ارائه کرد؟ مســیحیان همه متفق القول پاسخ 
می دهند: »بـــــلـــــه!« بدون اینکه به شواهد کتاب مقدس نگاه کنند ـ »چیزی به 

آنان عطاء نشد« ـ اما »همه چیز را اثبات کرد.« )تسالونیکیان1 1: 21/5(

یونسوترکِدعوتِخود
نشــانه )معجزه( یونس چه بود؟ باید »کتاب یونس« در عهد عتیق را بررســی کنیم تا 
پاســخ را بیابیم؛ خداوند به یونس فرمان داد تا به نینوا برود، به مردم نینوا2 هشدار دهد 
و آن ها را به توبه از »راه های شــیطانی و خشــنونتی که در دستانشان بود« فراخواند. 
)یونس: 8/3( اما یونس به عنوان یک هشدار دهنده نینواییان، میلی بر این کار نداشت؛ 
بنابراین به جای نینوا به یافا3 رفت و قایقی برداشت تا از دستور خداوند سرپیچی کند.

در دریا طوفانی وحشــتناک رُخ داد. بر طبق خرافاتــی از دریانوردان، یک فرد در حال 
فرار از دستورات سرورش4، چنین طوفان وحشتناکی را به وجود می آورد. آن ها جستجو 
در بین خود را آغاز کرده، گفتند: »بیایید قرعه  کشــی کنیم )مانند انداختن ســکه "شیر" 
یا "خط"(، زیرا ممکن اســت علت این اتفاق بد یک نفر از بین ما باشــد. بنابراین قرعه 
انداختنــد و قرعه به نام یونس افتاد.« )یونس: 7/1( از آنجا که این، بخشــی از انجام 
رســالت یونس بود، یونس دالورانه و شجاعانه داوطلب شد: »و او به آنان گفت که مرا 
به دریا بیندازید، دریا آرام خواهد شــد؛ چون می دانم که این طوفان وحشتناک به سبب 

من دامنگیر شما شده است.« )یونس: 12/1(

1.Thessalonians 1.
2. Nineveh.
3. Joppa.
4. Master.
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زندهیامرده؟
از آنجــا که یونس فداکارانه خود را به عنوان یک قربانی »نیابتی«1 در آنجا تقدیم کرد، 
نیازی به خفه کردن او پیش از انداختنش به دریا نبود و نیازی به قتل یا مجروح ساختن 

دست و بازویش نبود.
در ســخنانش آمده: »من را بگیرید و بیرون بیندازید«. ســوالی که اکنون پیش می آید 
این است که وقتی ناخدا و خدمه اش او را به دریا انداختند، »یونس زنده بود یا مرده«؟

هر کودک مســیحی که در مدرسه یکشنبه2 شرکت کرده باشد، بی درنگ پاسخ خواهد 
داد: »زنده اســت.« طوفان فروکش می کند. آیا این تصادفی بود؟ یک ماهی یونس را 
بلعید. وقتی بلعیده شــد، آیا زنده ماند یا مُرد؟ پاســخ دوباره همین است: »زنده است.« 
آیا او زنده بود یا مرده، آنگاه که »یونس از شــکم ماهی نزد خداوند، خدای خود را دعا 

کرد.« )یونس: 1/2(
مطمئنًا انســان های مرده نمی توانند گریه و دعا کنند! پاسخ بازهم همان است: »زنده 
است«. برای سه روز و سه شب، ماهی او را به اطراف اقیانوس برد؛ زنده است یا مرده؟ 
جواب »زنده« اســت. در روز ســوم، ماهی او را به ساحل برگرداند؛ زنده است یا مرده؟ 

البته »زنده«!
عیسی درباره خودش چه پیشگویی کرده بود؟ او گفت: »همان طور که یونس بود... بنابراین 
پسر انسان هم خواهد بود«، »یونس سوس )soos(«، »یونس ِجنگا )njenga(، یعنی: 
شبیه یونس« و یونس در چه حالی بود؟ آیا او سه روز و سه شب زنده بود یا مرده؟ زنده، 

زنده، زنده! پاسخ همه مسلمانان، مسیحیان و یهودیان همین است.

عدمشباهتبهیونس
اگر یونس سه روز و سه شب زنده بوده، پس عیسی نیز همچنین باید در قبر زنده باشد، 
همچنان که خودش آن را پیشــگویی کرده بود! اما مسیحیت به طناب سُست و پوسیده 
]باور به اینکه[ »مرگ« عیسی رستگاری آن ها را تضمین کرده است، آویزانند. بنابراین 
مسیحیان باید پاسخشان این باشد که عیسی سه روز و سه شب مرده بود. تناقض بین 
سخن عیسی و اجرای آن آشکار اســت. یونس زنده است، عیسی مرده! یونسی بسیار 
متفاوت! عیســی گفت: »شبیه یونس« و نه »متفاوت با یونس«. اگر این درست است، 

1. Vicarious.
2. Sunday School.



12

بنابراین بر اســاس امتحان خودش، عیسی، مســیح حقیقِی یهودیان نیست. اگر نقل 
انجیل صحیح است، چگونه می توانیم یهودیان را برای نپذیرفتن مسیح سرزنش کنیم.

سه و سه = هفتاد و دو ساعت؟
دکتر و اســتاد الهیات پاسخش این اســت که در )متی: 40/12(، ذیل این بحث، تأکید 
بر عامل زمان اســت: »همان گونه که یونس سه روز و سه شب در شکم وال بود، پسر 
انسان1 نیز ســه روز و سه شــب در دل زمین خواهد بود.« یک الهیاتِی تحصیل کرده 
می گوید: »لطفًا دقت کنید که واژۀ »ســه«، »چهار« بار در این آیه تکرار شده است تا 
ثابت کند که عیســی می خواست پیشگویی مربوط به طول زمانی که او قرار بود در قبر 
بماند را محقق سازد، نه اینکه عبارت »شبیه یونس« ارتباطی با زنده یا مرده بودن وی 

داشته باشد.«
اگر عامل زمانی که عیسی تأکید می کرد، محل بحث است، پس اجازه دهید بپرسیم که 
آیا او آن جنبه از قولش به یهود را نیز عملی کرد؟ مســیحیان متعصب پاسخ می دهند: 

»البته!«

تعطیالتعمومی
این سوال مطرح می شود که مسیح کِی به صلیب کشیده شد؟ تمام جهان مسیحیت پاسخ 
 )Gooi-Vrydag( 2»می دهند: »جمعه!« آیا به همین دلیل اســت که »جمعه خوب
را به عنوان تعطیالت عمومی در جمهوری آفریقای جنوبی جشــن می گیریم؟ بسیاری 
از مســیحیان ملل ]مختلف[، از آمریکا تا زامبیا و از حبشه تا زئیر، تعطیالتی عمومی در 
روز جمعه، به عنوان عید پــاک، دارند. چه چیز »جمعه خوب« را اینقدر خوب می کند؟ 
مسیحیان می گویند: »مرگ مسیح بر صلیب در این روز باعث شستن گناهان ماست.« 
بنابراین آیا او در 1950 ســال پیش در یک روز جمعه بر ]باالی[ صلیب کشــته شد؟ 

مسیحیان می گویند: »بله!«
آنچه در انجیل ثبت شــده، به ما می گوید که یهودیان برای از بین بردن عیسی عجله 
داشتند؛ بنابراین در نیمه شب او را محاکمه کرده، صبحگاه به نزد پیالس3 فرستادند؛ از 
نزد پیالس به هرود4 و سپس به نزد پیالس بازگرداندند. سودبرندگان از این جریان، از 

1. Son of Man.
2. Good Friday.
3. Pilate.
4. Herod.
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عموم مردم می ترسیدند. عیســی قهرمان آن ها و ولی نعمتشان بود. دشمنانش مجبور 
بودند به ســرعت او را دور کنند و موفق بر انجام آن شــدند. البته، همان قدر که آن ها 
بســیار عجله داشتند تا او را به صلیب بکشند، همان قدر هم عجله داشتند تا او را پیش 
از غروب جمعه به خاطر »سبت«1 از صلیب پایین آورند؛ سبت حدود ساعت شش صبح 
جمعه شروع می شــد و یهودیان در ]کتاب[ )تثنیه: 23/21( هشدار داده شده بودند که 
قربانی مصلوب شــده »ملعون خدا« بوده و مجاز به باقی گذاشتن وی بر صلیب در روز 
ســبت نبودند: »...تا سرزمینتان آلوده نشود، سرزمینی که پروردگارتان، خدایتان به شما 

به ارث داده است.«
برای رفع دغدغه های مذهبی کاتبان و فریســیان، شاگردان مخفِی2 عیسی، بدن او را 
از صلیب پایین کشــیدند. آن ها بدن عیسی را به غسالخانه آوردند و آن را با »سی کیلو 
مواد خوشبو از مر و عود و چوب پوشاندند« )یوحنا: 39/19( سپس بدن پوشانده شده را 

تا پیش از نیمه شب در قبر قرار دادند.

چرا»مفروض«؟
اختالفات فراوانی در بین فرقه  و گروه های مختلف مســیحیت وجود دارد، ولی آن ها در 
این مســئله متفق القول هستند که عیسی مفروض )قرار(3 بود که تا شب جمعه در قبر 
قرار گیرد. )به خاک ســپرده شود( همچنین مفروض بود تا در روز شنبه در آرامگاه قرار 
گیرد و نیز مفروض بود که در شــب شنبه در آرامگاه قرار گیرد. مسیحیان در این باره 
یکدل هســتند. کلمه »مفروض بود« را ســه بار تکرار کرده ام و دلیل آن این است که 
اناجیل درباره این مسئله که عیسی دقیقًا چه زمانی از قبر بیرون آمد، سکوت می کنند. 
او می  توانســته در جمعه شــب توســط شــاگردان مخفی خود به یک جایگاه آرام تر و 
محترم تر برده شده باشد، اما من حق ندارم درباره آنچه که نویسندگان انجیل درباره آن 
ســکوت کرده اند سکوت کنم. بنابراین »مفروض بود« را سه بار تکرار کردم. در تحلیل 

نهایی ]اجازه دهید ببینیم[ که آیا عیسی سه روز و سه شب در قبر بود؟

1. Sabbath.
2. Secret Disciples.
3. Supposed.
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هفتهپاک
درقبر

شبهاروزها

جمعه: در قبر گذاشته شد. درست پیش 
از غروب خورشید

یک شب-----

یک شبیک روزشنبه: مفروض بود که در قبر باشد.

----------شنبه: قبل از غروب خورشید گم شد.

دو شبیک روزجمع

تردید نخواهید کرد که جمع نهایی، یک روز و دو شــب است و نه سه روز و سه شب! 
طبق متون مقدس مسیحیان، عیسی دو بار شکست خورده بود:

اولین جا اینکه، او شبیه حضرت یونس نبود؛ یونس در شکم ماهی زنده بود و این دقیقًا 
مخالف آنچه که مسیحیان ادعا می کردند برای استادشان عیسی اتفاق افتاده، بود: او به 

همان اندازه که یونس، زنده بوده، مرده بوده است!
دومین جا اینکه، می بینیم که او در انجام عامِل زمان نیز ناکام بود؛ بزرگترین ریاضی دان 
مسیحیت، موفق نخواهد شد نتیجه مورد نظر را به دست آورد: سه روز و سه شب. نباید 
فراموش کنیم که انجیل ها به صراحت می گویند که قبل از »طلوع خورشــید« در صبح 
روز یکشنبه )اولین روز هفته(، مریم مقدس به آرامگاه عیسی رفت و قبر او را خالی دید.

چهارشنبه »خوب«1
خانواده آرمسترانگ2، جهان مســیحیت را بی ارزش کرد؛ ظاهرًا آن ها حساب کار خود 
را می دانســتند! آقای روبرت فای3 از مجله »حقیقت آشــکار«4 در »هالیدی این«5 در 
دوربَن6، جایی که من در آنجا حضور داشــتم، اخیرًا ســخنرانی کرد. آقای فای تالش 
کرد تا به حضار مســیحی ثابت کند که عیســی مســیح در روز چهارشنبه ای مصلوب 

1. Good Wednesday.
2. Armstrong.
3. Robert Fahey.
4. Plain Truth.
5. Holiday Inn.
6. Durban.
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شــده اســت نه در روز جمعه، همان طور که مسیحیت ارتودکس در دو هزار سال پیش 
مطرح کرده اند. به گفته وی اگر با یک شــمارش به عقب، از صبح روز یکشنبه سه روز 
و ســه شب کسر کنیم، به چهارشنبه خواهیم رسید. من به آقای فای برای این نوآوری 
تبریک می گویم. از او می پرسم که چگونه ممکن است که در طول دو هزار سال پیش، 
مسیحیان »جمعه خوب« را به جای »چهارشنبه خوب« جشن می گرفته اند!؟ این بدین 
معناســت که یک میلیون و دویست هزار نفر مســیحی امروزه از روز ]دقیق و[ درست 
مفروض برای مصلوب شدن ]عیسی[ بی اطالع اند. یعنی حتی کلیسای کاتولیک روم1 ـ 
که مدعِی وجود سلســله ناگسستنی پاپ ها از پیتر2 تا به امروز هستند ـ طبق نظر آقای 

فای، در گمراهی اند.
خدایاشیطان؟3

 این ســؤال مطرح می شــود که چه کسی میلیون ها مســیحی را در طول دو هزار سال 
گذشته فریب داده است؟ خدا یا شــیطان؟ آقای فای به صورت قاطعی پاسخ می دهد: 
»شــیطان!«. ]به او[ گفتم: »اگر شیطان می تواند موفق به گمراه ساختن مسیحیان در 
اساسی ترین عقایدشان شود، که »جمعه خوب« یا »چهارشنبه خوب« را جشن بگیرند، 
پس چقدر آســان تر است برای او تا مسیحیان را در چیزهای دیگر مرتبط با »خداوند« 

گمراه سازد؟ اقای فای سر به زیر انداخت و دور شد!
اگر این عقیده ســازندگان و پایه گذاران مســیحیت در دنیای امروز است، ممکن است 

اکنون بپرسیم که »آیا این بزرگترین دروغ به تاریخ نیست؟«

1. Roman Catholic Church.
2. Peter.
3. Devil.
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تأملیبردغدغهاخباریهادرجریانسندمحوری
)تاریخ دریافت:96/11/29 تاریخ پذیرش: 1397/4/1(

ناصرنجفی*
چکیده

در بررســی روایات و تضعیف یا تقویت آن ها، برخی تنها راه دستیابی به اعتبار 
روایت را سند آن می دانند )وثوق سندی(. گروهی نیز بر این باورند كه معیار و 
مالک عمل به حدیث، اطمینان به صدور آن از معصوم، به وســیله قرائن است 
و ســند نیز یکی از این قرائن در کنار سایر قرینه ها است. در دوره ای از تاریخ 
حدیث، نگاه سندی به روایت از حالت قرینه بودن خارج و تبدیل به مالک کلِی 
عمل یا رد روایت شــد؛ این امر یکی از علل برآشفته شدن اخباری ها گشت. در 
این نوشــتار با بررسی وضعیت حدیث شیعه، ثابت شده است برخالف احادیث 
اهل ســّنت، پدیده ی جعل کمترین آسیب را در تاریخ حدیث شیعه داشته است 
و معصومان )علیهم الســالم( و اصحاب ایشان سعی در تصفیه چنین روایاتی 
داشــتند. از این رو هم دلیل نقلی و هم دلیــل عقلی بر صحّت وثوق صدوری 
داللــت دارند و نگاه صرف ســندی بر روایات آســیب هایی را به همراه دارد. 
لذا اخباری ها )صرف نظر از دیگر عقایدشــان( دغدغه برحقی در این موضوع 

داشتند. 

واژگانکلیــدی: اخباریان، وثوق ســندی، وثوق صدوری، روایات شــیعه، 
تصحیح روایت، تضعیف روایت.

مقدمه
از اساسی ترین راه های تکامل در هر علمی، شناخت تاریخ آن علم و مقاطع تاریخی آن 
اســت که با این مهم، هم مراحل پیشــرفت و پسرفت آن علم، دیده و هم عوامل این 
رشــد یا توقف، کشف خواهد شد. این پروســه برای حرکت یک علم در جهت صحیح 
خود و کارآمدی آن ضروری اســت. فقه و حدیث نیز از این قاعده بیرون نیستند. امروز 
برای کارآمدی هرچه بیشــتر فقه و حدیث، باید تاریخ آن  دو بررســی شود و عواملی را 
که در طول تاریخ باعث رشــد و کمال فقاهت و یا ســبب عدم بالندگی آن شده است، 

Nnajafi58@gmail.com طلبه درس خارج حوزه علمیه قم؛ *
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واکاوی گردد؛ ســپس از نتیجه آن برای بالندگی این علوم در عصر خود استفاده کرد. 
ظهور مکتب اخباری گری بخشــی از تاریخ حوزه معرفت دینی ما است که حدود 150 
ســال بر حوزه های علمی شیعه حکومت کرد. در این نوشتار تأثیر و نقد این جریان در 

حوزه فقه و حدیث بررسی می شود.
اجتهاد به معنای تفســیر دین با روش های علمی و عقالئی، ضروری است و این مهم، 
حتی در زمان ائمه )علیهم الســالم( نیز وجود داشــته است. توجه به سند در قبول یا رد 
روایــت، تنها به  عنوان یکی از قرائن، مورد توجه قــرار می گرفت؛ نه این که تنها معیار 
تضعیف یا تقویت روایات باشد. با شروع عصر غیبت و در کرسی بودن حوزه های علمی 
اهل ســنت، برخی از بزرگان شیعه مانند سید مرتضی و شیخ طوسی)ره(، ناچار از طرح 
مســائل اهل سنت و پاســخ گویی به آن ها بودند. این کار هرچند دفاع از مباحث علمی 
شــیعه و جدا کردن مرزها بود؛ اما از آنجایی که انســان معصوم نیست، متأثر از برخی 
مباحث آن ها شدند که از اساس، شــیعه بدان ها نیازی نداشت.1 برای مثال در مقایسه 
فهرســت کتاب »العده فی اصول الفقه« قاضی ابویعلی با »العده« شــیخ طوسی دیده 
می شــود که ایشان ناظر به مباحث اهل ســنت این کتاب را نوشتند. یکی از این موارد، 
جریان ســندمحوری است که در تصحیح و تضعیف روایات به آن پرداختند. این جریان 
به  تدریج از روش قدما که اطمینان به صدور روایت از طریق قرائن بود، دور شد. هرچند 
این رویه در زمان خود شیخ اتفاق نیفتاد، چرا که مبنای شیخ طوسی در این مورد وثوق 
مخبری اســت، اما این تأثیرات جای خود را در مباحث علمی شیعه پیدا کرد و بعدها به 
تدریج در زمان عالمه حلّی به اوج خود رســید. منظور ما از جریان سندمحوری مالک 
قرار دادن سند بدون توجه به سایر قرائن است که این جریان در زمان صاحب معالم و 

صاحب مدارک به اوج خود رسید و منجر به اعتراض اخباری ها شد. 
در این نوشتار ثابت می شود که اخباری گری گرچه در کل، جریان سالمی نبود؛ اما چنین 
نبود که بدون هیچ پیش زمینه ای به وجود آمده باشــد؛ اشــتباهاتی که برخی اصولی ها 
در مقــام فهم دین مرتکب شــدند، باعث واکنش عده ای از فقهاء شــد که در نهایت 

1. اگر چه مکتب شــیخ طوســی در کل، مکتبی رشــد یافته و رو به اصالح بود و مزایای بسیاری داشت، نظیر: 
اســتداللی کردن فقه شــیعه و گشودن تفریعات گســترده، از آنجایی که حوزه شیعه در اقلیت بود و برای مطرح 
کردن آن و مرزبندی علمی با مخالفان، بهترین کار مواجهه با حوزه حاکم اهل سنت و نقد آن بود؛ شیخ این کار 
را به بهترین شکل انجام داد، اما در این راه در معرض التقاط و متأثر شدن از فضای علمی اهل سنت قرار داشت 

و اگرچه تالش کرد این اتفاق نیافتد؛ اما بازهم در آثار این بزرگوار، ردّپای این تأثیرات دیده می شود.
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اخباری گری را ایجاد کرد. اخباری ها دغدغه های خوبی هم داشــتند که چشم پوشی از 
آن ها به دور از حرکت علمی و بالندگی آن است؛ چرا  که برخی از همان خطاهای علمی 
که باعث پیدایش اخباری گری شــد، هنوز هم وجــود دارد. عواملی که موضع گرفتن 
اخباری ها در برابر اصولی ها را در پی داشــت، عبارت بود از: ترویج اجتهاد و متأثر شدن 
از فضای اجتهادی اهل ســنت در قالب اجماع، ســندمحوری و غفلت از تفاوت اساسی 
روایات شــیعه با اهل سنت، تعمق در تفسیر روایات و دور شدن از تفسیر عرفی، تفسیر 
قرآن )که از نگاه اخباری مردود بود(. گرچه برخی از این عوامل مانند تفســیر قرآن و 
اجتهاد در واقع خطا نبودند و از انحرافات اخباری ها بود؛ اما وجود خطاهای اساسی دیگر 

در جریان علمی علمای اصولی قابل چشم پوشی نیست. 
از انتقادهای جریان اخباری ها، محوریت دادن اصولی ها به ســند روایت است که متأثر 
از اهل ســنت بود. می خواهیم بدانیم آیا واقعا تفکر سندمحوری انحراف بود؟ آیا فضای 
حدیثی شــیعه به گونه ای بود که نیاز به این موشکافی در سند روایات داشته باشد؟ این 
تفکر چگونه وارد جریان علمی شــیعه شد؟ اصال جریان حدیثی شیعه تفاوتی با فضای 
روایات در اهل ســنت دارد؟ این جریان چه پیامدهایی را به همراه داشــت یا دارد؟ در 
پایان نتیجه گرفته می شــود اگرچه سند نیز به  عنوان یکی از قرائن اطمینان و وثوق به 
روایت است اما محوریت دادن به آن، پیامدهای خطرناکی دارد که به اختالل در جریان 
فقاهت می انجامد و اخباری ها دغدغه درســتی در برابر این جریان داشتند. تا جایی که 

عالمه وحید بهبهانی )ره( از عالمان بزرگ اصولی نیز بر این جریان موضع گرفت.

بحثوبررسی

۱ـمفاهیم
1ـ1ـوثوقخبری

مشــهور علمای اصول، روایتی را که از قرائن مختلف مانند: شخصیت مخبر، صالبت 
معنایی و ادبی متن، موافقت با عقل و شواهد تاریخی و... موجب اطمینان به صدور آن 
پیدا شود، تأیید و وثوق به خبر را معیار حجیت می دانند. ایشان تمام ادله حجیت را اعم 

از خبر، اجماع و بنای عقالء، ناظر به وثوق خبری می دانند.1 )بهبهانی، 1415: 487(

1. عالمه وحید بهبهانى )ره( می گوید: »اتّفق المتقدّمون والمتأّخرون من القائلین بحجّیة خبر الواحد على أنّ الخبر 
حاح، بل الّضعیف  عاف أضعاف استنادهم إلى الصِّ الّضعیف المنجبر بالّشــهرة وأمثالها حجّة، بل اســتنادهم إلى الضِّ

المنجبر صحیح عند القدماء من دون تفاوت بینه وبین الصحیح، وال مشاحّة فی االصطالح...«
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1ـ2ـوثوقمخبری)سندمحوری(

در مقابل، برخی نیز در تحلیل روایت ابتدا از ســند شــروع می کنند و با ضعف یا ابهام 
در ســند روایت، به بقیه قرائن کم توجهی کرده و روایت را حجت نمی دانند. )بهبهانی، 

1415: 223؛ شیخ بهایی، 1414: 26(
1ـ3ـاخباری

اخباری در مقابل اصولی به آن دســته از فقهایی گفته می شود که در برهه ای از تاریخ 
انتقادهایی به علمای اصولی داشــتند. مکتب اخباری شــاخصه هایی دارد؛ مانند این که 
منابع اســتنباط را منحصر در کتاب1 و ســنت می دانند، اجتهــاد و تقلید از غیرمعصوم 
)علیه الســالم( را جایز نمی دانند؛ احادیث را تقسیم به صحیح و ضعیف کرده، حدیثى را 
صحیح مى دانند كه به صدور آن از معصوم )علیه الســالم( اطمینان حاصل شود؛ خواه 
منشــأ اطمینان، وثاقت راوى یا راویان باشد یا قرائن و شواهد دیگر؛ برخالف اصولی ها 
که روایتى را صحیح مى دانند كه همه راویان آن، شــیعه دوازده امامى و عادل باشــند 

و ... که مورد اخیر، محل بحث این مقاله است. )ر.ک: اخباری گری، بهشتی، 1390(

2ـسندمحوریپسازعالمهتامالامیناسترآبادی
مالک و محور قرار گرفتن سند برای تضعیف یا تقویت روایت و فاصله گرفتن از روش 
قدما، بعدها به خاطر اعتراض فقهای اخباری و برخی از اصولی ها مانند مرحوم بهبهانی، 
فروکش کرد. اگرچه این نگاه تعدیل شد؛ اما به  صورت کامل حّل نشد، تا جایی که در 
عصــر ما نیز برخی، به پیروی از همین جریان با روایات برخورد می کنند. از این رو الزم 
اســت ابتدا سیر تاریخی این تفکر روشن شود، سپس به آسیب های آن در روند فقاهت 

و دین شناسی پرداخت.
2ـ1ـسندمحوریپسازعالمهتامالمحمدامیناسترآبادی

2ـ1ـ1ـعالمهحلی)ره(
بعد از ابن ادریس حلی )ره( تحوالتی در فقه و اصول به  وجود آمد. از آن جمله، پرداختن 
به فروعات جدید، اجتهادی تر شــدن فقه و کنکاش در سند روایت بود که مورد اخیر از 
زمان اســتاد عالمه حلی )ره( شروع و به دســت خود عالمه تنظیم و تببین شد. استاد 
عالمه، احمد بن طاووس )ره( اولین کسی است که با روش قدما در تصحیح و تضعیف 

1. البته اخباری ها بر این باورند که ظواهر قرآن حجت نیست و نمی توان احکام نظری را از آن استنباط کرد، اما 
آنجا که ضروریات دین را بیان می کند، ظواهر قرآن قابل استناد می باشند. )استرآبادی، 1426: 104 و 144(
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روایت مخالفت و اقدام به تقسیم بندی جدیدی از روایات بر اساس سند نمود. )سبحانی، 
1424: 98( ایشان حدیث را بر اساس سند آن به چهار حالت تقسیم کرد:

صحیح: حدیثی که تمام افراد سند متصل به امام )علیه السالم(، امامی و عادل باشند.
حســن: روایتی است كه واجد تمام شــرایط روایت صحیح است؛ به اسثتناى آن كه در 
میان سلسله راویان نسبت به یک یا چند راوى در منابع رجالى تصریح به عدالت نشده 

و تنها به مدح و ستایش او اكتفا شده باشد. )مامقانی، 1428: ۱، 130-145(
موثق: روایتی اســت كه به رغم برخوردارى از اتصال ســند به معصوم و نیز عدالت یا 
وثاقت راویان در تمام طبقات یک یا چند راوی آن، غیرامامی باشــند. )مامقانی، 1428: 

)130-145 ،۱
ضعیف: هر روایتی که غیر از سه مورد فوق باشد.

چنانچه می بینیم در این تقسیم، هیچ توجهی به قرائن دیگر غیر از سند نشده است. این 
در حالی اســت که قدما حدیث را براساس وثوق به صدور تقسیم می کردند نه وثوق به 

سند. شیخ بهایی )ره( در»مشرق  الشمسین« با اشاره به همین حقیقت می گوید:
»بــزرگ محدثین، محمد بن بابویه، براســاس رویه متقدمین، بــه روایتی که اعتماد و 
اطمینان بر آن است، صحیح اطالق می کند؛ لذا تمام احادیث کتب من ال یحضره الفقیه 
را صحیح می داند؛ ایشــان گفته است که این روایات را از کتب مشهور و قابل اعتماد و 
مرجع اســتخراج کرده است. در حالی که بسیاری از این احادیث بنابر مبنای متأخرین، 
صحیح نمی باشند و داخل در روایات حسن و موثق و حتی ضعیف می شوند. بقیه عالمان 
هم بر همین منوال عمل می کردند و حتی حکم به صحت برخی از احادیثی که راویان 
آن غیرامامی اند، می دهند و آن هم به خاطر قرائنی اســت که مقتضی وثوق و اطمینان 

به آن روایات می باشد«.1 )شیخ بهایی، 1414: 29(
عالمه به پیروی از اســتاد خود، جریانی را شروع کرد که -چنانچه خواهد آمد- بعدها 
عــده ای به نام اخباری و حتی برخــی از اصولیان در برابر آن موضع گرفتند. ایشــان 

1. »و قد جرى رئیس المحدّثین ثقة اإلسالم محمّد بن بابویه قدّس الّل روحه على متعارف المتقدّمین في إطالق 
الصحیــح على ما یركن الیه و یعتمد علیــه، فحكم بصحّة جمیع ما أورده من األحادیث في كتاب من ال یحضره 
الفقیه، و ذكر أنّه اســتخرجها من كتب مشــهورة علیها المعوّل، و إلیها المرجع، و كثیر من  تلك األحادیث بمعزل 
عن االندراج في الصحیح على مصطلح المتأخرین و منخرط في ســلك الحســان و الموثقات بل الّضعاف. و قد 
ســلك على ذلك المنوال جماعة من أعالم علماء الرّجال، فحكموا بصحّة حدیث بعض الرّواة الغیر اإلمامیّة كعلي 

بن محمّد بن رباح و غیره لما الح لهم من القرائن المقتضیة للوثوق بهم و االعتماد علیهم«.



21

ی
ور
مح

ند
س

ان
ری
ج
در
ها

ی
بار

اخ
غه

غد
رد

یب
أمل

ت
آنچه را که اســتادش شــروع کرده بود، منظم تر و کاربردی کرد. وی در مقدمه هشتم 

منتهی المطلب در توضیح اقسام روایت می گوید:
»المقدّمــة الّثامنــة: انّه قد یأتي في كتابنا هذا إطالق لفظ الّشــیخ و نعني به اإلمام أبا 
جعفر محمّد بن الحسن الّطوسيّ قدّس الّل روحه ... و قد یأتي في بعض األخبار انّه في 
الّصحیح و نعني به ما كان رواته ثقاة عدوال و في بعضها في الحســن و نرید به ما كان 
بعض رواته قد أثنى علیه األصحاب و إن لم یصرّحوا بلفظ الّتوثیق له، و في بعضها في 
الموثّــق، و نعني به ما كان بعض رواته من غیر اإلمامیّة كالفطحیّة و الواقفیّة و غیرهم 

إاّل انّ األصحاب شهدوا بالّتوثیق له «.1 )عالمه حلی، 1412، 1، 9(
لذا در مختلف الشــیعه عالمه، می بینیم که ایشــان در بررسی روایت توجه بیشتری به 

سند دارد: 
»و الجواب: المنع من صحة الســند، فان في طریقه عبــدالّل بن بكیر و هو فطحي«. 

)عالمه حلی، 1413: 3، 29(
»و الجواب عن األوّل: انّه ضعیف الســند، فانّ ابن بكیــر فطحي و ان كان ثقة، و في 
طریقه علي بن أســباط و هو فطحي أیضا، و سهل بن زیاد و هو ضعیف... و عن الثاني: 
بضعف السند، فانّ في طریقه ابن بكیر و أحمد بن فّضال، و فیهما قول«. )عالمه حلی، 

)100 ،3 :1413
»سند روایت ضعیف است چون ابن بکر و علی بن اسباط فطحی هستند و...«

هرچند ایشــان روایات زیادی را به خاطر وجود راوی واقفی یا زیدی و یا فطحی بودن، 
کنــار می زند؛ )عالمه حلی، 1413: 1، 249، 349، 405( اما در توجه به ســند روایت، 
معتــدل بود و به قرائن دیگر نیز توجه می کرد. برای مثال در بررســی روایتی به خاطر 

ابراهیم    بن  غیاث بتری، آن را کنار نمی زند و به قرائن دیگر هم توجه می کند:
»ال یقــال: إنّ غیاث بن إبراهیم بتــري، و المتن غیر داّل على المطلوب، إذ الكراهة ال 
تدّل على التحریم. ألنّا نقول: إنّ غیاثا و إن كان بتریا إاّل أنّ أصحابنا وثّقوه فیغلب على 

1. »مقدمه هشتم: منظورمان از لفظ شیخ كه در كتاب مى آید، امام ابو جعفر، محمد بن حسن طوسى مى باشد... . 
در مورد برخى از روایات لفظ صحیح به كار برده ایم و منظورمان آن است كه راویان این خبر ثقه و عادل مى باشند 
و در برخى دیگر از روایات لفظ حَسَــن استعمال شــده؛ منظور این است كه برخى از راویان این خبر را اصحاب، 
مدح كرده اند، هر چند به ثقه بودنش تصریح نكرده اند. در برخى دیگر از این اخبار لفظ موثّق را ذكر كرده ایم كه 
منظور آن روایاتى اســت كه بعضى از راویان آن ها امامى نبوده، بلكه فطحى، واقفى و ... هســتند؛ ولى اصحاب، 

ثقه بودنشان را تأیید كرده اند«. 



22

الظــنّ ما نقله و الظن یجب العمل به و الكراهة تســتعمل كثیرا في التحریم«. )عالمه 
حلی، 1413: 5، 94(

»غیاث اگرچه بتری است اما اصحاب او را توثیق کرده اند...«
یــا این که در جای دیگر در توجیه روایتی به خاطر وجود یک راوی ضعیف، قول قدما را 

قرینه ای برای تقویت روایت می داند:
»احتج الشــیخ بما رواه زرارة، عن الباقر )علیه الســالم( في رجل أوصى بثلث ماله في 
أعمــام له و أخوال لــه، فقال: ألعمامه الثلثان و ألخواله الثلــث. و الجواب: لعّل المراد 
انّــه جعله بینهم على كتاب الّل تعالى و الطعن في الســند، فانّ في طریقها ســهل بن 
زیــاد و هو ضعیف. لكــن قد روى هذا المعنى ابن بابویه فــي الصحیح عن زرارة، عن 

الباقر)علیه السالم( و رواه ابن یعقوب في الحسن«. )عالمه حلی، 1413: 6، 384(
اما این حرکت عالمه، زمینه ای برای تقویت و گسترش سندمحوری و همچنین ظهور 

جریان اخباری گری شد که در ادامه بدان می پردازیم.
2ـ1ـ2ـشهیداول)ره(

ایشــان شــاگرد فخرالمحققین حلّی فرزند عالمه است. شهید اول نیز برخالف قدمای 
اصحاب در بررســی روایت، در ابتدا نظر به سند دارد؛ اما اگر سند روایتی ضعیف بود از 
آن عدول نمی کند؛ بلکه ســراغ قرائن دیگری مانند شــهرت قدما می رود و در صورت 
وجود چنین قرائنی به روایت عمل می کند. پس شهید اول هم مانند عالمه راه میانه را 
پیمود اما در همین حد متأثر شــد که به سند اولویت داد. برای مثال، سه مورد از کتاب 

ذکری الشیعه را ذکر می کنیم. 
»و في روایة طلحة بن زید عن الصادق )علیه الســالم( عن أبیه عن علي )علیه السالم( 
قــال: »ال جمعة إاّل في مصر تقام فیه الحــدود« و روى حفص بن غیاث عن الصادق 
)علیه الســالم( عن أبیه علیه السّــالم: »لیس على أهل القرى جمعــة، و ال خروج في 

العیدین« و طلحة زیدي بتري و حفص عامي«. )شهید اول، 1419: 4، 154(
»و خبر غیاث بن إبراهیم عن الصادق )علیه السالم( عن الباقر )علیه السالم(: »ال صالة 
علــى جنازة معها امرأة« ضعیف الســند و یجوز أن یكــون المنفي الفضل و الكمال ال 

الصحّة«. )شهیدثانی، 1419: 1، 425(
»عن علي عن رســول الّل )صلی الل علیه و آله( أنّه قال في المجدور ینســلخ إذا غسّل 
یمّموه. و الطریق ضعیف برجال الزیدیّة إاّل أنّ الشهرة تؤیّده«. )شهیدثانی، 1419: 1، 328(
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»در طریق روایت افراد زیدی مسلک وجود دارد؛ لذا ضعیف است، اما وجود شهرت آن 

را جبران می کند«
2ـ1ـ3ـشهیدثانی)ره(

ایشــان به شــدت متأثر از تفکر رجالی عالمه است و اولین مالک رد و قبول روایت را 
ســند آن می داند و تقســیمات حدیث را کاربردی تر کرده است. او بیشتر از شهید اول 
تحلیل سندی دارد. آنچنان که خود، سه کتاب در درایه الحدیث دارد.1 از آنجایی که علم 
درایه در میان اهل ســنت به خاطر دالیلی سابقه بیشتری دارد؛ نشان می دهد که شیعه 
نیز به تدریج از اهل ســنت متأثر می شود؛ که توضیح خواهیم داد. پس از شهید نیز توجه 
به درایه رونق گرفته و عده ای مانند شــیخ حســین بن عبدالصمد عاملی2، شیخ حسن 
فرزند شهید دوم3، شیخ بهایی4، محمد باقر میرداماد5 و... اقدام به نگارش درایه الحدیث 

می کنند.
شهید ثانی در کتاب الروضه البهیه درباره روایتی می گوید: 

»المســتند روایة األصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین علیه السالم. و في طریقها ضعف و 
إرسال«. )شهیدثانی، 1410: 10، 216(

در جایی از مسالک می گوید:
»و سند روایت ضعیف است، زیرا صالح دروغگو و اسحاق )بن عمار( فطحى مى باشد«. 

)شهیدثانی، 1413: 15، 452(
البته ایشان هم نیم نگاهی به شهرت دارد و در مواردی آن را جا بر ضعف روایت می داند:

»و أوجبــوا )نزح ُكرّ في موت الحمــار( و كذا البغل لروایة عمرو بن ســعید عن الباقر 
)علیه السالم( و ضعفها منجبر بالشهرة و عمل األصحاب«. )شهیدثانی، 1402: 1، 396(

»... ضعف روایت با شهرت و عمل اصحاب جبران می شود«
2ـ1ـ4ـمحققاردبیلی)ره(

محقق اردبیلی معاصر شهید و همچنین استاد فرزند شهید، صاحب معالم بوده است. او 
چون در مخالفت با فتوای مشهور جسارت داشت، در ردّ و قبول روایات نیز آنچنان  که 

1. البدایه؛ الرعایه؛ غنیه القاصدین فی معرفة اصطالحات المحدثین.
2. وصول االخیار الی اصول االخبار.

3. التحریر الطاووسی؛ منتقی الجمان فی االحادیث الصحاح و الحسان. 
4. الوجیزه؛ مشرق الشمسین. 

5. الرواشح السماویه. 
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عالمه و شــهیدین نیم نگاهی هم به قرائن دیگر مانند شهرت داشتند، ایشان این توجه 
را هم به حداقل ممکن رســاند. در پر و بال دادن به نگاه سندی بیش از پیش کوشید. 
کتاب مجمع الفائدة و البرهان في شــرح إرشــاد األذهان که از مهم ترین یادگارهای 

اوست، میدانی برای پیاده کردن این نگاه بود.
ایشان در جایی از کتاب طهارت اثر مذکور می گوید:

»لیــس علیه دلیل ااّل خبر ضعیــف و العمل به باعتبار انه منجبر بالشــهرة بعد تحقق 
النجاسة مشكل« )مقدس اردبیلی، 1403: 1، 262(

»برای آن ادعا دلیلی جز یک روایت ضعیف وجود ندارد و عمل به آن به خاطر همراهی 
با شهرت نیز مشکل است«

»و الظاهر طهارة ذرق الدجاج و ما ذهب الیه الشــیخ أوال في التهذیب و شیخه، من القول 
بالنجاسة دلیله فیه ضعیف و هو مكاتبة فارس المجهول«. )مقدس اردبیلی، 1403: 1، 302(

در کتاب صالة در تحلیل روایتی چنین می گوید:
»و اما طریق هذه الروایة في الكافي، فضعیف لسهل بن زیاد و غیره«. )مقدس اردبیلی، 

)101 ،2 :1403
در سراسر این کتاب برای رد و قبول روایات، آنچه که به چشم می آید نگاه سندی است. 
)مقدس اردبیلی، 1403: 2، 463؛ مقدس اردبیلی، 1403: 14، 15و49( اما بیشــترین 
نقش محقق اردبیلی در این حرکت، تربیت شــاگردانی بود که بعدها این حرکت را به 

اوج خود و به بیان دیگر به حد افراط رساندند که در ادامه خواهد آمد.
2ـ1-5شیخحسنفرزندشهیدثانی)صاحبمعالم()ره(

شــیخ حســن دو قید ایمان و عدالت را هم بر تقسیمات روایت افزود که باید از صفات 
راوی باشــد. با افزودن قید ایمان، پذیرش روایت از غیر شیعه ممکن نیست؛ مگر اینکه 
قرینه ای مانند عمل اصحاب باشــد که روایت را تقویــت کند. همچنین با قید عدالت، 
اخبار راوی مجهول الحال را نیز نمی پذیرفــت. )صاحب معالم، 1418: 1، 106-104( 
به نظر او صفت عدالت جایگزین اســالم و ایمان است؛ چراکه کافر و غیرامامی عادل 

هم نیستند.
2ـ1ـ6صاحبمدارک)ره(

ســید شمس الدین عاملی، نوه دختری شهید ثانی است. عاملی با دایی خود شیخ حسن 
که هر دو از شاگردان محقق اردبیلی بودند، به شدت در این عرصه تاختند و نگاه سندی 
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به روایت، با دســتان صاحب مدارک به اوج خود رسید. ایشان خبر موثق را یعنی خبری 
که غیر دوازده امامی آن را نقل کند حتی اگر شــیعه هم باشد، حجت نمی دانست و بر 
این عقیده هم تا آخر، محکم ماند. برای مثال ایشان در مدارک  االحکام در باب طهارت 

در مورد روایتی چنین می گوید: 
»هي ضعیفة الســند بأحمد بن محمد بن یحیى فإنه مجهول و عثمان بن عیسى فإنه 
واقفي و أبي بصیر و هو مشترك بین الثقة و الضعیف«. )صاحب مدارک، 1411: 1، 49(

»و مســتنده روایة علي بن أبي حمزة، عن الصادق )علیه الســالم( قلت بول الرجل قال 
ینزح منــه أربعون دلوا و هي ضعیفة بعلي بن أبي حمزة فإنه واقفي«. )صاحب مدارک، 

)82 ،1 :1411
در باب غسل ذیل روایتی می فرماید:

»و في الروایتین قصور من حیث الســند. أما األولى فباإلرســال، و اإلضمار، و اشتمال 
سندها على عدة من الواقفیة و أما الثانیة فألن في طریقها علي بن الحسن بن فضال و 

هو فطحي«. )صاحب مدارک، 1411: 2، 16(
این نظریه صاحب مدارک، پیامدهای خطرناکی برای روایات شــیعه داشــت؛ چرا که 
روایاتی که از واقفیه، فطحیه، غالت و اهل ســنت نقل شــده است، به چندهزار حدیث 
می رسد. برای اطالع بیشتر می توان به معجم رجال الحدیث آیت الل خویی مراجعه کرد. 
این رویه در زمان ما نیز توســط برخی از شاگردان آیت الل خویی دنبال شد. برای مثال 
نویسنده مشرعة بحاراالنوار در نقد روایات چنان زیاده روی می کند که اکثریت آن ها را 
کنار می زند. )محســنی، 1381: 1، 33( برای نمونه در کتاب عقل و جهل از 5 باب که 
مجموعًا 126 روایت دارد، تنها ســه روایت را قبول می کند و در کتاب علم نیز که 35 

باب و حدود 1460 روایت دارد، تنها هفتاد روایت را معتبر می داند. 
2ـ2ـآغازاخباریگریبامحمدامیناسترآبادی

وی که از فقهای دوره صفویه است، ابتدا اصولی بود و از صاحب معالم و صاحب مدارک 
استفاده نمود. اما بنابه دالیلی، در مسلک اصولی مردد شد و در نهایت به انکار آن رسید. 
آنچه که در این نوشتار بر آن تأکید داریم جریان سندمحوری و موضع اخباریان درباره 
آن می باشد. استرآبادی در مقدمه الفوائد المدنیه به همین موضوع اشاره کرده و می گوید 
این اصطالحاتی که متأخران برای حدیث وضع کردند بین قدما معروف نبوده و ایشان 
تنها حدیث را به صحیح و ضعیف تقســیم می کردند. )استرآبادی، 1426: 120( ایشان 
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از شیخ بهایی چنین نقل می کند:
»متأخران، حدیث را به صحیح و حســن و موثق تقســیم کرده اند. این اصطالح میان 
قدمای ما معروف و متداول نبود و این مطلب برای  افراد آشــنا با کالم آ ن ها روشــن 
اســت. بلکه متعارف میان آنان اطالق صحیح بر هر حدیثی بود که به چیزهایی متکی 
بــود که منجر به اعتماد آنان به آن می شــد یا این که مقترن به قرائنی بود که موجب 
وثوق و رکون به آن می گشــت« )شــیخ بهایی، 1414: 25( قرائنی دیگر غیر از سند 
کــه برای پذیرش روایت در میان قدما، جاری بود و اطمینان به صدور روایت را تقویت 

می کرد، از این قرار است:
»الــف( وجود خبر در بســیاری از اصول اربعمأة که از اســاتید خود به طرق متصل به 
اصحاب ائمه )علیهم الســالم( نقل کرده اند و در آن زمان میان آنان رواج داشت و مانند 

آفتاب در روز روشن میان آنان مشهور بود.
ب( تکرار خبر، در یک یا دو اصل یا بیشتر به طرق مختلف و سندهای متعدد معتبر.

پ( وجــود روایت در اصلی که اصحــاب آن را تصدیق کرده اند، مانند زراره، محمد بن 
مســلم، فضیل بن یســار؛ یا این که اجماع بر صحیح دانستن روایات منقول آنان وجود 
دارد، ماننــد صفوان بن یحیی، یونس بن عبد الرحمن و احمد بن محمد بن ابی نصر؛ یا 
این که اجماع بر عمل به روایت آنان وجود دارد، مانند عمار ساباطی و نظایر او از کسانی 

که شیخ طوسی در کتاب عدة نام برده است.
ج( وجود خبر در یکی از کتبی که بر یکی از ائمه )علیهم الســالم( عرضه شــده است 
و آنــان مؤلفان آن کتب را مدح کرده انــد، مانند کتاب عبیدالل حلبی که بر امام صادق 
)علیه السالم( عرضه شــده است و کتاب های یونس بن عبد الرحمن و فضل بن شاذان 

که بر امام عسکری )علیه السالم( عرضه شده اند.
د( یافتن آن خبر در یکی از کتبی که وثوق به آن در میان گذشتگان شیوع داشته است، 
خواه مؤلف آن از فرقه ناجیه امامیه باشــد، مانند کتاب حریز بن عبدالل سجســتانی و 
کتب بنی ســعید و علی بن مهزیار یا از غیر امامیه باشند، مانند کتاب حفص بن غیاث 
قاضی و حســین عبیدالل سعدی و کتاب قبله از علی بن حسن طاطری« )شیخ بهایی، 

)26 :1414
جریان اخباری گری حدود 150 ســال بر حوزه های علمیه حکم فرما شد. علمای بارزی 
مانند مجلســی ها، مال محسن فیض کاشانی، شیخ حر عاملی، سید نعمت الل جزائری و 
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شیخ یوسف بحرانی پیرو مکتب استرآبادی بودند. در این میان، اخباری های تندی مانند 
میرزا محمد اخباری سخت بر اصولیان تاختند. اما اخباری های منصفی مانند مجلسی  ها 

و صاحب حدائق، جانب اعتدال را در پیش گرفتند.
2ـ3ـتفاوتتاریخحدیثشیعهواهلسنت

اگر تاریخ حدیث دو مذهب را بررسی کنیم، خواهیم دید که جریان سندمحوری، جریانی 
انحرافی بوده اســت. توضیح اینکه بعد از وفات حضرت رسول )صلی الل علیه و آله( و 
جدا شدن اقلیتی به نام شــیعه، اکثریت جامعه مرجعیت علمی اهل بیت )علیهم السالم( 
را نپذیرفتند و به کتاب و ســنت پیامبر )صلی الل علیه و آله( بســنده کردند. از این رو 
اختالف در منابع فقهی هم پیدا شد. شیعه برخالف اهل سنت کالم امام )علیه السالم( را 
هم ردیف بیان پیامبر )صلی الل علیه و آله( و از منابع خود می دانست. کشورگشایی های 
خلفا و توســعه دامنه خالفت، آنان را با سواالت بسیاری مواجه می کرد و برای حل این 
مشکل منابع خود را توسعه دادند. ایشان به اجماع1 مشروعیت بخشیدند و رأی و قیاس 
را هم راهی برای استنباط احکام قرار دادند. قرآن هرچند که منبعی مشترک بین شیعه 
و سنی بود؛ اما چون اهل سنت از علم امامت بی بهره بودند گرفتار تفسیر به رأی شدند.2 
روایات بســیاری در نهی از تفسیر قرآن وارد شده اســت که ناظر به این مورد است.3 
اهل سنت بدون علم امامت رشد کردند و از طرفی حدود صد سال احادیث پیامبر )صلی 
الل علیه و آله( نوشــته نشد و آنچه نیز که نوشته شده بود، سوزانده شد؛ در زمان خلفا 
و پس از آن ها، روایات بســیاری در تأیید دســتگاه حکومت جعل شد. )ابن ابی الحدید، 
1404: 4، 63؛ کلینی، 1407: 1، 62( تا جایی که بخاری از عمران نقل می کند که ما 
در بصره با علی نماز خواندیم و نماز خواندن او ما را به یاد نماز پیامبر انداخت.4 )بخاری، 
1422: 784( بعد از گذشت حدود 100 سال از منع حدیث، وقتی که اجازه نگارش آن 
داده شد، چندین برابر آنچه که پیامبر )صلی الل علیه و آله( فرموده بودند، حدیث نوشته 
شــد. بســیاری از این احادیث، اخبار جعلی بودند. تا جایی که خود بزرگان اهل سنت با 

1. اجماع اواًل راهی برای توجیه غصب خالفت پیامبر بود و دوم این که در مســائل مهم، مشــکالت فقهی را از 
طریق شور اهل فنّ، حّل کنند.

2. برای نمونه رجوع شود به: تفسیر کبیر )فخر رازی، 1402: 2، 286(
3. این روایات که ردّی بر روش تفسیری اهل سنت بود، به قدری زیاد بود که اخباری ها گمان کردند که اهل بیت 

)علیهم السالم( مطلقًا با تفسیر قرآن مخالف می باشند و کسی جز ایشان حتی ظواهر کتاب را نیز نمی فهمد.
رَنَا هََذا الرَّجُُل َصاَلًة ُكنَّا نَُصلِّیهَا  ُ عَْنهُ بِاْلبَْصرَةِ َفَقاَل: »َذكَّ 4. عَــنْ عِمْرَانَ بِْن حَُصیٍْن، َقاَل: َصلَّى مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّ

ِ َصلَّى الُل عَلَیْهِ وَسَلَّمَ و َفَذَكرَ أَنَّهُ َكانَ یَُكبِّرُ ُكلَّمَا رََفعَ وَُكلَّمَا وََضعَ«. مَعَ رَسُوِل اللَّ
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دیده تردید به احادیث می نگریســتند. برای مثال بخاری از میان 600 هزار حدیث در 
منابع اهل ســنت تنها به 7275 روایت اعتماد می کند. )قســطالنی، 1323: 1، 28؛ ابن 

حجر عسقالنی، 1421: 8(
یکی از مواردی که زاییده کمبود منابع بود، تأســیس علم رجال و توجه به ســند روایات، 
برای تشــخیص اخبار جعلی بود. البته نمی توان وجــود کتب رجالی متعدد در عصر ائمه 
)علیهم السالم( را انکار کرد، اما سخن در شدّت و ضعف نیازی است که به آن وجود دارد. 
به عبارتی وضعیت حدیث شیعه –همان طور که در ادامه می آید- چنان نیست که با معیار 
علم رجال سراغ ارزیابی روایات برویم. هیچ روایتی از ائمه )علیهم السالم( وجود ندارد که 
امر به نگارش و ثبت رجال حدیث کرده باشــند، در حالی که ده ها روایت در تشــویق به 
نگارش حدیث و عرضه به خودشان وارد شده است. از این رو اهل سنت با محوریت دادن 
به سند و بررسی موردی روایات، درصدد تصفیه جعل و تحریف هایی شدند که خود به آن 
اقرار داشتند. اشتباهی که اینجا برای برخی از اصولی ها رخ داد، عدم توجه به سیر جریان 
حدیثی شیعه بود. احادیث شــیعه از شاخصه هایی برخوردار بود که اخبار اهل سنت آن را 
نداشــت. حدیث شیعه با رهبری امام معصوم )علیه السالم( پیش می رفت و ایشان بر آن 
نظارت داشــتند؛ ازاین رو اخبار شیعه کمترین آسیب را از ناحیه جعل و وضع به خود دید. 

اقداماتی که ائمه )علیهم السالم( در این راستا انجام دادند، از این قرار است:
الف(ایجادفضایعلمی

ائمه )علیهم الســالم( مخصوصًا از زمان امام باقر )علیه الســالم( بــرای ایجاد فضای 
علمی تالش بســیار نمودند. و هرگز از جریان علمی شــیعه غافل نبودند. امام صادق 
)علیه الســالم( در روایتی می فرماید: »... در میان ما اهل بیت همیشــه عادالنی هستند 
که تحریف غالیان و بدعت های باطل گرایان و تفســیرهای نادرســت جاهلین را طرد 
می کنند«.1 )کلینی، 1407: 1، 32( ایشان شیعه را به عرضه حدیث به خودشان ترغیب 
می نمودند؛ به طوری که در این فضا، اصحاب به هر روایتی عمل نمی کردند؛ بلکه خود 
را ملزم بر حصول اطمینان، به صدور روایت می دیدند. موارد زیادی اســت که نشان از 
جوّ عرضه حدیث به امامان )علیهم السالم( وجود دارد؛ این موضوع در زمان امام صادق 

ْنبِیَاَء لَمْ یُوِرُثوا دِرْهَمًا وَ اَل دِیَنارًا وَ  ْنبِیَاِء وَ َذاكَ أَنَّ اأْلَ ِ )علیه الســالم( َقاَل: إِنَّ اْلعُلَمَاَء وَرَثَُة اأْلَ 1. »عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
إِنَّمَا أَوْرَُثوا أَحَادِیَث مِنْ أَحَادِیثِِهمْ َفمَنْ أََخَذ بَِشيْ ٍء  مِْنهَا َفَقدْ أََخَذ حَّظًا وَافِرًا َفاْنُظرُوا عِْلمَُكمْ هََذا عَمَّنْ تَْأُخُذونَهُ َفإِنَّ 

فِیَنا أَهَْل اْلبَیْتِ فِي ُكلِّ َخلَفٍ عُدُواًل یَْنُفونَ عَْنهُ تَحِْریفَ اْلَغالِینَ وَ اْنتِحَاَل اْلمُبْطِلِینَ وَ تَْأِویَل اْلجَاهِلِینَ«.
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)علیه السالم( شدت بیشتری به خود می گیرد که تنها به ذکر چند نمونه بسنده می کنیم:

امام کاظم )علیه السالم( به شخصی چنین می فرماید:
هْ وَ اْطُلِب اْلحَدِیث َقاَل عَمَّنْ َقاَل عَنْ ُفَقهَاِء أَهِْل اْلمَدِیَنةِ ُثمَّ اعِْرْض عَلَيَّ   »... اْذهَبْ َفَتَفقَّ

اْلحَدِیث «. )کلینی، 1407: 1، 353(
»... دنبال دین شناسی باش و طلب حدیث کن. گفت از چه کسی؟ امام فرمود از فقهای 

اهل مدینه بگیر اما بر ما عرضه کن«
مرحوم کلینی روایتی را در کافی می آورد که عده ای از اهل کوفه به حج می روند و زراره 
دســتورالعملی به آن ها می دهد. وقتی به مدینه می رسند آن را بر امام باقر )علیه السالم( 
عرضه می کنند؛ یعنی شــهرت و عظمت زراره هم، مانع عرضه آن نمی شــود. )کلینی، 

)294 ،4 :1407
ِ)علیه السالم( بَلََغنِي عَْنكَ أَنَّكَ ُقْلَت لَوْ أَنَّ  بِي عَبْدِ اللَّ »عَنْ عَامِِر بِْن عَمِیرََة َقاَل: ُقْلُت أِلَ
َرجُاًل مَاَت وَ لَمْ یَحُجَّ حَجََّة اإْلِسْاَلِم َفحَجَّ عَْنهُ بَعُْض أَهْلِهِ أَجَْزأَ َذلِكَ عَْنهُ َفَقاَل نَعَم  ...«. 

)کلینی، 1407: 4، 277(
»عامر بن  عمیره: به امام صادق )علیه السالم( عرض کردم به من چنین رسیده که شما 
فرموده اید اگر مردی مرد و حج به جا نیاورد و فردی از خانواده اش از طرف او حج گزارد، 

کفایت می کند؟ حضرت فرمود بله درست است«.
ب(عرضهمجموعههایرواییبهامام)علیهالسالم(

اصحاب برای اطمینان بیشــتر و غربال روایات از جعل و کذب، مجموعه های روایی را 
که جمع کرده بودند، خدمت امام )علیه السالم( عرضه می داشتند.

»عَنْ أَبِي هَاشِــٍم اْلجَعَْفِريِّ َقاَل: عَرَْضُت عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اْلعَسَْكِريِّ )علیه السالم( كَِتابَ 
َیــوٍْم وَ لَیْلَةٍ لِیُونُسَ َفَقاَل لِي تَْصنِیفُ مَنْ هََذا ُقْلُت تَْصنِیفُ یُونُسَ مَوْلَى آِل یَْقطِیٍن َفَقاَل 

ُ بُِكلِّ حَرْفٍ نُورًا یَوْمَ اْلقِیَامَة«. )حر عاملی، 1409: 27، 102( أَعَْطاهُ اللَّ
»ابی هاشــم: کتاب یوم و لیله یونس را بر امام عســکری )علیه السالم( عرضه کردم، 

ایشان فرمودند در هر حرف آن، تا روز قیامت نوری است«.
ادِِق )علیه السالم(  ِ بِْن عَلِيٍّ اْلحَلَبِيِّ عُِرَض عَلَى الصَّ »َذَكرَ النَّجَاشِــيُّ أَنَّ كَِتابَ عُبَیْدِ اللَّ

َفَصحَّحَهُ وَ اسَْتحْسََنهُ«. )حرعاملی، 1409: 27، 102( 
»نجاشــی می گوید کتاب حلبی بر امام صادق )علیه السالم( عرضه کردند و ایشان آن 

را تأیید نمود«
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»َقــاَل یُونُسُ: وَاَفیُْت اْلعِرَاقَ َفوَجَدُْت بِهَا قِْطعًَة مِنْ أَْصحَاِب أَبِي جَعَْفٍر )علیه الســالم( وَ 
ِ )علیه الســالم( مَُتوَافِِرینَ َفسَــمِعُْت مِْنهُمْ وَ أََخْذُت ُكُتبَهُمْ،  وَجَدُْت أَْصحَابَ أَبِي عَبْدِ اللَّ
َفعَرَْضُتهَا مِنْ بَعْدُ عَلَى أَبِي اْلحَسَــِن الرَِّضا )علیه الســالم( َفَأْنَكرَ مِْنهَا أَحَادِیَث َكثِیرًَة أَنْ 

ِ )علیه السالم(«. )کشی، 1409: 224( یَُكونَ مِنْ أَحَادِیثِ أَبِي عَبْدِ اللَّ
»یونس گفت: وارد عراق شدم و عده ای از اصحاب امام باقر و امام صادق )علیه السالم( را 
دیدم، احادیثی را از آنان شنیدم و کتاب هایشان را گرفتم و بعدها بر امام رضا )علیه السالم( 

عرضه کردم و ایشان برخی از احادیث منسوب به امام صادق را انکار نمودند.«
پس روایات شیعه با این عمل، از وجود احادیث جعلی، پاک می شد.

اٍل وَ مُحَمَّدِ بِْن عِیسَــى عَنْ یُونُسَ جَمِیعًا َقاال:  »عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَِن ابِْن َفضَّ
عَرَْضَنا كَِتابَ اْلَفرَائِِض عَنْ أَمِیِر اْلمُؤْمِنِینَ )علیه الســالم( عَلَى أَبِي اْلحَسَِن )علیه السالم( 

َفَقاَل هُوَ َصحِیح «. )شیخ طوسی، 1407: 10، 285(
»... کتاب فرائض را بر امام رضا )علیه السالم( عرضه کردیم، فرمود صحیح می باشد«.

نجاشی درباره عبدالل  بن  سعید بن  حیان  بن  ابج می گوید: »شیخ من أصحابنا، ثقة.... له 
كتاب الدیات، رواه عن آبائه و عرضه على الرضا علیه السالم «. )نجاشی، 1365: 217(

»برای او کتابی اســت که از پدرانش نقل کرده است و آن را بر امام رضا )علیه السالم( 
عرضه کرد.«

ج(معرفیکذابینوجاعالنحدیثتوسطائمهمعصومان)علیهمالسالم(
امامان معصوم )علیهم الســالم(، عالوه بر نظارت بر خود حدیث، تا حد توان، جاعالن 
را نیز معرفی می کردند تا مردم آن ها را شــناخته و به روایاتشان اعتنا نکنند. برای مثال 

چند نمونه را ذکر می کنیم:
اِب! وَ  ُ أَبَا اْلَخطَّ ِ )علیه الســالم( لَعَنَ اللَّ اِب َكَذبَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّ »َقاَل لِي إِنَّ أَبَا اْلَخطَّ
اِب یَدُسُّــونَ هَذِهِ اأْلَحَادِیَث إِلَى یَوْمَِنا هََذا فِي ُكُتِب أَْصحَاِب  َكَذلِكَ أَْصحَابُ أَبِي اْلَخطَّ

ِ )علیه السالم(، َفاَل تَْقبَُلوا عَلَیَْنا خِاَلفَ اْلُقرْآن« )کشی، 1409: 224( أَبِي عَبْدِ اللَّ
»یونــس بن عبدالرحمن می گوید: امام به من فرمود خــدا ابوالخطاب را لعنت کند، بر 
امام صادق )علیه الســالم( دورغ بست و اصحابش نیز، تا امروز، احادیث ساختگی را در 
کتب اصحاب امام صادق )علیه السالم( وارد می کنند؛ روایاتی که با قرآن تعارض دارند 

را نپذیرید.«
»روى عن أبي عبد الل علیه السالم أنه قال: المغیرة بن سعید، لعنه الل، دس في كتب 



31

ی
ور
مح

ند
س

ان
ری
ج
در
ها

ی
بار

اخ
غه

غد
رد

یب
أمل

ت
أصحــاب أبي أحادیث لم یحدث بها أبي، فاتقــوا الل و التقبلوا علینا ما خالف قول ربنا 
و ســنة نبینا )صلی الل علیه و آله( فإنا إذا حدثنا قلنا قال الل عز و جل، قال رسول الل 

صلى الل علیه و آله و سلم .« )ابن داود، 1342: 517(
»از امام صادق )علیه السالم( نقل شده است که فرمودند: مغیره بن سعید که لعنت خدا 
بــر او باد در کتب اصحاب پدرم احادیثی را وارد کرده اســت که پدرم آن ها را نفرموده 
است. پس، از خدا بترسید و روایتی را که خالف قول خدا و سنت پیامبر است به عنوان 
ســخن ما قبول نکنید. زیرا ما هر گاه ســخن بگوییم، می گوییم خداوند چنین گفت یا 

رسول خدا چنین گفت.«
نتیجه این که ایجاد فضای علمی بهترین راه برای مقابله با انحرافات علمی اســت؛ چرا 
که در چنین فضایی به هر حرفی اعتنا نمی شــود و جعل و تحریف آســان نخواهد بود. 
از طرفی خود معصومان )علیهم السالم( هم با معرفی جاعالن و کذابین مسیر را هموار 
می کردند. نظارت ایشــان تا جایی بود که امام عســکری )علیه السالم( دستور کشتن 
فــارس بن حاتم قزوینی، که از دروغگویان و غالیان بود را می دهد.1 )کشــی، 1409: 
524( لذا فضای حدیثی شیعه توسط ائمه )علیهم السالم( و اصحاب سالم ماند. اما آنچه 
که بر اختالف در حدیث شیعه منجر شد، تقیه بود. ایشان به خاطر خفقان فضای سیاسی 
آن دوره، هرچند که بر روایات تا حد توان ناظر بودند؛ اما برای حفظ جان شــیعه ناچار 
از تقیه بودند. یکی از اساســی ترین عوامل اختالف در روایات شیعه، تقیه است. روشن 
اســت که برای حل آن، بررسی سندی کارســاز نخواهد بود؛ بلکه اشراف به روایات و 
ادبیات ایشان، دقت به شرایط صدور روایت و همچنین آگاهی از فتاوی اهل سنت است 

که به داد ما خواهد رسید. 

1. »َقاَل أَبُو جَُنیْدٍ أَمَرَنِي أَبُو اْلحَسَِن اْلعَسَْكِريُّ بَِقْتِل َفاِرِس بِْن حَاتٍِم اْلَقْزِوینِيِّ َفَناوَلَنِي دَرَاهِمَ وَ َقاَل اْشَتِر بِهَا سِاَلحًا 
وَ اعِْرْضهُ عَلَيَّ َفَذهَبُْت َفاْشــَترَیُْت سَیْفًا َفعَرَْضُتهُ عَلَیْهِ َفَقاَل رُدَّ هََذا وَ ُخْذ َغیْرَهُ َقاَل وَ رَدَدُْتهُ وَ أََخْذُت مََكانَهُ سَاُطورًا 
اَلتَیِْن اْلمَْغِرِب وَ اْلعَِشــاِء اْلخِرَةِ  َفعَرَْضُتهُ عَلَیْهِ َفَقاَل هََذا نَعَمْ َفِجْئُت إِلَى َفاِرٍس وَ َقدْ َخرَجَ مِنَ اْلمَسْــِجدِ بَیْنَ الصَّ
َفَضرَبُْتهُ عَلَى رَْأسِهِ َفسََقَط مَیِّتًا وَ رَمَیُْت السَّاُطورَ وَ اجَْتمَعَ النَّاسُ وَ ُأخِْذُت إِْذ لَمْ یُوجَدْ هَُناكَ أَحَدٌ َغیِْري َفلَمْ یَرَوْا مَعِي 
ینًا وَ اَل أَثَرَ السَّاُطوِر وَ لَمْ یَرَوْا بَعْدَ َذلِكَ َفُخلِّیت «. »ابو جنید گفت: حضرت ابو الحسن عسكرى  سِــاَلحًا وَ اَل سِــكِّ
مرا مأمور كرد براى كشــتن فارس بن حاتم قزوینى چند درهم پول داده، فرمود با این پول شمشــیرى بخر و به 
من نشان ده، من رفتم و شمشیرى خریده خدمت آن جناب آوردم. فرمود این را پس بده سالح دیگرى بخر، من 
بجاى شمشــیر ساطورى خریدم، وقتى خدمت امام آوردم، فرمود این خوب است. به تعقیب فارس رفتم بین نماز 
مغرب و عشــا از مسجد خارج شد ساطور را بر فرق او فرود آوردم به زمین افتاد و مرد، من ساطور را پرت كردم، 
مردم جمع شــده مرا گرفتند، چون غیر از من كســى دیگر وجود نداشت؛ ولى در دست من نه كارد و نه ساطور و 

سالحى دیدند. در ضمن اثر ساطور هم روى مقتول نبود به ناچار مرا رها كردند.«
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2ـ4ـپیامدهایجریانسندمحوری
تفکر ســندمحوری آثار مخربی دارد که به حق، برخی اخباری ها نســبت به آن واکنش 

نشان دادند. از مهم ترین این آسیب ها، به چند مورد اشاره می شود:
الف(بیدلیلماندندرمقامافتاءورجوعبهاصولعملیه

با پذیرش این تفکر، بســیاری از روایات بی اعتبار خواهند شــد و دست فقیه در مقام 
افتاء خالی خواهد ماند و ناچار به اصول عملیه پناه خواهد آورد. این در حالی است که 
رجوع به اصول عملیه زمانی اســت که دست فقیه از امارات و ادله کاشف تهی باشد؛ 
یعنــی تنها در مقام ضرورت و تحیر. از این رو اســت که رجوع به آن در غالب موارد، 
نشــانه ضعف فقاهت است و نتیجه آن تسلیم در برابر خواسته های عرفی خواهد بود. 
عالمه وحید بهبهانی که احیاگر اصول بعد از اخباریان اســت به این حقیقت تصریح 

کرده، می فرماید: 
»ثمّ اعلم: أنّه قد شــاع بعد صاحبــي )المعالم( و )المدارك( أنّهــم یطرحون أخبارنا 
المعتبــرة الّتي اعتبرها فقهاؤنا القدماء، بــل و المتأّخرون أیضا- كما بیّنته و أثبته في 
التعلیقة- طرحا كثیرا بســبب أنّهم ال یعتبرون من األمارات الرّجالیّة ســوى التوثیق، 
و قلیل من أســباب الحسن. و بســبب ذلك اختّل أوضاع فقههم و فتاواهم، و صار 
بناؤهم على عدم ثبوت المسائل الفقهیّة غالبا. و ذلك فاسد، ألنّ أسباب التثبّت الظنیّة 
موجــودة في غایة الكثرة، و حصول الظنّ القويّ منها ال یتأمّل فیه«. )وحید بهبهانی، 

 )224 :1415
»بدان كه پس از صاحب معالم و صاحب مدارک این برنامه شایع شد كه اخبار معتبر ما 
را كه قدمایی از فقیهان و بلكه متأخران آنان نیز آن ها را معتبر مى دانستند ـ آن گونه كه 
در تعلیقه روشن كردم و به اثبات رساندمـ  بسیار رد مى كردند، به این دلیل كه از امارات 
رجالى، جز توثیق و كمى از اسباب حُسن را معتبر نمى دانستند. به همین دلیل وضعیت 
فقه و فتاواى آنان مختل گردید و بنا را بر عدم ثبوت غالب مسائل فقهى گذاشتند و این 
كار فاســدی بود چراکه اسباب ظنى تثبّت در نهایت كثرت وجود دارد و در پدید آمدن 

ظنى قوى از آن ها هیچ تأمّلى نیست.«
ب(کمبودروایتوپررنگشدنحاشیه

آنچه که روشــن اســت متن اصلی دین، کتاب و سنت است و منابع دیگر، حاشیه و در 
خدمت این  دو می باشــند. لذا وقتی روایت کم شد، توجه به حاشیه زیاد می شود؛ اجماع 
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پررنگ می شود، فعالیت عقل به ناچار گسترش پیدا می کند،1 و در نهایت باعث پیدایش 
اقوال زیاد می شــود. وقتی روایت کم شد، باید به بررسی اقوال و تعمق در خود روایت 
بپردازیم؛ تعمق بیش از اندازه در روایت )نه تعمق علمی( که یکی از نتایج کمبود روایت 
اســت، باعث دور شدن ذهن از فهم عرفی می شود. چنان که عالمه وحید بهبهانی )ره( 

از بین رفتن فهم عرفی فقیه را از خطرات اجتهاد شمرده و می گویند: 
»ربّما یدخل في ذهن المجتهد بعض الشبهات فیصیر ذهنه مئوفا في معرفة العرف، مع 
أنّه من جملة العرف، و ال یفهم مثلهم لتطرّق الّشبهة«. )وحید بهبهانی، 1415: 336(

»چه بســا در ذهن مجتهد شبهاتی داخل شــود که آفتی برای فهم عرفی او باشد و با 
اینکه خود از عرف جامعه است، اما مثل آن ها نمی فهمد«.

البته همه این موارد یک باره پدید نمی آیند؛ بلکه تأثیر این جریان، به صورت نرم افزاری 
می باشد که در طول زمان بر روند فقاهت، اثرات خود را خواهد گذاشت.

ج(وهنمذهب
بزرگترین فخر و امتیاز شــیعه در مقابل اهل سنت، دسترسی شیعه به روایات اهل بیت 
)علیهم السالم( است که با چنین ســخت گیری های ناصحیح، اکثریت روایات شیعه از 
حجیت ساقط و متهم به کذب می شود. محقق همدانی می فرماید: »مالک نزد ما درباره 
جواز عمل به روایت، اتصاف روایت به صحت مصطلح نیست و گرنه خبرى که بتوانیم 
عدالــت راویان آن را به طور قطع اثبات کنیم، بدون مســامحه در راه اثبات عدالت، و 
بدون عمل به ظنونى که حجیت آن ثابت نیســت، وجود ندارد«2 )همدانی، 1416: 12( 
از این رو بود که برخی از علمای اهل ســنت علیه علما و محدثین شیعه موضع گرفته و 
آنان را به دروغگویی متهم کردند. کســانی که چنین برخوردی با روایات دارند، توجه 
ندارند که نتیجه ای که مخالفین می گیرند، این خواهد بود که اســاس مذهب شیعه نیز 
توسط همین محدثین پدید آمده اســت، چنان که عالمه امینی نیز بدان اشاره می کند. 
)امینی، بی تا: 10، 10( تا جایی که خود محقق حلی در مقدمه معتبر می فرماید: »برخى 
از این افراط )پذیرش هر خبر( فاصله گرفته و گفته که هر خبرى که سندش سالم باشد، 

1. البته منظور کنار گذاشــتن عقل در جریان فهم دین نیست، بلکه این است که وقتی فعالیت عقل بیشتر شد و 
از طرفی روایت هم کم داریم، هم احتمال لغزش ها و ســلیقه ای شدن فقه ببیشتر خواهد شد و هم در نتیجه آن، 

شاهد اختالف اقوال و تفسیر غیرعلمی از متن دین خواهیم شد.
2. لیــس المدار عندنا فی جواز العمل بالروایة على اتّصافها بالصحّــة المصطلحة وااّل فال یکاد یوجد خبر یمکننا 

اثبات عدالة رواتها على سبیل التحقیق لوال البناء على المسامحة فی طریقها والعمل بظنون غیر ثابتة الحجیّة.
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بدان عمل می شــود و ندانسته که دروغگو گاه راست و فاسق نیز گاه راست می گوید و 
متوجه نشده که این ســخنش طعنى بر عالمان شیعه و موجب آسیب مذهب می شود، 
زیرا عالم و نویسنده اى نیست که گاه به خبر کسى که جرح شده عمل می کند، آن گونه 

که به خبر کسى که تعدیل شده عمل می کند«. )محقق حلّی، 1407: 1، 29(

3ـاشکالبرکارآمدیعلمرجال
علم رجال درصدد اعطای وثوق به صدور حدیث اســت؛ یعنی با اثبات ثقه بودن رجال 
حدیث، وثوق به صدور حدیث هم پیدا می شــود. حال ســوال این است که کتاب های 
رجالی، خود نیز خبر هستند؛ خبر از این که چه کسانی ثقه و چه کسانی غیرثقه اند؟ خود 
این خبر یا باواسطه اســت و یا بی واسطه. یعنی با فرض وثوق به شخص خود رجالی، 
او با افرادی که وثوق و ضعفشــان را نقل می کند، یا ارتباط مستقیمی داشته و برای او 

اطمینان حاصل شده است و نقل می کند، یا او نیز به وسیله واسطه نقل می کند.
روشن است که اکثر افرادی که یک رجالی مانند نجاشی درباره آن ها سخن گفته، ده ها 
و بلکه صدها سال با او فاصله دارند؛ لذا خود رجال تاکنون مشکل روایات را دارند. این 
مشکل زمانی برطرف می شود که واســطه ها همگی ثقه باشند و ما آن ها را بشناسیم، 
در حالی که رویه علمای رجال بر این نبوده اســت که سند خود را تا شخص آخری که 
بی واسطه نقل می کند، بیان کنند؛ لذا در بیشتر موارد این اخبار مرسل هستند. علم رجال 

که چنین مشکلی دارد چگونه می تواند همان مشکل را از روایات حّل کند؟

نتیجهگیری
محوریت دادن به ســند، در تضعیف یا تقویت روایت، آفتی در روند فقاهت اســت که 
واکنــش اخباری ها در این مورد، موضع بر حقی بوده اســت. تا جایی که عالمه وحید 

بهبهانی )ره( این دغدغه اخباریان را درک کرد. 
اصل در حدیث شــیعه، بر سالمت اســت و جعل و تحریف کمترین اثر را در آن گذاشته 
است؛ اگرچه تقیه بیشترین تأثیر را در اختالف حدیث داشته است، اما راه حل این مشکل، 

بر خالف احادیث اهل سنت، گسترش بحث های رجالی و تمرکز بر سند نخواهد بود.
معصومان )علیهم السالم( بر جریان حدیثی نظارت کامل داشتند و اصحاب را به عرضه 

حدیث توصیه و در مواردی خودشان اقدام به معرفی جاعالن می کردند.
اصحاب با توجه به اهمیت مســأله، جوامع روایی را به خدمت امام )علیه السالم( عرضه 

کرده اند.
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تمرکز بر سند، به بی دلیل ماندن در مقام استنباط و پررنگ شدن حاشیه ها می انجامد.

آنچه که در اعتماد به یک خبر مهم است، بررسی تمام قرائن ممکن در اطراف آن است 
و توجه به سند هم یکی از این قرائن است نه تمام آن.
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اهمیتمؤلفههایپژوهشیدرمطالعاتانسانشناسیاسالمی؛

نقدکتاب»چیستیانساندراسالم«
)تاریخ دریافت:1398/3/3 تاریخ پذیرش:1398/5/30(

سیّدحسینحسینی*

چکیده
اهمیت مطالعات انسان  شناســی اسالمی در فضای جامعه علمی کنونی، دلیل 
توجه و نقد علمی آثار وکتب منتشــره در این حوزه اســت. موضوع این مقاله 
معرفی اجمالی و نقد کتاب »چیستی انسان در اسالم« است.  از این رو پس از 
اشاره به امتیاز موضوعی و پاره  ای ابعاد شکلی، به نقد محتوایی آن می  پردازد.

مهم  ترین امتیاز موضوعی این اثر، توجه به نقش مبنایی مطالعات انسان  شناسی 
در شــکل  گیری علوم انسانی اسالمی به  عنوان یکی از پیش  نیازهای آن است؛ 
هرچند که جای تفصیل و تحلیل بیشتری از این مسأله در کتاب وجود داشت. 
این کتاب اگرچه از جهت ابعاد شــکلی و صوری، دارای امتیازاتی اســت، اما 
مهم ترین نقد محتوایی آن، فقدان نظم منطقی و آشفتگی ساختاری می  باشد. 
در ادامه نیز مواردی از نحوۀ منبع  دهی، اســتدالل و اســتنادات، پَرش روشی، 

کلّی  گویی و ابهام و کیفیت تحلیل  های کتاب مورد توجه قرار گرفته است.
مقاله در پایان، طی ده بند به مهم  ترین اصول و چارچوب مؤلفه  های پژوهشی 

یک تحقیق علمی در قلمرو مطالعات انسان  شناسی اسالمی می  پردازد.

واژگانکلیدی: انسان    شناســی، فطــرت، نقد کتاب، روش  شناســی، نظم 
منطقی، انسان  شناسی ساحتی.

مقدمه
مطالعات انسان  شناسی یکی از مهم  ترین حوزه  های پژوهشی در قلمرو دین  پژوهی است 
و به ویژه این دست مطالعات، در زمینه مباحث قرآن  پژوهی نقش کلیدی ایفاء می  کند؛ 
چرا که عمومًا به تعیین و تبیین مبانی و اصول الزم انسان  شناسی که جنبه پیش زمینه 

و اصول موضوعه را دارند، مبادرت می  ورزد. )ر.ک: حسینی، 1382: 191(

  Drshhs44@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ *
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بر این اساس، مبنا و ریشه حل و تحلیل بسیاری از مسائل علوم انسانی را باید در مطالعات 
انسان شناسی جستجو کرد. اهمیت مطالعات انسان شناسی در قلمرو علوم انسانی روشن است؛ 
چرا که بسیاری از مسائل اصلی حوزه علوم انسانی،  به نحوه طرح و تعریف انسان بازمی  گردد 

و تحلیل مفاهیم اصلی علوم انسانی از آبشخور چگونگی تلّقی از هویت انسان برمی  خیزد.
اهمیت مطالعات انسان  شناسی اسالمی در فضای جامعه علمی کنونی، دلیل نقد علمی 
آثار و کتب منتشره در این حوزه است و به همین دلیل، این مقاله به نقد و بررسی یکی 

از کتب منتشر شده در این حوزه می  پردازد.
از سوی دیگر توجه به این نکته الزم است که آنچه در این خصوص بایستی انجام شود، 
بجای کتابهای عمومی، ژورنالیستی، تبلیغی، و ترویجی؛ تنظیم و تحریر کتب علمی با 
پایبندی به تمامی اصول علمی_پژوهشی ضروری است و اال به آفت »کلّی  گویی  های 
ســطحی« و »جزیی  نگری  های غیرنظام  مند« گرفتار خواهیم شد؛ آنچنان  که این دست 
کتب در مجموعه آثار انتشار یافته در این سال  ها کم نیستند. از این رو ترویج نقد علمی 
کتب یا مقاالت منتشر  شــده در این زمینه الزمه حساسیت  بخشی به این ضرورت است. 
چه اینکه بدون نقد متدیک، امکان فهم و کشــف نقاط امتیاز و کاستی  های آثار علمی 
وجود ندارد. نقد علمی با دو زاویه شکلی و محتوایی )آنچنان  که نویسنده این سطور در 
آثار دیگر خود به معرفی شیوه  های آن پرداخته است( و در همه ابعاد و جوانب یک کار 
پژوهشی، می  تواند به نسبت  سنجی آنچه در دست داریم با آنچه بدان نیاز داریم، مبادرت 
ورزد و بدین ترتیب فاصله وضعیت موجود را تا نقطه مطلوب در این زمینه ترسیم کند. 

بحثوبررسی

1ـمعرفیکتاب
کتاب »چیستی انســان در اسالم« اثر محمدتقی سهرابی فر از یک پیشگفتار، مقدمه و 
دو بخش تشــکیل شــده و در پایان نیز کتابنامه، فهرست آیات، روایات، نمایه اعالم و 

موضوعی آمده است.
عناوین بخش ها و فصول آن عبارت  اند از: بخش اول: انسان شناســی و فطرت؛ که شامل 
هشت فصل اســت؛ فصل اول: انسان شناسی؛ فصل دوم: فطرت، مفهوم و اهمیت؛ فصل 
سوم: فطرت مندی انسان؛ فصل چهارم: فطریات؛ فصل پنجم: هستی و چیستی فطرت الهی؛ 
فصل ششم: کارکردهای فطرت؛ فصل هفتم: سرشت نیک یا بد انسان و فصل هشتم: انسان، 
ماشین و حیوان. بخش دوم: ساحت ها و نمودهای انسان؛ که شامل سه فصل می شود؛ فصل 
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اول: جسم و روح؛ فصل دوم: قوای انسان و فصل سوم: نمود انسان در قرآن و حدیث.

مهم ترین دلیل نقد این اثر، قرارگیری آن در فهرست عناوین منتخب کتب درسی واحد 
انسان در اسالم در دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور است. عالوه بر اینکه این 
کتاب از نمونه جدیدترین آثار چاپ شده در سالهای اخیر در این حوزه محسوب می  شود 
که به چاپ ســوم نیز رسیده است. در پیشگفتار آن که از طرف گروه کالم پژوهشکده 
حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی نگاشته شده است، آمده که 
این اثر از مصوبات این گروه علمی بوده و در راســتای اهداف این پژوهشکده قرار دارد 
و همچنین با ارزیابی علمی دکتر محمد حســن قدردان قراملکی و دکتر عبدالل نصری 

به سرانجام رسیده است. )ر.ک: سهرابی فر، 1396: 21-19(
طبیعتًا همه این موارد نشان از اهمیت نقد و بررسی آن خواهد داشت.

2ـامتیازموضوعی
این اثر به یکی از مهم ترین مســائل پژوهشــی در حوزه دین پژوهی و مورد نیاز جامعه 
می پردازد )ر.ک: حســنی، 1397: 7(  نویسنده کتاب به این امر توجه داشته و به عنوان 
یکی از اهداف دیگر تحقیق اشــاره کرده که این کار به دنبال »پرداختن به اساسی ترین 
پیش نیاز علوم انســانی اسالمی است؛ یعنی ارائه شناختی متوازن و متعادل از انسان که 

زیربنای ترسیم صحیح علوم انسانی اسالمی است« )ر.ک: سهرابی فر، 1396: 29(

3ـابعادشکلی
از جهات مسائل شــکلی و صوری، می توان این کتاب را واجد امتیازاتی دانست مانند: 
طرح جلد نسبتًا مناسب، صحافی، کیفیت چاپ و حروف نگاری، فهرست آیات و روایات 
و نمایه های موضوعی و اعالم، قطع کتاب، قواعد سجاوندی و روان بودن مطالب؛ اما با 
این وجود، مشکالت ویراستاری ادبی در آن مشاهده می شود مانند: صفحه 41 پاراگراف 
اول، صفحه  79 ســطر 1، و غیره. و نیز اغالط چاپی مانند: صفحه  59، 64 و غیره. 
همچنین بهتر اســت ســه نقطه ها در متن کتاب حذف شوند؛ مانند: صفحات 25، 30،  

47، 72، 91 و غیره.

4ـساختارکتاب
در مقدمه این اثر نکاتی پیرامون طرح تحقیق آمده اســت که نشــان دهنده کم و کیف 

ساختار کتاب خواهد بود:
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الف( از جمله در پیشینه تحقیق، از هفت عنوان کتاب )بدون ذکر مشخصات نشر آن  ها 
در فهرســت منابع( نام آورده؛ اما نه علت انتخاب این هفت اثر را از میان منابع بســیار 
دیگــر بیان کرده و نه مرزها و تفاوت های آن  هــا را با یکدیگر به خوبی توضیح داده و 
نه اینکه تفاوت های اثر حاضر و نقاط قوت و امتیاز و نسبت سنجی با این کتب و منابع 
دیگر، به درستی تحلیل شده است و اتفاقًا در مقابل، به نکاتی کلّی و مبهم پرداخته که 

در پیشینه هر کتابی می توان از آن  ها، سخن به  میان آورد! 
آیا این که در اثر حاضر به لحاظ روش، عالوه بر قرآن و حدیث، عقل و دســتاوردهای 
انسان شناسان تجربی مورد توجه قرار می  گیرد )ر.ک: سهرابی فر، 1396: 28(؛ به معنای 
آن است که در هفت اثر دیگر چنین نبوده و در منابع دیگر، به عقل نظر نداشته اند؟ در 
ادامه اضافه شده که نگارنده، محصول عقل و علوم تجربی را در صورت اطمینان بخش 
بودن، جزئی از دین تلقی می کند )ر.ک: سهرابی فر، 1396: 28(؛ که ادعایی مبهم، کلّی 
و محل تأمّل است. کدام دستاورد عقلی؟ مدرک اطمینان بخش چیست؟ جزئی از کدام 
بخش دین؟ این بحث، از مســائل مهم معرفت شناســی و محل چالش های گوناگونی 
اســت. آیا نویسنده، به لوازم آن توجه داشــته یا  اینکه بایستی این سخن را در معنای 

عمومِی غیردقیق خودش تلّقی کنیم؟
ب( درخصــوص هدف تحقیق، جدای از آخرین هدف مواردی را برشــمردند که جنبه 
کاربردی ندارد؛ عالوه بر اینکه مقصود از »منبع دین« روشــن نیست. گفته  شده هدف 
اصلی این تحقیق، افزودن منبع دین به دیگر منابع شــناخت انســان است؛ آیا منظور 

آیات و روایات است؟
ج( این دقت درباره فرضیه تحقیق، ضروری اســت تا »فرض« را با »فرضیه« یکسان 
ندانیم و فرضیه های تحقیق را که پاسخ  احتمالی و حدس های پژوهشگر در قبال مسأله 
پژوهش هســتند، به  درســتی طرح کنیم؛ حال آنکه مطالب ارائه شده در این قسمت، 
فرضیه ای علمی را شــکل نمی دهند. در این فرازها جای ابهام وجود دارد که نهایتًا این 
کتاب از فطرت ســخن می گوید یا از ویژگی ها و چیســتی انسان؟ ریشه این مشکل را 
بایستی در مســأله مند نبودن این تحقیق جستجو کرد و دقیقًا به همین دلیل است که 
عنوان این اثر )چیستی انسان در اسالم( را به دلیل کلّی بودن بیش از حد آن، نمی توان 

عنوانی پژوهشی و ناظر به یک مسأله علمی قلمداد کرد.
د( نویســنده اثر، کارکرد این تحقیق را مبناسازی برای تولید علوم انسانی اسالمی بیان 
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می کند )ر.ک: سهرابی فر، 1396: 29(، اما هیچ اشاره ای به چگونگی این امر ندارد و صرفًا 
به بیان ادعایی بســنده شده است. جالب اینجاســت که در صفحات بعد، عنوان مشابه 
دیگری هم اضافه شــده )کاربردی بودن( و در ذیل آن اشــاره می شود که در این کتاب، 
بیست مورد کارکرد برای فطرت بیان شده است. با این اوصاف، در تعجب می مانیم که آیا 

کاربردی بودن کتاب به معنای ذکر موارد کارکردهای واژه فطرت است؟!
ه( مؤلف کتاب از سویی اشاره می  کند که در این تحقیق به دنبال افزودن منبع دین به 
منابع شــناخت انسان هستیم و از طرفی، نگارنده کوشیده است دینی بودن را از انحصار 

متون دینی خارج سازد! )ر.ک: سهرابی فر، 1396: 30(
نویســنده در ذیل »نوآوری در روش« به  نوعی »ساده نگری روشی« تمایل پیدا کرده و از 
پیچیدگی این دســت مباحث غفلت می ورزد چرا که اواًل چگونه می توان اطمینان حاصل  
کرد که روش های دیگر فهم و شــناخت انسان، مسیر معتبری طی می کنند؟ ثانیًا چنانچه 
دیدگاهی با مسلّمات دینی در تعارض نبود و عالوه، عقل و تجربه هم آن  را تأیید کرد، دلیل 
بر اسالمی بودن آن دیدگاه است؟ این امر، محل تردید است چراکه صحّت انتساب امری به 
اسالم، نیازمند حجّیت قابل توجیهی است. ثالثًا بر فرض فوق این سخن نوآوری در روش 
محسوب نمی شود، چرا که دیگران نیز آن  را بیان کرده اند. رابعًا این ادعا که در کتاب، سعی 
شده در کنار متون دینی از »عقل و دستاوردهای متقن دانشمندان دیگر دانش ها« استفاده 
شود، صرفًا یک ادعاست. و خامسًا باتوجه به گستردگی قلمروهای انسان شناسی  های جدید 
)ر.ک: حســینی، 1397: 15( نمی توان انسان شناسی معاصر را بیشــتر تجربه گرا دانست. 
قلمرو مطالعات انسان شناســی در دوره جدید به قدری گسترده شده که عماًل رویکردهای 

تجربه  گراِی صرف در محاق قرار گرفته  اند. )ر.ک: دیرکس، 1394: 6(

5ـنظممنطقی
نظم منطقی و مســأله مندی، دو روی ضرورِی ســکه علمی یک اثر پژوهشــی است. نظم 
منطقی، محملی اســت تا یک مسأله علمی را در قالب آن به سرانجام رساند و از سوی دیگر 
مسأله مند بودن یک کار تحقیقی، زمینه را برای دوری از تشّتت و ناهماهنگی ساختار پژوهش 
فراهــم می کند. می توان این کتاب را به دلیل فقدان ایــن دو معیار، مصداق یک کار علمی 
پژوهشی قلمداد نکرد چرا که بجای طرح و پردازش یک مسأله مشخص علمی در حوزه مبانی 
انسان شناسی اسالمی، همه آنچه مرتبط با این موضوع است را طرح می کند. حال آنکه اقتضای 

یک کار علمی؛ طرح پرسش های مشخص، دسته بندی، طبقه بندی و اولویت بندی آن هاست.
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مهم ترین نقد محتوایی این اثر، فقدان نظام منطقی آن است و نویسنده نیز نتوانسته بر 
مبنای یک نظم تعریف شده، نحوه ترتیب فصول را توجیه و تبیین کند. مطالب بخش ها 
و فصول بر یکدیگر مترتب نیســتند و امکان جابجایی ترتیب فصلی آن ها به  ســادگی 
وجود دارد. عالوه بر این، در زیرفصل ها نیز مطالب پراکنده بســیار اســت تا جایی که 
این کتاب را به جُنگی از مســائل گوناگون انسان شناسی تبدیل کرده است. حال آنکه 
بهتر بود بر سر مسأله فطرت متمرکز می شد چه اینکه، محدودیت  های مسأله محوری، 
اقتضای یک کار پژوهشــی به حســاب می آید. این امر باعث شــده کاری پُر تیتر و پر 

موضوع اما عمومی بدست آید به مواردی به عنوان نمونه اشاره می شود:
الــف( در صفحات 51-49 ، به جمع آوری مطالب از یک منبع )و نه حتی منابع مختلف( 
پرداخته، بدون هرگونه تحلیل یا نقد علمی؛ اشکالی که در کلیّت اثر نیز مشاهده می شود.

ب( در صفحــه 155 ، به مصادیــق دیگر فطرت الهی می  پــردازد درحالی که نقش و 
ضرورت آن در مسیر مباحث پیش، روشن نیست و اگر این عناوین را حذف کنیم هیچ 

خللی در کتاب ایجاد نمی شود.
ج( در صفحه 164، بحث عوامل شــکوفایی فطرت، از عناوین اضافی و کم اثر است و 
همچنین مطالب صفحه 265 به بعد )بخش دوم(، ارتباط مســتقیمی با مباحث فطرت 

در بخش اول ندارند.
د( در صفحه 54 به بعد، مطالب متفرقه ای از اندیشــمندان اسالمی ذیل عنوان پیشینه 
انسان شناســی در حوزه اسالم آمده است که مشخص نیست در نهایت به چه نتیجه ای 

ختم می شود و همچنین مباحث صفحه 47 و غیره.
ه( در گفتار اول فصل اول، به انواع انسان شناسی پرداخته، اما پرسش آن است که این 
مباحث در روند حل مســأله اصلی پژوهش چه نقشی دارند؟ این سوال در انتخاب مفاد 
فصل دوم بخش اول و ســایر فصول نیز قابل تکرار است و با مرور به محتوای کتاب، 
پاســخ درخوری برای آن پیدا نمی کنیم و در نهایت، سبب شده مطالب متفرقی درکنار 

هم بدون یک نظم منطقی معقول و قابل توجیه جمع آوری شوند.

6ـمنبعدهی
از جمله مصادیق وجود ناهمخوانی   در نحوه ارجاع  دهی به منابع، عبارتند از: 

الف( منابع کتاب نسبت به سال نشر آن )1396( قدیمی محسوب می شوند و از این رو بهتر است 
در ویراست اصالحی کتاب، کارهای جدیدی که در این حوزه انجام شده مورد توجه قرارگیرند.
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ب( در موارد بسیاری، استناداتی بدون ذکر منبع صورت گرفته است مانند: صفحات 61، 
62،  74 )چامسکی و امام خمینی(، 85 )چامسکی(، صفحه 108 سطر 6، صفحه 173 

سطر 2 و 9، صفحه 182 پاراگراف 3، صفحه 194 پاراگراف 2 و 3 و غیره.
ج( پاره ای منابع در فهرســت منابع نیامده اســت مانند: صفحه 105 پاورقی 1، صفحه 
122 پاورقی 1، صفحه 158 پاورقی 1، صفحه 182 پاورقی 1، صفحه 205 پاورقی 1، 

صفحه 205 پاراگراف 4 و 5، صفحه 273 پاراگراف آخر و غیره.
د( از ســوی دیگر، معمواًل مرز بین مطالب نویســنده با نقل قول ها رعایت نشده است 
مانند: صفحه 70 پاراگراف دوم )مطالبی که از »منطقیون« نقل کرده، بدون منبع بوده 
و مشــخص نیست از خود نویسنده است یا منبع دیگری؟(، صفحه 71 )عقل گرایان؟(، 

صفحات 72، 73، 42، 43 و غیره.
ه( بهتر اســت در مواردی مانند صفحه 45 پاورقی دوم، شــماره صفحات منبِع منقول 

ارائه شود.

7ـاستداللواستناد
مطالب غیرمســتدل یا غیرمســتند و یا اســتدالل های ضعیف و ناتمام در این اثر موج 

می زند مانند:
الف( سخنان بدون سند در صفحه 167 سطر 3 از آخر )این که بسیاری از تحقیقات در 
زمینه تبیین فطرت و تجربه دینی عقیم اند، براســاس کدام پژوهش بدست آمده است؟ 

بهتر بود نمونه این تحقیقات به عنوان شاهد مثال بیان می شد.(
ب( در صفحه 97؛ به چه دلیلی گرایش بدون آگاهی بی معناست؟

ج( در صفحــه 137؛ این که در روایات، همه جا واژه معرفت به معنای شــناخت به کار 
رفته اســت، استدالل تمامی نیست. عالوه بر اینکه به چه دلیل نمی توان به موضوعی 

مجهول، گرایش داشت؟
د( احکام کلّی فاقد سند و منطق مانند: صفحه 24، صفحه43 )به چه دلیل آنچه امروزه 
در غرب مطرح می شود، همگی مصداق انسان شناسی تجربی است؟( و فاقد استدالل و 
تحلیل مانند: صفحه 73 پاراگراف 2؛ صفحه 75 پاراگراف اول؛ در صفحه 83  ادلّه ای بر 
فطرت مندی اقامه کرده اما پرسش این است که فطرت مندی به چه معناست و حداقل، 
کدامیک از اقوال سه گانه مذکور است؟ و عالوه براساس چه دلیلی »الفطرة« در روایات، 
داللــت بر معنای عمومی فطرت دارد؟ در صفحه 85 اینکه کودک توانایی زبان آموزی 
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دارد، به چه دلیلی بر فطری بودن زبان داللت می کند؟ و اصواًل فطری بودن زبان به چه 
معناست؟ )دراین باره ر.ک: حسینی، 1396(

ه( همچنین نمونه ادله ضعیف در صفحه 148 الف و صفحه 147 ذیل بیان فلسفی مجرّد 
بودن انسان، مشاهده می شود؛ اینکه انسان دارای روح است دلیل بر این حکم کلّی نیست 
که انسان موجودی مجرد است. نهایتًا در این فراز، اعالم داشته که دالیل عقلی و نقلی بر 

تجرد روح وجود دارد، حال آنکه عنوان کلی بحث »بیان فلسفی« می  باشد.
و( نمونه پاسخ به شبهات در صفحه 192، بسیار ضعیف است.

8ـپَِرشروشی
به دلیل مســأله مند نبودن تحقیق، روش پژوهش نیز مشخص نیست و این امر، طرح 
مباحث را از جهات روشــی متالطم کرده است. به عنوان نمونه در مباحث صفحه 99 و 
پیش از آن، درجایی به آیات قرآنی اســتناد می  کند و )مثاًل( در صفحه 98، به مباحث 
منطقی روی می آورد! مشاهده می شــود که روش بحث در کلیّت کار، متشتت است و 

نویسنده توجیهی متدیک بر این گونه گونی ارائه نمی  دهد.

9ـابهاموکلّیگویی
مطالب کلّی و مبهم در این کتاب بســیار است که به آن جنبه غیر علمی داده است از 

جمله:
الف( تعاریف مبهم از انسان شناسی جزء نگر و کل نگر در صفحه 45.

ب( در صفحــه 68 ، تعریف کتاب از مفهوم فطرت مبهم اســت زیرا شــامل همه انواع 
تعریف ها شده و عباراتی مانند »نهادینه شدن در هنگام آفرینش انسان« نیز راهگشا نیستند.

ج( در صفحــه 69، تعریف فطرت به قدری کلی اســت که دربردارنده همه وجوه آدمی 
و تمامی قوای انســانی می شود و براساس چنین تعاریفی، هیچ امری را نمی توان »غیر 

فطرت« قلمداد کرد.

10ـعمقوتحلیل
مؤلفه تحلیل عمیِق مسأله پژوهش، از نشانه های یک اثر علمی است؛ حال آنکه مواردی 

از بی دقتی و عدم التزام به عمق یک کار پژوهشی در این اثر به چشم می آید مانند:
الف( در صفحه 41، گویا انسان شناســی از منظر »روش« را با انسان شناســی از منظر 

»روش شناسی« یکی دانسته اند!



45

می
سال

یا
اس

شن
ان

س
تان

لعا
طا
رم

ید
ش
وه
پژ
ی

هها
ؤلف

تم
همی

ا
ب( در صفحه 41 و در بحث انواع انسان شناســی از منظر روش، انسان شناسی دینی را 
َقسیم انسان شناســی تجربی و فلسفی و عرفانی دانسته اند؛ حال آنکه نمی توان دین را 
َقسیم تجربه و فلسفه و عرفان به حساب آورد و چنانچه مَقسَم را روش می داند، بایستی 

از انسان شناسی نقلی و تاریخی نیز یاد می شد.
ج( در صفحه 43 و پاورقی صفحه 44، نه تنها انسان شناســی فلسفی به صورت دقیق 
معنا نشده که نگاه فالسفه به مســائل انسان شناسی را به معنای انسان شناسی قلمداد 
کرده اســت. حال آنکه این امر، تنها یک جنبه  ی مســأله است و جنبه های دیگری نیز 
وجود دارد. )ر.ک: دیرکس، 1394: 4( مناسب بود در این  باره به منابع مرتبط ارجاع داده 

می شد. )حسینی، 1397(
د( در صفحه 45، تعریف انسان شناسی دینی به بهره گیری از متون دینی تعریف جامعی 
نیســت؛ چرا که انسان شناسی دینی اعم از انسان شناسی نقلی )آیات و روایات( است و 

این دو اصطالح با یکدیگر برابر نیستند.
ه( در صفحه 47 و در بحث از انواع انسان شناسی دوران معاصر، به تمامی اقسام اشاره 
نکرده اســت و در بیان انسان شناسی اومانیسم، تنها به مبانی اومانیسم )آن هم با نقل 
قول( اشــاره دارد و مســأله ای از ویژگی ها و خصوصیات انسان شناســی اومانیستی را 
برنشــمرده است. این مشکل در خصوص بحث از انسان شناسی اگزیستانسیالیستی نیز 

جاری است.
و( در صفحه 67 آورده که انســان عالوه بر خصوصیــات طبیعی و حیوانی، از دو نوع 
ویژگی بهره مند است؛ سپس ویژگی اول را همان ویژگی های گونه ای از حیوانات نسبت 

به گونه  ی دیگری از حیوانات برمی شمرد!
ز( در صفحــات 73 -76 و در بحــث از ویژگی های فطرت، مــرز بین فطرت ادراکی 
و فطرت احساســی را مشــخص نکرده که آیا این ویژگی ها، مربوط به بُعد احساس و 
عواطف وجود انســان اســت یا بُعد ادراکات و افکار؟ از این رو هنگامی که در صفحه 
74 از ناخودآگاهی سخن رفته، از نفی آگاهی سخن می گوید و وقتی در صفحه 75 به 
ویژگی بدیهی  بودن می پردازد، به بینش های فطری اشاره می کند! این تالطم  ها نشانه   

فقدان تعمق در تحلیل  های کتاب است.
ح( در صفحه 77، آیا فطرت با غریزه به یک معناست؟

ط( در صفحه 77، علت طرح اقوال درباره فطریات و در نهایت رأی نویسنده مشخص 
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نیست. عالوه بر این، ارتباط این اقوال با ویژگی های یاد شده  ی فطرت چیست؟ چرا که 
اگر هر یک از ســه قول مذکور )نفی فطرت، فطری  بودن همه چیز و فطری  بودن برخی 
امــور( را بپذیریم، بر آن مبنا ویژگی های فطرت متفاوت خواهد شــد و نمی توان همه 
ویژگی ها را بر همه اقوال بار کرد. این گونه موارد نشــان می دهد این اثر جنبه تحلیلی 

نداشته و صرفًا به گردآوری عناوینی گوناگون پیرامون فطرت مبادرت ورزیده است.
ی( در صفحه 95 از ســویی، کشف و شهود را داخل منابع شناخت امور فطری دانسته 
و از طرفی مصداق کشــف و شــهود را مطالب منقول در کتب عرفا می داند! آیا علم به 
کشف و شهود با نفِس کشف و شهود یکی است؟ از سوی دیگر چگونه کشف و شهود 

بدون واسطه می تواند منبع شناخت امور فطری باشد؟
ک( در صفحه 95، مشــابه مطالــب پیش درباره بحث تتبع تاریخی جاری اســت. در 
این بــاره توضیحی نیامده که چگونه تتبع تاریخی می تواند منبع شــناخت امور فطری 
باشــد؟ تنها به این نکته اشاره شده که در انسان شناسی دینی محدود به روش خاصی 

نیستیم. از این امر چگونه می توان بر آن مسئله استدالل کرد؟!
ل( در صفحه 96، مواردی که به  عنوان مصادیق فطرت برشــمردند، در واقع خصوصیات 
مختلف انسانی اند. آیا تمامی ویژگی های انسان، ویژگی های فطری او محسوب می شوند؟ 

دراین صورت تفاوت ویژگی های فطری با ویژگی های غیر فطری انسان چیست؟
م( در فصل چهارم بخش اول، مرزهای دقیق و علمی روشــنی بین آگاهی های فطری 
و توانش های فطری و گرایش های فطری، تعریف نشــده و از این رو در مواردی مانند 
بحث خالقیت )در صفحه 113( مشــخص نیســت که این امر داخل در مِیل است یا 
توانش؟ یا موردی مانند توان نزدیک  شــدن به خدا از کدام قسم است؟ چرا که به نظر 

می  آید بیشتر به گرایش، گرایش دارد تا به توانش!
ن( در صفحه 115، به دالیل بیان شد  ی پیش و فقدان دسته بندی دقیق و نیز عدم ارائه 
تعریف منطقی از فطرت و ابهام در تمایز بین آگاهی و میل و توانش، باب دیگری باز شده 
با عنوان »ساختار و حالت های فطری« که می توانست در دسته امیال قرار گیرد؛ عالوه بر 
این مواردی کاماًل مبهم اند. در این میان و از همه جالب تر، حالتی است که از آن با عنوان 

»ایجاد رابطه بین دانش و ارزش« به عنوان یک فطرت انسانی یاد کرده  است!
س( و در نهایت در صفحه 166، مقایسه مفهوم تجربه دینی با فطرت مقایسه درستی 

به  نظر نمی رسد عالوه بر اینکه نتیجه این امر در بهبود روند مباحث روشن نیست.
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با توجه به تقسیم  بندی کتاب در این مقاله به ابعاد شکلی و محتوایی؛ می  توان مهم  ترین 
امتیاز شــکلی آن را در کیفیت چاپ و تنظیمات صوری دانســت، گرچه این اثر نیازمند 
ویراســتاری ادبی دقیقی نیز می  باشد. در ابعاد محتوایی، مهم  ترین نقطه قوت آن، توجه 
به نقش مبنایی مطالعات انسان  شناسی در شکل  گیری علوم انسانی اسالمی است؛ اما از 
کاستی  های آن از جمله: نقص در تنظیم مؤلفه  های ساختاری یک پژوهش اصیل است؛ 
مانند: پیشــینه تحقیق، هدف تحقیق، فرضیه تحقیق، کاربرد تحقیق، نحوه منبع  دهی، 
فقدان نظم منطقی در کلیّت و جزئیات اثر )که نشان از مسأله  مند نبودن پژوهش دارد!(، 
وجود مطالب غیرمستدل یا غیرمستند، پَرش  های روشی، ابهام و کلّی  گویی، و همچنین 

نبود مولفه عمق تحلیل  های علمی. 
در نهایت، توجه به چند راهبرد کلّی  تر در این حوزه الزم اســت چرا که با وجود اهمیت 
مطالعات انسان  شناسی اسالمی در شکل  گیری مبانی تحول علوم انسانی، فقدان »نگاه 
مســأله    مند« و نیز »نگاه مِتدیک« به این مسأله در دهه  های پیش از آن هم در جامعه 
علمی ایرانی، یکی از عمده دالیلی اســت که سبب شده بسیاری از آثار و کتب منتشر 
شــده، از نظم منطقی و ساختار پژوهشــی درخوری برخوردار نباشند. این دست کتب 
معمواًل بدون توجه جامع به پیشــینه  های پژوهشــی، به طرح کلیاتی متفرق از مباحث 
انسان  شناســی مبادرت کرده و نمی  توان از آن  ها انتظار طرح، حل و تحلیل علمی یک 

مسأله   مشخص را داشت.
در این خصوص ضروری است به مهم  ترین اصول و چارچوب مؤلفه  های پژوهشی یک 

پژوهش علمی در قلمرو مطالعات انسان  شناسی اسالمی توجه کنیم که عبارت  اند از:
نسبت ســنجی جامع پیشینه مسأله مورد بررسی به نحوی که نقاط اختالف و اشتراک 

پژوهش با منابع دیگر در قلمرو زمانی و مکانی قابل قبولی، تطبیق داده شود. 
 انتخاب و گزینش اهداف تحقیق در حوزه مطالعاتی انسان  شناســی اسالمی که کاماًل 

جنبه کاربردی داشته باشد و نه فقط اموری صرفًا ذهنی و تجریدی. 
 توجه به تفاوت  های دقیق مبانی و فروض مســأله با فرضیه پژوهش؛ و تنظیم علمی 

فرضیه  ها.
 التزام به لوازم نوآوری علمی در طرح، حل و تحلیل یک مسأله مهم انسان  شناختی که 

پیش از آن نتوان نمونه آن را در متون موجود پیدا کرد.
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 رعایت اصول مسأله  مندی در عین نظام  مندی پژوهش؛ بدین معنا که یک مسأله علمی 
مشــخص را در ذیل عناوین انسان شناسی اسالمی، در چارچوب یک طرح بحث دقیقًا 

منظم، معقول و تعریف شده دنبال کند.
 اقامه اســتدالل یا بکارگیری استنادات الزم در جای خود و تفکیک نوع رجوع به آیات 
و روایات از ســویی یا اســتفاده از براهین عقلی از سوی دیگر. همچنین توجه الزم به 
تفاوت  های روش  شناختی این دو مسیر، به خصوص در مطالعات انسان  شناسی اسالمی 

که نسبت دادن به متون دینی در این دست مسائل موضوعیت پیدا می  کند.
 تقویت گزاره  های علمی با عمق بخشــی به تحلیل  های آن و اجتناب از: طرح مطالب 
پارادوکســیکال، یا استدالل  های ضعیف، یا احکام بدون سند، یا ابهام و کلّی  گویی، و یا 

گردآوری  های محض و انحصار به نقل اقوال گوناگون از منابع انسان  شناسی.
 رعایت دقیق اصول و ضوابط پژوهشــی منبع دهی و استفاده از تحقیقات جدید؛ به ویژه 
مقاالت علمی که توسط پژوهشگرانِ روش  مند حوزه انسان  شناسی اسالمی ارائه می  شود.

 دوری از پَرشهای روشی و گزینش دقیق روش  شناسی مسأله و التزام به آن.
 توجه به تفاوت منظر و روش  شناســِی انواع انسان  شناسی  های تجربی، فلسفی، دینی، 

عرفانی، تاریخی، نقلی و غیره؛ و انتخاب الگوی پژوهش متناسب با آن  ها.

کتابنامه
حسنی، سیّد حمیدرضا و موسوی، هادی، 1397: انسان کنش شناسی صدرایی؛ به مثابه . 1

ظرفیت شناســی مبانی انسان شــناختی صدرالمتالهین برای علوم انسانی، قم: انتشارات 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

حسینی، سیّد حســین، 1397: »انسان شناسی ساحتی از منظر روش شناختی«، همایش . 2
انسان:پرسشهای امروز، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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مروریبرروشهایتفسیریامامسجاد)علیهالسالم(
 )تاریخ دریافت: 96/11/29، تاریخ پذیرش: 97/9/20(

،سهیالامینی*** ،زهراجلیلیان** جمالفرزندوحی*

چکیده  
قرآن و اهل   بیت )علیهم السالم( رابطه   ای همه   جانبه با هم دارند و پس از پیامبر 
)صلی الل علیه و آله(، عترت ایشان عهده   دار تفسیر و تبیین آیات هستند. امام 
ســجاد )علیه   السالم( به عنوان یکی از راســخان در علم الهی به تفسیر آیات 
پرداخت و در کشــف مقاصد الهی از روش   های تفســیری گوناگونی استفاده 
نمود. وی با به   کارگیری این روش   ها ســهم بسزایی در فهم معارف قرآنی ایفا 
کرد. یافته   های تحقیق حاکی از آن است که امام سجاد )علیه   السالم( به عنوان 
مفســر قرآن کریم با در نظر گرفتن شــرایط زمانی خود، گاهی با کمک آیات 
قرآن، گاهی با اســتناد به ســنت و نیز با به   کارگیری عقل و مراجعه به تاریخ 
و تعیین مصداق برای برخی آیات، پرده از حقایق برداشــته و آیات را تفســیر 

کرده   اند. 

واژگانکلیدی:تفسیر، روش تفســیری، امام سجاد )علیه السالم(، روایات 
تفسیری.  

مقدمه
خداوند متعال قرآن را کتاب هدایت و نور معرفی کرده است که ذاتًا دارای بیانی روشن 
برای انسان   ها است و فهم آن برای هیچ گروه یا دسته   ای منحصر نشده است؛ اما چون 
درک همه معارف عظیم آن به تنهایی میســر نیست، تبیین مضامین و پیام هاى قرآن 
و تفســیر آیات آن را بر عهده پیامبر )صلی الل علیه و آله( و اهل   بیت )علیهم   الســالم( 
گذاشــت. بنابراین تفسیر قرآن امری ضروری است و این امر مهم به روشنی در سیره 
رســول خدا )صلی الل علیه و آله( و عترتش مشهود است. آن   ها در تفسیر قرآن دارای 
اصول و مبانی مشــترک هســتند و روایات تفســیری که از معصومان )علیهم   السالم( 

  farzandwahy@yahoo.com نویسنده مسئول( عضو هیئت علمي دانشگاه رازي؛( *
nyayeshjalilian26@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم؛ **

eshragh71.z@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم؛ ***
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نقل شده، نشان   دهنده این هســتند که آن   ها در این امر مهم نظام   مندانه عمل کرده    و 
روش   های مختلفی را برای تفسیر و تبیین آیات به کار برده   اند.

على بن حســین )علیه   السالم( مشــهور به زین   العابدین و سجّاد، )38-95ق( چهارمین 
امام شــیعه است.كنیه آن حضرت، ابو   محمد و ابو   الحسن بود و آن حضرت را قاسم هم 
می   گفتند. القابش: سید         الســاجدین، زین   العابدین، ســجاد و ذو   الثفنات بود. از این جهت 
ذو   ثفنات می   گفتند كه محل ســجده آن حضرت در پیشانى پینه گرفته بود. پس از پدر 
ارجمندش سى و چهار سال امامت كرد و بقیه خالفت یزید بن معاویه، معاویه بن یزید، 
مــروان بن حكم و عبد الملك بن مروان را درک كــرد. در زمان خالفت ولید بن عبد 
الملك به شهادت رســید. چنانکه مشهود است، قرآن و اهل   بیت )علیهم   السالم( رابطه 
تنگاتنگــی باهم دارند و هر دو ثقلینی هســتند که هرگز از هم جدا نمی   افتند. به بیانی 
اهل   بیت )علیهم   السالم( قرآن ناطق هستند و هر کدام به نحوی در صدد تبیین و تفسیر 
وحی الهی بودند. کشــف و شــناخت شیوه   های تفســیری هر یک از ائمه، موضوعیت 
خاصی در قرآن دارد؛ در همین راستا، درک روش   های تفسیری امام سجاد )علیه   السالم( 
نیز، برای کشف  معانی  و الفاظ  آیات  قرآنی، در تفسیر قرآن اهمیت خاص خود را دارد.   
امام ســجاد )علیه   السالم( نیز به عنوان یکی از درخشــان   ترین مفسران قرآن کریم، با 
توجه به شــرایط عصر خویش و مخاطبانش، نکات تفسیری شگفت   انگیزی را در علم 
تفســیر ارائه داده اســت. این نکته قابل تأمل اســت که امام )علیه   السالم( در شرایط 
سخت سیاسی قرار داشتند و دوره ایشان از لحاظ سیاسی و فرهنگی، تاریک   ترین عصر 
قلمداد شــده است. )ر.ک: ابراهیم حسن، 1376: 2، 135( در این عصر مردم به دوران 
جاهلیت بازگشته    بودند و قواعد اسالمی در دوران استبداد و ظالم حکومت اموی، توسط 
زمامداران اموی از بین رفته بود. شــرایط حاکم سبب شــده بود که امام )علیه   السالم( 
نتواند با مردم آنچنان که باید تعامل داشــته باشــد )ر.ک: شــریف قرشی، 1409: 2، 
372-375( اما آن حضرت با وجود چنین شــرایط ســخت، لحظه   ای غفلت نکردند و 
با بهره   گیری از شــیوه   های گوناگون به تبیین و تفســیر معارف الهی مبادرت ورزیدند. 
شــناخت اهم روش تفسیری امام سجاد )علیه   الســالم(، همچون سایر ائمه از ضرورت 
و اهمیت ویژه   ای برخوردار اســت، چرا که هر کدام از روش   های تفســیری آن حضرت 
می   تواند مبین این باشــد که مفسران باید متناســب با عصر و زمان خویش، تفسیری 

مقتضای حال جامعه ارائه دهند. 
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در این باره کتاب   هایی مانند: روش   شناســی اهل بیت در تفسیر، تأویل و تطبیق قرآن 
اثر حسین تقوی دهاقانی، آسیب   شناسی و روش   های تفسیر معصومان )علیهم    السالم( 
اثر علی اکبر رســتمی را می   توان نام برد. این   گونه از کتاب   ها با نگاهی کلی و مختصر 

به روش تفسیری اهل   بیت )علیهم السالم( پرداخته   اند. 
مقاالتی در همین موضوع، نگاشــته شــده   اند و روش   های تفسیری برخی از معصومان 
)علیهم    الســالم( نیز به طور جداگانه بررسی شده   اند. در این میان مقاالتی نیز به روش 

تفسیری امام سجاد )علیه   السالم( نگاشته شده است از جمله:    
- مقاله »امام ســجاد )علیه   السالم( و روش   های تفســیری«؛ محمدعلی اسدی نسب، 
ماهنامه کوثر، شــماره 57. در این مقاله ده روش به عنوان رو   ش   های تفســیری امام 

)علیه   السالم( بیان شده و طبق گفتار خود نویسنده بحث ناتمام مانده است.
_ مقاله »تجربه تفســیری و امام سجاد )علیه   السالم( «؛ علی شیروانی، انجمن معارف 
اســالمی، زمستان 1384، شماره 5.  در این مقاله این قسم از تجارب دینی با تأمل بر 
نیایش   های امام ســجاد )علیه   السالم(، بررســی و محورهای اساسی بینش آن حضرت 

درباره این قسم از تجارب تحلیل و تبیین شده است.                
_ مقاله »روش   شناسی روایات تفسیری امام سجاد )علیه   السالم( در حوزه تبیین معنا«، 
رحمان  ســتایش، محمد   کاظم؛ مهدوی  راد، محمد   علی؛ عذرا میثاقی، بهار و تابســتان 
1397. در این مقاله دامنه پژوهش به روایات تفسیری امام   سجاد )علیه   السالم( در حیطه 

بیان معنا محدود شده است.
_ مقاله »گونه   های روایات تفسیری امام سجاد )علیه   السالم( در حوزه تعیین مصداق«؛ 
ســهیال جاللی کندری، عذرا میثاقی. در این مقاله پس از استخراج روایات تفسیری آن 
حضرت از مهم   ترین تفاســیر روایی شیعه و کتب حدیثی، گونه های آن روایات در بیان 

مصادیق آیات مورد بررسی قرار گرفته است.
در مقالــه حاضر، با روش توصیفی_   تحلیلی به اهم روش   های تفســیری امام ســجاد 
)علیه   السالم( پرداخته می   شــود و با نگاهی ریزبینانه و تحلیل   گرایانه، شاهد مثال   هایی 
ذیل هر کدام از روش   ها ذکر می   شــود، تا روش   های نام برده شــده توسط امام سجاد 

)علیه   السالم( به طور کامل روشن و آشکار باشد. 
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بحثوبررسی

1ـمفاهیم
1ـ1ـ تفسیر: از ریشه »فسر« است و به معناى جدا كردن، بیان، تفصیل، توضیح دادن، 
كشف و آشكار ساختن امر پنهان یا اظهار نوعى معنى است كه درباره آن تعقل و اندیشه 
بكار رفته و معقول اســت . برخی نیز آن را مبالغه با »فسر« دانسته   اند. )ر.ک: فراهیدی، 
بی   تــا: 7، 248؛ طریحی، 1375: 3، 437؛ ابن منظــور، 1414: 5، 255؛ ابن فارس، 

1404: 4، 504؛ فیومی، بی   تا: 2، 472؛ راغب اصفهانی، 1412: 636(
در اصطالح، تفسیر عبارت از بیان كردن معناى آیه هاى قرآن، روشن كردن و پرده بردارى 
از اهداف و مدلول آن آیه ها اســت. )طباطبایــی، 1402: 4، 105( و نیز آن را این   گونه 
تعریف کرده   اند: بیان مفاد اســتعمالی آیات قرآن و كشف مراد خداوند و مقاصد الهی از 
آن بر مبنای قواعد ادبیات عرب و اصول محاوره عقالئی است. )بابایی، 1381: 1، 16(

1ـ2ـ روش: استفاده از ابزار یا منبع خاص در تفسیر قرآن است كه معانى و مقصود آیه 
را روشن ساخته و نتایج مشّخصى را به دست مى دهد. )رضایی اصفهانی، 1382: 23(

روش تفســیرى عبارت از مستند یا مســتنداتى  است كه مفسر بر اساس آن، كالمى را 
كه خود ساخته و پرداخته است، به عنوان تفسیر كالم خدا و معنى و مقصود آیات الهى 
قلمداد مى كند و تنها راه دســتیابى كامل به مقاصد قرآن را منحصرًا همان مســتند یا 
مســتندات مى شمارد و دیگر مبانى و روش   ها را تخطئه مى كند و آن   ها را براى رسیدن 

به همه مفاهیم و مقاصد قرآن كافى نمى داند. )عمید زنجانی، 1367: 187(

2ـانواعروشهایتفسیریامامسجاد)علیهالسالم(
امام ســجاد )علیه   الســالم( همانند دیگر ائمه، از طرق مختلفی برای تفسیر وحی الهی، 
بهره جسته است. روایات تفسیری بابی مهم و مؤثر برای دستیابی به این روش   ها است 
و عالوه بر این با توجه به شرایط زمانی و موقعیت مکانی، امام )علیه   السالم( بیشتر اوقات 
آیات الهی را در قالب دعا نیز تفسیر کرده   اند. در ادامه اهم این روش   ها ذکر شده است. 

2ـ1ـروشتفسیرقرآنبهقرآن
تفســیر قرآن به قرآن یک روش کهن و کاماًل متقن، قابل تفهیم و بیان اســت که از 
روزهای آغازین نزول وحی و پیدایش تفسیر نشأت گرفته است. رسول خدا نیز نخستین 
مفسر وحی الهی است که برای تفســیر قرآن، ابتدا از خود آیات استفاده می کردند؛ در 
ایــن باره می   فرماینــد: »همانا در قرآن برخی از آیات، برخــی دیگر را تصدیق )تأیید( 
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می   کند.« )هندى،1413: 1، 619( در این روش آیات قرآن منبعى براى تقسیر آیه دیگر 
قرار می   گیرند. به نوعی آیات قرآن به کمک آیات دیگر توضیح داده شده و مقصودشان 

مشخص می   شود. 
این روش توســط رســول خدا )صلی الل علیه و آله( پایه   گذاری شد و ائمه معصومان 
)علیهم   الســالم( نیز به تبع، آن را نخســتین منبع و معیار تفســیر خود قرار دادند و با 
به   کارگیری این روش تفسیری سهمی عظیم در توسعه این روش داشتند. عالوه   بر این 
برخی از صحابه و تابعین نیز از این روش اســتمداد جستند. امام سجاد )علیه   السالم( در 
پاســخ سوال شخصی درباره »معصوم« آیه   ای را به وســیله آیه   ی دیگر تفسیر کردند. 
شخصى عرض كرد: اى فرزند گرامى رسول خدا معنى معصوم چیست؟ فرمود: معصوم 
شــخصى است كه به واسطه چنگ زدنش به ریسمان الهى و جدا نشدنش از آن هرگز 
به گناهى آلوده نگردد و رشته محكم خدا، قرآن است كه آن دو تا روز قیامت از یكدیگر 
جدا نگردند و تا رستاخیز امام هدایت به قرآن مى كند و قرآن به امام راهنمایى مى نماید 
و این همان فرموده خداوند متعال است که می   فرماید: ﴿إِنَّ هَذا اْلُقرْآنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ 
أَْقوَم...﴾ )اســراء/9( »همانا این قرآن به راهی که استوارتر است، هدایت میکند.« )ابن 
 ِ بابویه، 1403: 132( در حقیقت امام ســجاد )علیه السالم( آیه   ی: ﴿وَ اعَْتصِمُوا بِحَبِْل اللَّ
جَمیعا...﴾ )آل   عمران/103( را با این قسمت از آیه 9 سوره مبارکه اسراء تفسیر نمودند. 

عباد بصرى  در راه  مكه  امام  سجاد )علیه   السالم(  را دید. به  حضرت  گفت : جهاد و سختى آن 
َ اْشَترى  مِنَ  را رها كرده اى، به حج و آســانى آن روى آورده اى؟ خداوند می   فرماید: ﴿إِنَّ اللَّ
﴾ )توبه/111( »یقینا خدا  اْلمُؤْمِنینَ أَْنُفسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بَِأنَّ لَهُمُ اْلجَنََّة یُقاتُِلونَ في  سَبیِل اللَّ
از مؤمنان جان ها و اموالشان را به بهاى آنكه بهشت براى آنان باشد خریده، همان كسانى 
 كه در راه خدا پیكار مى كنند...« حضرت فرمودند: ادامه ى آن را هم بخوان! عباد آیه ى : 
﴿التَّائِبُونَ اْلعابِدُونَ اْلحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاِجدُونَ اْلمِرُونَ بِاْلمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ 
ــرِ اْلمُؤْمِنیــنَ﴾ )توبه/112( »اینان همان از گناه  ِ وَ بَشِّ عَِن اْلمُْنَكِر وَ اْلحافُِظونَ لِحُدُودِ اللَّ
پشیمانان، خداپرستان، حمد و شكر نعمت گزاران، روزه داران، نماز با خضوع گزاران، امر به 
معروف و نهى از منكر   كنندگان و نگهبانان حدود الهى اند و مؤمنان را بشارت ده .« را خواند. 
حضرت فرمود: اگر یاران ما این صفات و كماالت را دارا بودند، بر ما واجب بود قیام كنیم و 
در آن صورت، جهاد از حج برتر بود. )عاملی، 1409: 15، 46( امام سجاد )علیه   السالم( در 

پاسِخ سائل، آیه 111 سوره مبارکه توبه را با آیه 112همان سوره پاسخ داد.
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در روایتی دیگر امام ســجاد )علیه   الســالم( چنین فرمودند: از گناهانى كه پشیمانى بر 
جاى مى گذارد، ]یكى از آن ها[ كشــتن كســى است كه خداوند كشتن او را حرام كرده 
اســت: ﴿وَ ال تَْقُتُلوا النَّْفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَُّ ...﴾ )اسراء/33( »و نفسى را كه خدا حرام كرده 
است، نكشید.« خداوند در داستان قابیل فرمود: »وى چون هابیل را كشت و از دفن او 
عاجز شد، نفس سركش او قتل برادرش را در نظر وى خوب جلوه داد.« ﴿...َفَأْصبَحَ  مِنَ  
النَّادِمِین﴾ )مائده/31( »...پس از این كار ســخت پشیمان گردید.« )ابن بابویه، 1403: 
270( امام )علیه   الســالم( در این روایت برای روشن ساختن مقصود خود ابتدا گناه را به 
وسیله آیه اول معرفی کرده و سپس به وسیله آیه دوم آثار آن را بیان می   دارد که همواره 

از ابتدای خلقت آدم، قتل نفس چیزی جز پشیمانی ندارد.
2ـ2ـروشتفسیرقرآنبهسنت

همه روایاتى كه از معصومان )علیهم   الســالم( صادر شده، به منظور بیان ابعاد مختلف 
شــریعت بوده و توضیح و تفسیر كلیاتى است كه در قرآن كریم درباره احكام، اخالق و 
ْكرَ لُِتبَیِّنَ  آداب ذكر شده است. خداوند خطاب به پیامبرش مى فرماید: ﴿وَ أَْنَزْلنا إِلَیْكَ الذِّ
رُونَ﴾ )نحل/44( »و این قرآن را به تو نازل كردیم  َل إِلَیِْهــمْ وَ لَعَلَّهُمْ یََتَفكَّ لِلنَّاِس ما نُزِّ
تا براى مردم آنچه را به ایشــان نازل شده بیان كنى، شــاید اندیشه كنند.« )معرفت، 

 )21 ،2 :1379
ســنت پس از آیات قرآن کریم به عنوان شــارح قرآن، بهتریــن و یکی از الزم   ترین 
منابع تفســیری برای شناخت معارف الهی اســت. پر واضح است که عترت معصومان 
)علیهم      الســالم( بر مبنای حدیث متواتر »ثقلین« همسنگ قرآن بوده و در نزد شیعه از 
جایگاه خاصی برخوردار است و »ثقل اصغر« در برابر »ثقل اکبر« است که حجتی برای 
تبیین آیات قرآن محسوب می   شود. بر همین اساس امام سجاد )علیه   السالم( نیز گاهی 
برای تبیین و تفســیر آیات قرآن از این روش تفسیری بهره جسته و برای دستیابی به 

معارف قرآنی از روایات نبوی استفاده کرده است.
ِ جَمیعا...﴾ فرمود:  امام ســجاد )علیه   الســالم( در تفســیر آیه   ی ﴿وَ اعَْتصِمُوا بِحَبْــِل اللَّ
»پیامبر)صلی الل علیه و آله( با اصحابش در مسجد نشسته بود و تعلیم احكام مى دادند. 
مردى از در وارد شد _ شبیه به مردان مصرى بود _ سالم كرد و گفت: یا رسول الّل من 
ِ جَمیعًا وَ ال تََفرَُّقوا ...﴾ آن  شــنیده ام كه خداوند متعال فرموده است: ﴿وَ اعَْتصِمُوا بِحَبِْل اللَّ
حبل كجاست و كیست كه ما را به اعتصام دستور فرموده است؟ پیامبر )صلی الل علیه و آله( 
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خوب سخنان وى را شنید و آنگاه با اشاره به على )علیه   السالم( فرمود این است : »هََذا 
ِ  الَّذِي  مَنْ  تَمَسَّــكَ  بِهِ  عُصِمَ  فِي  دُْنیَاهُ  وَ لَمْ  یَضِلَ  فِي  آخِرَتِه « آن مرد آمد و با  َحبْلُ  اللَّ
ِ وَ حَبِْل  دست دادن به امام )علیه   السالم( با وى بیعت كرد و گفت: »اعَْتَصمُْت بِحَبِْل اللَّ
رَسُولِه«  و بیرون رفت. )بحرانی، 1415: 1، 670( همان   طور که مشهود است امام سجاد 
)علیه   السالم( تفسیر خود را به کالم رسول خدا )صلی الل علیه و آله( مستند می   کند تا با 
ذکر روایتِ نبوی مقصود الهی را مشخص کند؛ زیرا با استناد به گفتار پیامبر )صلی الل 
علیه و آله( ذهن مخاطب را اقناع کرده تا زمینه    را برای پذیرش مستمعان ایجاد کند. 

حضرت سجاد )علیه   السالم( در معنای آیه   ی: ﴿أَنْ تَُقوَل نَْفسٌ یا حَسْرَتى  عَلى  ما َفرَّْطُت 
.. .﴾ )زمر/56( »تا مبادا كســى فریاد واحسرتا برآرد و گوید: اى واى بر من  في  جَْنِب اللَّ
كه جانب امر خدا را فرو گذاشتم ...« فرمودند: »جنب الل« فقط علی )علیه السالم( است 
و او حجت خدا بر خلق اســت. وقتی که روز قیامت فرا رسد، خداوند به نگهبانان جهنم 
امر می   کند که کلیدهای آن را به آن حضرت بسپارند و هر کس را بخواهد داخل کند و 
هر که را بخواهد نجات می   دهد. همانا پیامبر اکرم )صلی الل علیه و آله( فرمودند: »ای 
علی هر که تو را دوســت دارد، مرا دوســت داشته است و هر که تو را دشمن دارد، مرا 
دشــمن داشته است. ای علی تو برادر من و من برادر تو هستم و لوای حمد در قیامت 
با توســت...« )کوفی، 1410: 366( امام ســجاد )علیه   السالم( در این آیه در پی تبیین 
جایگاه و منزلت امام علی )علیه   السالم( است و به همین دلیل تفسیر خود را به کالمی 
از رســول خدا )صلی الل علیه و آله( مزین فرموده    است تا اهمیت و پذیرش موضوع را 

دو چندان کند.   
نمونه دیگر این که امام ســجاد )علیه   السالم( در تفسیر آیه   ی: ﴿...  إِنِّي أَرى  ما ال تَرَوْنَ 
إِنِّي أَخافُ الَل وَ الُل َشــدِیدُ اْلعِقابِ ﴾ )انفال/48( »...من قوایى )از فرشــتگان آســمان( 
مى بینم كه شــما نمى بینید و من از خدا مى ترسم و عقاب خداوند بسیار سخت است « 
مى فرماید: زمانی كه مجاهدین اســالم در جنگ بدر تشنه شدند، على )علیه   السالم( بر 
ســر چاه »قلیب« رفت  تا براى آن   ها آب فراهم کند. بر سر چاه بود كه ناگهان طوفان 
تندى برخاســت. آن حضرت خود را خم كرد تا صدمه اى نبیند و این طوفان ســه بار 
تکرار شد. وقتی كه نزد رسول خدا )صلی الل علیه و آله( و یارانش برگشت، پیامبر را از 
این موضوع با خبر ســاخت. رسول خدا )صلی الل علیه و آله( فرمودند: در طوفان اولى 
جبرئیل با هزار تن دیگر از فرشــتگان فــرود آمدند و در طوفان دوم میكائیل به همراه 
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هزار نفر دیگر از فرشــتگان نازل شدند و در طوفان سوم اســرافیل همراه با هزار نفر 
دیگر از فرشــتگان بر زمین فرود آمدند. همه آن   ها بر تو درود فرستادند. آنان مددكار ما 
هستند. هنگامى كه فرود آمدند، ابلیس آن   ها را دید و به عقب برگشت و سپس رسول 
خدا )صلی الل علیه و آله( این آیه شــریفه را قرائــت فرمود: ﴿إنِّي أَرى  ما ال تَرَوْنَ إِنِّي 

ُ َشدِیدُ اْلعِقاب﴾ )عیاشی، 1380: 2، 65(  َ وَ اللَّ أَخافُ اللَّ
2ـ3ـروشتفسیرعقلی

عقل یکی دیگر از منابع و ابزار تفســیر قرآن کریم است. به بیانی عقل انسان از حجیت 
برخوردار است که برای درک مفاهیِم وحی و سنت الهی می   توان از آن بهره جست. منظور 
از تفسیر عقلی، تببین و تفسیر آیات نورانی قرآن کریم بر اساس روش تعقلی است و این 
تفسیر و تبیین با تدبر و تعمق در قرآن و درک مفاهیم و معانی آیات به وسیله عقل كه خود 
»حجت باطنى« و پیامبر درونى در وجود انسان است، محقق مى شود. )جاللیان، 1378: 
95( قرآن کریم نیز در آیات مختلفی بر این مهم، مهر تأیید زده و می   فرماید: ﴿كِتابٌ أَْنَزْلناهُ 
رَ أُولُوا اأْلَْلباب﴾ )ص/29(؛ این كتاب پر بركتى است كه  إِلَیْكَ مُبارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیاتِهِ وَ لِیََتَذكَّ

آن را بر تو نازل كرده ایم تا آیاتش را تدبر كنند و خردمندان متذكر شوند. 
گاهــى از این روش، به عنوان روش تفســیر اجتهادى هم نام برده مى شــود و گاهى 
تحت عنوان یكى از اقســام روش تفســیر به رأى )به تفسیر آیه  براساس نظر شخصى 
و بدون توجه به قرائن عقلى و نقلى ، تفســیر به رأی گویند. این   گونه روش، شــیوه اى 
باطل در تفسیر قرآن است و در حقیقت، روش تفسیرى بلكه  تفسیر قرآن نیست و تعبیر 
مســامحى اســت كه براى یادآورى خطر آن به كار مى رود.( از آن یاد مى شود و گاهى 
هم با گرایش فلســفى تفسیر یكسان انگاشته مى شــود. )رضایی اصفهانی، 1387: 1، 
37( به بیانی روشــن، صاحب   نظران در تعریف روش تفسیر عقلی، همواره دچار ابهام و 
تردید شده   اند و هر کدام دیدگاهی متفاوت ارائه داده   اند. در این میان، رضایی اصفهانی 
این   گونه بیان کرده است که: »روش تفسیر عقلى قرآن عبارت است از استفاده ى ابزارى 
از برهان و قرائن عقلى در تفســیر براى روشن كردن مفاهیم و مقاصد آیات قرآن، كه 
در این صورت عقل منبع و ابزار تفســیر قرآن شده و احكام و برهان هاى عقلى قرائنى 
براى تفســیر آیات قــرار مى گیرد. از این عقل با عنوان عقل اكتســابى و احكام عقلى 
قطعى یا عقل برهانى یاد مى شــد. در تعریف دیگری چنین می   گوید: استفاده از نیروى 
فكر در جمع   بندى آیات )همراه با توجّه به روایات، لغت و ...( و اســتنباط از آن   ها براى 
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روشن ساختن مفاهیم و مقاصد آیات، نیز همان تفسیر اجتهادى قرآن است.« )رضایی 
اصفهانی، 1382: 192( این روش تفســیری را در قرآن و سنت می   توان جستجو کرد، 
چه بســا که برخی از آیات خود گواه بر این هســتند که دارای براهین عقلی هســتند. 

)انبیاء/22؛ انعام/103( 
با دقت و بررســی در روش تفسیری پیامبر )صلی الل علیه و آله( این امر مهم ملموس 
است که ایشان در تفهیم و تبیین آیات از روش تفسیر عقلی استفاده می کردند و کیفیت 
اجتهاد عقلی در فهم نصوص وارده از آیات قرآن یا سّنت را به اصحاب خویش آموزش 
می داده   اند. )ر.ک: ایازی، ۱۴۱۴: 40( عالوه   بر این، به پیروی از شــیوه تفسیری پیامبر 
اســالم )صلی الل علیه و آله(، این روش تفسیری همواره مورد توجه عترت ایشان نیز 
بوده اســت. امام سجاد )علیه   الســالم( نیز با کمک برهان و قواعد عقلی آیات را تفسیر 
می   کردند. ثابت بن دینار مى گوید: از امام ســجاد )علیه   السالم( سؤال كردم: آیا خداوند 
عّزوجّل مكان معین و مشــخص دارد؟ حضرت فرمودند: خدا منّزه از آن اســت. عرض 
كردم: پــس چرا پیامبرش )صلی الل علیه و آله( را به آســمان برد؟ حضرت فرمودند: 
تا به او ملكوت آســمان   ها، مصنوعات عجیب و مخلوقاتِ را نشــان دهد. عرض كردم: 
مقصود از این كالم الهى چیســت كه مى فرماید: ﴿ُثمَّ دَنا َفَتدَلَّى َفكانَ قابَ َقوْسَــیْنِ  أَوْ 
أَدْنى﴾  )نجم/15(؛ سپس نزدیك آمد و بر او نازل گردید به نزدیكى دو كمان یا نزدیکتر 
از آن. حضرت فرمودند: مقصود از فاعل »دَنا« رســول خدا )صلی الل علیه و آله( است؛ 
چرا كه آن حضرت نزدیک به حجاب هاى نور شده و ملكوت آسمان   ها را دیدند، سپس 
سرازیر شــده و از پایین به ملكوت زمین نگریستند؛ به قدرى که خود را نزدیک زمین 
دیدند. ﴿قابَ َقوْسَیْنِ  أَوْ أَدْنى﴾ یعنى خود را به نزدیكى دو كمان یا نزدیکتر از آن نسبت 
به زمین مشاهده فرمود. )فیض کاشانی، 1415: 5، 86 به نقل از ابن بابویه، 1385: 1، 
131( همچنان که مشــهود است، پاسخ امام )علیه   السالم( در برابر سؤال از علت معراج 
رســول خدا )صلی الل علیه و آله(، پاســخی تعقلی می   باشد که ایشان به کمک قواعد 

عقلی بهترین و نزدیکترین تفسیر را ارائه نمودند. 
2ـ4-روشتفسیرقرآنبهتاریخ

قرآن کریم کتاب تاریخ نیســت، بلکه کتاب هدایت و مایه   ی سعادت بشر است و تمام 
اهدافش دستیابی و رسیدن انسان به برنامه   های سعادت و خودسازی است، اما در ذیل 
همین اهداف در آیات بسیاری به بازگویی اهِم قصه   ها و تاریخ    گذشتگان پرداخته است 
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و انســان را به تفکر در احوال گذشــتگان دعوت می   کند، تا با بیان این حقایق عبرت 
گیرند. )یوسف/111؛ روم/42؛ آل عمران/137( به نوعی تاریخ همانند دیگر ابزار و علوم 

مورد نیاز مفسر، ابزاری برای تفسیر و تبیین بسیاری از آیات است. 
 رسول خدا )صلی الل علیه و آله( و ائمه اطهار )علیهم   السالم( با کسِب آگاهِی کامل و 
وافر از جریانات تاریخی به تفسیر آیات پرداختند و از این باب برای تفسیر قرآن بهره   ها 
جستند. امام سجاد )علیه   الســالم( در تفسیر این دسته از آیات به طور مفصل و دقیق، 
آن قصه و جریان تاریخی را همه   جانبه بررســی کرده و شــرح داده است. به نوعی با 
نگاه به جنبه تاریخی آیات، ذهن مخاطب را از هر گونه شــبهه و ســؤالی مبرا داشته و 
آن موضوع و مسأله را موشکافانه تفسیر کرده است. به عنوان نمونه در داستان پسران 
آدم )علیه   الســالم( )مائده/30-31( چنین روایت است که شخصی گوید: از امام  سجاد 
)علیه   الســالم( كه با مردى از قریش سخن مى گفت، شــنیدم كه فرمود: هنگامى كه 
پسران آدم قربانى را تقدیم كردند از صاحب قوچ كه هابیل بود، پذیرفته شد و از دیگرى 
پذیرفته نشــد. قابیل خشــمگین گشــت و به هابیل گفت: به خدا سوگند تو را خواهم 
كشت. هابیل گفت: گناه من چیست؟ ﴿قاَل إِنَّما یََتَقبَّلُ  اللَُّ  مِنَ اْلمُتَّقین ﴾ )مائده/27( )امام 
)علیه   الســالم( آیه را تا( ﴿َفَطوَّعَْت لَهُ نَْفسُهُ َقْتَل أَخیهِ...﴾ )تالوت كرد و فرمود:( قابیل  بر 
نحوه  كشتن  برادرش  آگاه  نبود تا اینكه  با تحریک  شیطان  و وسوسه  نفسش  سر او را در 
میان دو ســنگ خرد كرد. بعد از قتل برادرش دچار حیرت و پریشانى بود و نمى دانست 
جنــازه او را در كجــا قرار دهد تا اینكه دو زاغ در كنار او فرود آمده و بعد از جدال یكى 
از آن   ها دیگرى را كشــته و او را در میان خاک    ها دفــن نمود. قابیل كه ضعف خود را 
مشاهده كرده بود با خود گفت: واى بر من كه بسان این كالغ هم نبودم تا بتوانم جسم 
برادرم را به خاک ســپارم. او سپس گودالى كوچک را حفر نمود و هابیل را در میان آن 
نهاد. قابیل بعد از آن به خانه بازگشت و آدم )علیه   السالم( كه هابیل را همراه او ندید از 
وى پیرامون فرزند كوچكش توضیح خواست. قابیل كه از جواب صریح به پدرش طفره 
مى رفت؛ ناگزیر او را به محل قتل برادرش آورد و پرده از جنایت خویش برداشــت. آدم 
)علیه   الســالم( آن زمینى را كه خون فرزندش را در خود بلعیده بود، به لعنت یاد كرد و 
بدین خاطر است كه بعد از آن هیچ خاكى خون انسان را در خود فرو نمى برد. آنگاه آدم 
در فراق فرزندش چهل شــبانه روز گریســت. در روایتی نیز چنین آمده است که قابیل 
پسر آدم با موى دو طرف سرش آویزان به قرص خورشید است و خورشید به هر طرف 
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برود او را با خود مى برد، هم در گرماى تابســتانش و هم در زمهریر زمســتانش و این 
شكنجه را تا روز قیامت دارد، و چون قیامت شود خداى تعالى او را در آتش دوزخ جاى 
مى دهد )عیاشــی، 1380: 1، 311( بنابراین امام )علیه   السالم( با مراجعه به تاریخ، آیه را  
با شرح و تفصیل بیشــتری تفسیر کرده است و با بیانی رسا به سؤاالت ممکن در این 

زمینه پاسخ گفته است.
نقل شــده که امام ســجاد )علیه   الســالم( در ذیل تفســیر آیه    ﴿قاَل یا بَُنيَّ ال تَْقُصْص 
ــیْطانَ لِْلِْنســانِ عَدُوٌّ مُبین﴾ )یوسف/5( ؛  رُؤْیاكَ عَلى  إِْخوَتِكَ َفیَكیدُوا لَكَ َكیْدًا إِنَّ الشَّ
یعقــوب گفت: اى فرزند عزیــز، زنهار خواب خود را بر بــرادران حكایت مكن كه )به 
اغواى شــیطان( بر تو مكر )و حسد( خواهند ورزید؛ زیرا دشمنى شیطان بر آدمى بسیار 
آشــكار اســت.  فرمودند: اولین بالیى كه بر یعقوب و اهل بیتش وارد شد، حسدى بود 
كه برادران یوســف پس از استماع خواب بر او بردند. امام )علیه   السالم( فرمودند: رّقت 
و عطوفت یعقوب بر یوســف از آن پس زیاد شــد و می   ترسید آنچه را كه خداوند به او 
وحى نموده و وى را مســتعدّ براى بال گردانده موردش تنها یوســف باشد. از این   رو در 
بین فرزندان به خصوص به یوســف )علیه   السالم( رّقت و مهربانى فوق   العاده اى نشان 
مى داد. برادران یوسف )علیه   الســالم( وقتى رفتار یعقوب )علیه   السالم( را نسبت به آن 
حضرت مشــاهده كردند و دیدند كه پدر چگونه یوسف را تكریم می   کند، برایشان گران 
آمد... و گفتند: یوســف و برادرش نزد پدر ما از مــا محبوب ترند... این چنین بود که بر 
او حســد بردنــد. )ر.ک: حویزی، 1415: 2، 412( در ادامه همین روایت به ســؤاالتی 
که در ذهن مخاطبشــان پیش می   آمد، جواب    دادنــد. ابو حمزه ثمالى مى گوید: محضر 
امام )علیه   الســالم( عرض كردم: روزى كه  یوسف را در چاه انداختند چند سال داشت؟ 
حضرت فرمود: نه سال از عمرش گذشته بود. عرض كردم: بین منزل یعقوب در آن روز 
تا مصر چقدر فاصله بود؟ حضرت فرمودند: دوازده روز راه . در ادامه روایت، ضمن اثبات 
بی   گناهی حضرت یوسف )علیه   السالم( این چنین فرموده است که: یوسف )علیه   السالم( 
زیباترین مردم اهل زمان خود بود و وقتى به سن نزدیک بلوغ رسید، همسر عزیز مصر 
از روى هواى نفس  به او اظهار عشق می   نمود. اما آن حضرت نمی   پدیرفت... . تا اینکه 
همسر عزیز در قصر را به روی آن حضرت بست و گفت وحشت نداشته باش. آنگاه خود 
را به طرف یوسف انداخت، آن حضرت به سمت در قصر فرار كرد و وقتى به در رسید، 
آن را گشــود. در این وقت همسر عزیز به او رسید و از پشت پیراهن یوسف را کشید و 
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پاره شــد. در این هنگام عزیز مصر از راه رسید... وقتی خواست حضرت را مؤاخذه کند، 
كودكى در قصر به عنوان مهمان حضور داشت كه شاهد جریان بود و او با اینكه از اهل 
و خانواده عزیز بود؛ اما صداقت را رعایت كرد و به نفع یوســف )علیه   السالم( نظر داد... 

)ر.ک: حویزی، 1415: 2، 414(
از روایت تفســیری امام )علیه   السالم( چنین برمی   آید که ایشان با نگاهی تاریخی و نیز 
بیانی شــیرین، داستان حضرت یوسف را از زوایای مختلف ذیل آیات مرتبط شرح داده 
است و همه نکات مهم اخالقی و تربیتی آن را تصریح کرده است. در آخر نیز عصمت 
و بی   گناهی حضرت یوسف را تأیید کرده و  از کودکی به عنوان شاهد و گواه بر صدق 

و درستی آن حضرت یاد کرده است.
2-5-تفسیرقرآنباادعیه

عالوه بر روش   های معروف تفسیری، می   توان از ادعیه اهل   بیت )علیهم   السالم( به عنوان 
منبع و سندی متقن در تفسیر آیات قرآن بهره جست. ادعیه مأثور از ائمه )علیهم   السالم( 
سرشار از معارف واالی دینی و مضامین عالی هستند و گاهی به   طور صریح بخش   هایی 
از قرآن را تفســیر می   کنند. نمونه بارز این روش را می   توان در مراحل زندگی پربار امام 
سجاد )علیه   السالم( یافت. با نگاهی به دعاها و مناجات آن حضرت، کامال مشهود است 

که امام )علیه   السالم( مفسرکالم وحی در قالب دعا و نیایش نیز بوده است. 
»صحیفه ســجادیه« یکی از ارزشــمندترین آثار آن حضرت اســت که حاوی ادعیه و 
نیایش   هایی با مضامین عالی بوده و از محورهای گوناگون با قرآن پیوند خورده اســت. 
با نگرشــی عمیق و دقیق در دعاهای امام )علیه   السالم( این مهم به چشم می خورد که 

گرچه قالب بیان دعا است، اما عمق آن دعاها سرشار از تعالیم وحی الهی هستند. 
امام ســجاد )علیه   السالم( در دعای خود درباره حامالن عرش خدا و فرشتگان مقربش 
چنین گفته اســت: بار الها! بر حامالن عرشت درود فرست كه هرگز از تسبیح تو خسته 
نمى شوند و از تقدیست به تنگ نمى آیند و از عبادت تو به ستوه نمى آیند. هرگز كوتاهى 
كردن در انجام وظیفه را بر جدیت بر امر تو ترجیح نمى دهند و از وله و عشق ورزیدن 
به تو غافل نمى شــوند و به اسرافیل كه صاحب صور شاخص است، آن كه همواره در 
انتظار فرمان توســت، تا با دمیدن در آن، خفتگان در قبور و گروگان   هاى گور را بیدار 
كند و به میكائیل، آن فرشــته آبرومنــد در درگاهت كه از اطاعتت مكانى رفیع یافته و 
جبرئیل كه امین بر وحى توســت و فرمانش در آسمان   هایت نافذ است و نزد تو مكانى 
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دارد و مقرب درگاه توست و به روح، كه مسلط بر مالئكه حجابهاست...  بار الها! هم بر 
ایشــان درود بفرست و هم بر مالئكه   ی پایین تر از آنان، آن   ها كه ساكنان آسمان   هایت 
و اهل امانت بر رســالتت هستند، آن   هایى كه دائم در عبادت بودن خسته شان نمى كند 
و از غلبه خواب و خستگى سست نمى شــوند... پروردگارا! پس درود بفرست بر ایشان 
و بر روحانیان از فرشــتگان و مقربان درگاهت و حامالن غیب به ســوى رسوالنت و 
آن   ها كه بر وحیت امین تو شــدند و دسته هاى مختلف از فرشتگانت، كه تو آنان را به 
خودت اختصاص دادى و با تقدیســت، از طعام و نوشــیدنی   ها بى نیازشان كردى و در 
باطن طبقات آســمان   هایت جاى دادى و آن   ها كه در اطراف آسمان   هایت قرار دارند، تا 
روزى كه فرمانت صادر شود، بساط خلقتت را برچینند... و سفیران كرام برره و حافظان 
كرام نویســنده و ملک    الموت و كاركنانش و منكر و نكیر و مبشــر و بشــیر و رومان 
»رومان فتــان القبور« یعنی ملکی که صاحبان قبر را بــرای امتحان و آزمایش طلب 
می کند. )مدنــی، 1411: 2، 66( و طواف   كنندگان بیت معمور و مالک دوزخ و خازنان 
آن و رضوان بهشت و پرده داران آن و آن فرشتگانى كه آنچه تو دستور مى دهى بدون 
َ ما أَمَرَهُمْ وَ یَْفعَُلونَ ما یُؤْمَرُونَ﴾ )تحریم/6(  عصیان فرمان مى برند: ﴿...ال یَعُْصــونَ اللَّ
و آنهایى كه به اهل بهشــت مى گویند: ﴿َســالمٌ عَلَیُْكمْ بِما َصبَرُْتــمْ َفنِعْمَ عُْقبَى الدَّار﴾ 
)رعد/24( و وقتى که دســتور مى رسد: ﴿ُخُذوهُ َفُغلُّوهُ ُثمَّ اْلجَحیمَ َصلُّوهُ﴾ )حاقه/31-30( 
به سرعت مى شتابند و مهلتشان نمى دهند، خدایا به همه این   ها كه به ذكر نامشان ملهم 
شــدیم، درود فرست، هر چند كه ما به مكان و منزلت یک یک آن   ها در درگاه تو آشنا 
نیســتیم و نمى دانیم به چه كارى موكلند و به ســاكنان هوا و زمین و آب و هر كس از 
ایشــان كه موكل بر خلقند. بار الها! بر همه شان درود بفرست، در آن روز كه هر كسى 
وقتى مى آید یک سائق با او هست و یک گواه، بر همه شان درودى بفرست كه كرامتى 

بر كرامتشان و طهارتى بر طهارتشان بیفزاید. )ر.ک: علی بن حسین، 1376:  38( 
امام )علیه   الســالم( در این دعا گاهی بخشــی از آیه قرآن را در بیان دعای خود به کار 
برده اســت و گاهی خود آیه قرآنی را ادامه متن دعا آورده اســت به نوعی از آیه قرآنی 
اقتباس کرده و بدین ترتیب با الهام گرفتن از قرآن، به تفسیر آیات در قالب دعا پرداخته 
اســت. )اگر چه با بینامتنیت قرآن مرتبط اســت ولی می   تواند یکی از روش   های امام 
ِ فاطِِر  )علیه   الســالم( باشد.( به نظر می   رســد این دعا تفصیل و تفسیر آیه   ی: ﴿اْلحَمْدُ لِلَّ
السَّــماواتِ وَ اأْلَرِْض جاعِِل اْلمَالئَِكةِ رُسُاًل أُولي  أَجْنِحَةٍ مَْثنى  وَ ُثالَث وَ رُباع...﴾  )فاطر/1( 
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»ســپاس خداى راســت كه آفریننده آسمان   ها و زمین اســت و فرشتگان را رسوالن 
)پیغمبران خود( گردانید و داراى دو و ســه و چهار بال و پر )قدرت( قرار داد...« باشــد، 
چرا که به   طور صریح به ابعاد این آیه اشــاره کرده است. مالئکه را حامالن غیب برای 
رســوالنش معرفی نموده که هر کدام برای کاری مأمور شــده   اند و در آســمان   ها نزد 
خداوند تعالی تقدیس می      شوند. بدین ترتیب در ضمن دعای طوالنی آیه را  تبیین کرده 

و با بسط و گسترش، آن را تفسیر می   کند. 
خداونــد متعال در قرآن کریم چنیــن می   فرماید: ﴿الَّذینَ یَحْمُِلونَ اْلعَــرَْش وَ مَنْ حَوْلَهُ 
یُسَــبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِِّهمْ وَ یُؤْمُِنونَ بِهِ وَ یَسْــَتْغفِرُونَ لِلَّذینَ آمَُنوا﴾ )غافر/7( »فرشتگانى 
كه عرش )با عظمت الهى( را بر دوش گرفته و آنان كه پیرامون عرشــند، به تســبیح 
و ســتایش حق مشــغول   اند، هم خود به خــدا ایمان دارند و هم بــراى اهل ایمان از 
خدا آمرزش و مغفرت مى طلبند.« در این آیه فرشــتگان حامالن عرش الهی هســتند 
و به تســبیح خدا مشغولند و بر انسان   ها طلب اســتغفار می   کنند. در دعای امام سجاد 
)علیه   الســالم( نیز فرشتگان به عنوان حامالن عرش هستند. سنجش آیه قرآنی و این 
دعای امام )علیه   السالم( وجود رابطه   ای میان انسان و حامالن عرش را یادآور می   شود.
حضرت )علیه   السالم( در دعای بیســتم درباره مکارم اخالق این چنین می   فرماید: »...

بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرســت  و مرا به زینت صالحین و شایســتگان آراسته 
فرما و زیور پرهیزگاران را به من بپوشــان ...« )ر.ک: علی بن حسین، 1376: 96( این 
َ وَ أَْصلِحُوا ذاَت بَیْنُِكمْ... ﴾  در صورتی اســت که خداوند متعال می   فرماید: ﴿...َفاتَُّقــوا اللَّ
 )انفال/1( »... پس اگر مؤمن هســتید )نســبت به انفال ( از خــدا پروا كنید و )اختالف 
و نــزاع ( بین خود را )درباره آن ( اصالح نمایید«. امام ســجاد )علیه الســالم( اصالح 
»ذات البین« )آن حالت و رابطه بدى اســت كه میــان دو فرقه یا دو فرد پدید مى آید. 
)طباطبایی، 1390: 9، 6( ( را زیور صالحان و متقیان شــمرده و در دعای خود آن را از 

خداوند منان می   طلبد.
2ـ6ـتعیینمصداق

روش   های تفسیری مذکور، در  دســتیابی به اهداف و مقاصد وحی الهی بسیار کارآمد 
هســتند و هر کدام به نوعی در تبیین آیات الهی مؤثر و مفید واقع شــده   اند؛ اما گاهی 
مصادیقی در بطن آیات نهفته اســت که باید آن   ها را در ســنت و عترت، جستجو کرد. 
امام ســجاد )علیه   السالم( از جمله معصومانی است که این روش، در شیوه تفسیری آن 
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حضرت فراوان به چشــم می   خورد. در ذیل آیه   ی ﴿أَنْ تَُقوَل نَْفسٌ یا حَسْــرَتى  عَلى  ما 
ِ  وَ إِنْ ُكْنُت لَمِنَ السَّاخِرین﴾ )زمر/56(؛ تا مبادا كسى فریاد واحسرتا  َفرَّْطُت في  جَْنبِ  اللَّ
بــرآرد و گوید: اى واى بــر من كه جانب امر خدا را فرو گذاشــتم و وعده هاى خدا را 
مســخره و اســتهزا نمودم . در این آیه فرموده   اند که منظور از جنب الل، حضرت علی 
)علیه   الســالم( است و اوست حجت خدا بر مردم در روز قیامت. که حجت خدا بر خلق 
در روز قیامت اســت. )حویزی، 1415: 4، 495( و نیز در آیه   ی: ﴿....ادُْخُلوا فِي السِّــْلِم 
َكافَّة...﴾ )بقره/208(؛ ... همگى در عرصه تسلیم و فرمان برى ]از خدا[ در آیید... . سالم و 
سالمت را والیت امام علی )علیه   السالم( معرفی کرده است. )بحرانی، 1415: 1، 447( 
ْخلَِفنَّهُمْ فِي اأْلَرِْض  الِحاتِ لَیَسْــتَ ُ الَّذینَ آمَُنوا مِْنُكمْ وَ عَمُِلوا الصَّ در ذیل آیه   ی: ﴿وَعَدَ اللَّ
َننَّ لَهُمْ دیَنهُمُ الَّذِي ارْتَضــى  لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ  َكمَا اسْــَتْخلَفَ الَّذینَ مِنْ َقبْلِِهــمْ وَ لَیُمَكِّ
ُكونَ بي  َشــیْئًا وَ مَنْ َكَفرَ بَعْدَ ذلِكَ َفُأولئِكَ هُمُ  مِنْ بَعْدِ َخوْفِِهمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَني  ال یُْشــرِ
اْلفاسِــُقون﴾  )نور/55(؛ خدا به كسانى از شــما كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام 
داده اند، وعده داده اســت كه حتما آنان را در زمین جانشین )دیگران( كند، همان   گونه 
كه پیشــینیان آنان را جانشین )دیگران( كرد و قطعا دینشان را كه براى آنان پسندیده، 
به سودشــان اســتوار و محكم نماید و یقینًا ترس و بیمشــان را تبدیل به امنیت كند، 
)جایى كه ( فقط مرا بپرستند )و( هیچ چیزى را شریک من نگیرند و آنان كه پس از این 
نعمت   هاى ویژه ناسپاســى ورزند، )در حقیقت( فاسق اند. می   فرماید: به خدا قسم منظور 
از مؤمنین در این آیه، شــیعیان ما اهل   بیت هســتند و این امور را خداوند براى آنان به 
دســت مردى از ما انجام مى دهد و او مهدى این امت است و او همان كسى است كه 
رســول اكرم درباره اش فرمود: اگر از دنیا به جــز یک روز باقى نماند، خداوند آن را آن 
قدر طوالنى ســازد تا مردى از عترت من بیاید كه همنام و هم كنیه من باشد، زمین را 
از برابرى و دادگرى پر مى كند چنانكه )از نابرابرى و ستمگرى پر شده باشد(. )طبرسی، 
ُ عَلَیِْهمْ مِنَ النَّبِیِّین... مِمَّنْ هَدَیْنا وَ  1412: 3، 117( ذیــل آیه   ی: ﴿ُأولئِكَ الَّذینَ أَْنعَمَ اللَّ
اجَْتبَیْنا ...﴾ )مریم/58(؛ اینان كســانى از پیامبــران بودند كه خدا به آنان نعمت داد... از 
كســانى كه آنان را هدایت كردیم و برگزیدیم ... . در روایتى از امام سجاد )علیه   السالم( 
آمده اســت که مقصود از این آیه، ما هســتیم. )بحرانــی، 1415: 3، 723( هم   چنین 
ذیل آیه     ﴿وَ مَنْ یُسْــلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّ وَ هُوَ مُحْسِــنٌ َفَقدِ اسَْتمْسَــكَ بِاْلعُرْوَةِ اْلوُْثقى. . .﴾ 
)لقمان/22(؛ و هر كس روى تسلیم و رضا به سوى خدا آرد و نكوكار باشد، چنین كسی 



64

به محكم ترین رشته الهى چنگ زده است . از امام  )علیه السالم( روایت است که فرمود: 
مراد از »باْلعُرْوَةِ اْلوُْثقى« دوســتى آل محمد )صلی الل علیه و آله( اســت. )بروجردی، 

 )295 ،5 :1366
درباره آیه   ی: ﴿إِنَّ الَّذي َفرََض عَلَیْكَ اْلُقرْآنَ لَرادُّكَ إِلى  مَعادٍ...﴾ )قصص/85(؛ یقینا كسى 
كه )ابالغ و عمل كردن به ( قرآن را بر تو واجب كرده اســت، حتما تو را به بازگشت   گاه 
)رفیع و بلند مرتبه ات، شهر مكه( بازمى گرداند. فرمود: پیامبر شما، امیرالمؤمنین و ائمه 
)علیهم      السالم( به سوى شما باز خواهند گشت. در حقیقت آیه را به رجعتِ پیامبر )صلی 
الل علیه و آله( و اهل   بیت )علیهم      السالم( تفسیر کرده است. )حویزی، 1415: 4، 144(

نتیجهگیری
روش   های تفسیری امام سجاد )علیه   السالم( هدفمند و الگویی برای اهل تفسیر است و 
عالوه   بر این امام سجاد )علیه   السالم( در روایات تفسیری خود، به شرح و تفسیر مقاصد 
خداوند متعال پرداخته است. با بررســی این روایات تفسیری این مهم حاصل می   شود 
که امام )علیه   الســالم( با در نظر گرفتن شــرایط زمانی خود در تفسیر، گاهی با کمک 
آیات قرآن، گاهی با استناد به سنت و نیز با به   کارگیری عقل برهانی و مراجعه به تاریخ 
و تعیین مصداق برای برخی آیات، پرده از حقایق برداشــته و آیات را تفســیر کرده   اند. 
عملکرد ایشــان در تعیین مصادیق نشان از این دارد که با توجه به اوضاع نابسامان آن 
عصر و کوشش حکومت اموی در از بین بردن فضائل اهل   بیت )علیهم   السالم(، همواره 
در صدد بازسازی اصول و تفکر شیعه و تبیین جایگاه معصومان )علیهم      السالم( به ویژه 
امام علی )علیه   السالم( بوده است. با مراجعه به ادعیه امام سجاد )علیه   السالم( مشاهده 
می   شود که آن حضرت با بیان دعاها و مناجات بی   نظیرش قرآن را تفسیر کرده است و 

به بیانی دعاهای ایشان الهام گرفته از قرآن و تجسم عینی وحی الهی است. 
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بررسیتطبیقیمجمعالبیانوکشافدرتفسیرمجازهایسورهحجر1
)تاریخ دریافت: 1397/2/25، تاریخ پذیرش:1398/3/26(

مجیدمحمدی** عاطفهامیری*،

چکیده
بحث حقیقت و مجاز به عنوان مســئله ای بالغی و ابزاری در آفرینش هنری 
اهمیت ویژه ای در شناخت معنا دارد و جدای از تأثیری که بر علم بالغت دارد، 
در تأویل و تفســیر نیز اهمیت فراوان داشته و مورد توجه مفسران قرار گرفته 
اســت. هر مفسری که از این جنبه غفلت کند، به خطا می رود و کمترین ضرر 

آن دور ماندن از دستیابی به مفاهیم عالی قرآن در این قالب است.
این پژوهش به صورت تطبیقی دو مفهوم بالغی مجاز و استعاره را در عبارات 
سوره حجر در دو تفسیر ادبی کشاف و مجمع البیان بررسی نموده است؛ نتایج 
تحقیق بیانگر این مطلب اســت که زمخشــری و طبرسی هر یک تا حدودی 
بــه ذکر معانی مجــازی پرداخته اند و گاهی نیز در اثــر بی توجهی از بیان آن 
بازمانده اند. در این میان آلوســی در بیان مجازها و اســتعاره ها از تقسیم بندی 

بالغی مجاز پیروی کرده و نظراتی قوی تری ارائه کرده است.

واژگانکلیدی:سوره حجر، مجاز، استعاره، تفسیر، مجمع البیان، کشاف.

مقدمه
آیات قرآن کریم سرشار از دقایق و ظرافت های بالغی از قبیل: تشبیه، استعاره، کنایه، 
مجاز و... است. برای انتقال معانی صحیح و رسا و دست یابی به مقاصد آیات، نخستین 
امر فراگیری اصول و قواعدی است که فصاحت و بالغت اعجازآمیز قرآن براساس آن 
استوار است. اعجاز ادبی قرآن موجب شده که در آیات آن ضمن حفظ قواعد زبان عرب، 
عالی ترین نکات بالغی همراه با زیبایی هایی از مجاز، استعاره و کنایه مورد استفاده قرار 
گیرد، و این امر ســبب تحسین ادبا و اظهار عجز در مقابل این حجم عظیم از فصاحت 

1. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناســی ارشــد با موضوع »بررســی تطبیقی مجاز در تفسیر جزء چهارده و 
پانزده قرآن کریم )با تکیه برکشاف زمخشری و مجمع البیان طبرسی(« در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه است.
aamiri1371@yahoo.com نویسنده مسئول( کارشناسی ارشد تفسیر قرآن دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه؛( *

Mohammadimajid44@gmail.com  استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه؛ **
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و بالغت شده است؛ اما درک این اسلوب  و فهم صحیح معانی آن ها نیازمند علوم ادبی 
و بالغی و به کارگیری آن در تفسیر است.

در این پژوهش به بررســی و شــناخت مجاز و اســتعاره و واکاوی آن در تفسیر سوره 
حجر پرداخته شــده و مبنای این واکاوی تطبیق دو تفسیر ادبی کشاف و مجمع البیان 
بوده اســت. هدف از این امر سه چیز است؛ اواًل: شناسایی روش تفاسیر ادبی در تفسیر 
مجازهای قرآن و انتقال مفاهیم نهفته در آن ها، ثانیًا: اثبات و ارائه نمونه در تفاسیر غنی 
که در اثر توجه به مجاز در تفسیر حاصل شده است و در آخر بیان نارسایی ها و تفاسیر 

ظاهری که در اثر عدم توجه به اسلوب  مجاز صورت گرفته است.
درباره مجاز در اکثر کتب بالغی از جمله: اســرارالبالغه از عبدالقاهر جرجانی و اساس 
البالغه از جارالل محمود بن عمر زمخشــری و مختصرالمعانی از سعد الدین تفتازانی و 
جواهر البالغه از سید احمد هاشمی و... بحث ها و تقسیم بندی هایی صورت گرفته است. 
از قرن ســوم کتبی تحت عنوان مجاز در قرآن نوشــته شد؛ از آن جمله می توان: مجاز 
القرآن  معمر بن مثنى  ابوعبیده، تلخیص البیان فی مجازات القرآن الشــریف الرضی و 
مجاز القرآن از عزالدین عبد العزیز بن عبدالســالم را نام برد که در هر کدام نویســنده 
به بررســی مجاز در آیات بر اســاس تعریف خویش از مجاز پرداخته اســت. همچنین 
مقاالتی در باب مجاز، انواع آن و نظریات مطرح درباره آن نگاشته شده است؛ از جمله: 
روش شناسی و نقد ترجمه مجاز در قرآن کریم )امانی و همکاران، ۱۳۹۲(، شریف رضی 
و تفسیر ادبی قرآن )ایوب محمود، ۱۳۸۱(، صفات خداوند بین حقیقت و مجاز از منظر 
تفسیر کالمی )حفیدی، ۱۳۹۳(، معانی مجازی در قرآن مجید )جعفری، 1388(، مقایسه 
دو تفسیر ادبی الکشــاف و التفسیرالبیانی للقرآن )زارع و قاسمی،۱۳۹۰(، آسیب شناسی 
روش تفســیر ادبی )طیب حسینی، ۱۳۸۹(، امین خولی و مؤلفه های تفسیر ادبی )طیب 
حســینی، ۱۳۸۹(، سلفیان و انکار مجاز در قرآن )محمدی مظفر، 1391(، کاربرد مجاز 
درقــرآن )نصیری، ۱۳۹۵( و ابن تیمیه وانکار مجاز در قرآن )نادری، ۱۳۸۹(. با توجه به 
آنچه ذکر شــد، هر یک از مقاالت مذکور با توجه به موضوع به بررسی ابعادی از مجاز 
و تأثیر آن در شــناخت معنا و مالک بودن توجه به مجاز در تفاســیر ادبی پرداخته اند و 
می توان گفت تاکنون پژوهشــی مســتقل درباره تأثیر مجاز در تفسیر و روشن نمودن 

معنای آن صورت نگرفته است.
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بحثوبررسی

1ـتعاریفومفاهیم
1ـ1ـحقیقت

حقّ: ثابت و ضدّ باطل. 
راغب گوید: »اصل حقّ مطابقت و موافقت اســت.« )راغــب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲۴۶( 

درلغت به معنای امر ثابت و یقینی است. )فراهیدی، ۱۴۱۰: 3، 6(
حقیقت به کار بردن لفظ در معنایی اســت که در اصطالح تخاطب )محاوره( برای آن 

وضع شده است. )شریف رضی، بی تا: 292( 
آیت الل بروجردی می فرماید: »منظور از استعمال لفظ در استعمال حقیقی، ثبوت معنای 

موضوع له در ذهن مخاطب است.« )بروجردی، ۱۴۱۵: 28و 29(
1ـ2ـمجاز

مجاز بر وزن مفعل از جاز، یجوز مصدر میمی است؛ به معنای گذشتن از جایی یا مشتق 
از کلمه جواز اســت که نقیض وجوب و امتناع است، یا از ریشه جوز مصدر و به معنای 

عبورکردن از مکانی است. )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲۱۱(
در اصطــالح بالغت از هر کلمه ای که از آن معنا یا مفهومی غیر از آن معنا و مفهومی 
که وضع کننده آن کلمه در نظر داشــته است، اراده شود؛ مجاز است. البته وجود عالقه 

میان معنی اول و معنای دوم الزم است. )جرجانی، ۱۴۱۷: ۳۲۵(
حقیقت و مجاز از مباحث علم بیان است. علم بیان مشتمل بر سه مبحث: تشبیه، مجاز 
و کنایه اســت. )شریف رضی، ۱۴۲۰: ۲۳۸( برخی استعاره را از مجاز جدا کرده و آن را 

یک مبحث جدا در نظر گرفته اند.
مجاز بر دو قسم است: ۱. مجاز لغوی که در کلمه واقع می شود. ۲. مجاز عقلی در اسناد 
واقع می شــود. )هاشــمی، ۱۳۸۳: 2، 110( هر یک دارای اقسام و عالقاتی است که از 
بحث این پژوهش خارج است. برای شناخت دقیق آن ها به کتب بالغی مراجعه  شود.

1ـ3ـاستعاره
استعاره قسمتی از فن بیان و به معنای به کاربردن لفظ یا عبارتی به  جای عبارت دیگر، 
بر اســاس شباهت بین آن دو است. ســکاکی استعاره را مجازی می داند که مناسبت و 
پیوســتگی میان معنای اصلی و غیراصلی در آن از جهت مشــابهت است؛ لذا استعاره 
نوعی مجاز لغوی بر مبنای تشــبیه اســت که در آن یکی از دو طرف تشبیه )مشبه با 
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مشــبهٌ به(، ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده  است. )دادبه و فرزانه، ۱۳۶۷: ۱۳، ۲۴۷( 
استعاره به تشبیه از حیث قدرت آن بر تصویرگری و ارائه حسی معنا مرتبط است. حتی 
دانشمندان اتفاق نظر دارند که استعاره از تشبیه بلیغ تر است؛ چون استعاره، مجاز است 

و تشبیه، حقیقت؛ مجاز بلیغ تر است. )کواز، ۱۳۸۶: ۳۷۳(
 استعاره چهار رکن دارد:

۱. مستعار: لفظ دارای استعاره است.
۲. مستعارمنه: همان مشبه به که استعاره از آن گرفته شده است.
۳. مستعارله: همان مشبه که استعاره برای آن گرفته شده است.

۴. جامع: همان وجه شبه است.

2ـمجازهایسورهحجر
این سوره از جمله سوره هایی که با حروف مقطعه آغاز گردیده و عموم موضوعات مطرح 
شــده در آن در ذیل بحث توحید، نبوت و معاد قرار می گیرد. این ســوره تنها سوره  اى 
اســت كه از قوم صالح به عنوان اصحاب حِجر نام می برد. به همین جهت، این ســوره 
را حِجر نامیده اند. )مکارم شــیرازی، ۱۳۷۱: ۱۱، ۴( سوره حِجر پانزدهمین سوره قرآن 
و از ســوره های مکی است. )طوســی، بی تا: ۶، ۳۱۳( برخی معتقدند آیات ۸۷ و ۹۰ در 
مدینه نازل شده است. )طبرسی، بی تا: ۶، ۵۰۱( برخی از مفسران معتقدند این سوره در 
ابتدای دعوت علنی پیامبر اسالم در مکه نازل شده است. )طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۲، ۹۶( 

محتواى این سوره را می توان در شش بخش خالصه كرد: 
آیات مربوط به عالم هستى و ایمان به خداوند از طریق تفکر در آفرینش.	 
آیات مربوط به معاد و كیفر بدكاران.	 
ذکر اهمیت و عظمت قرآن.	 

نقل داســتان های مختلف: داستان خلقت حضرت آدم،  سجده مالئکه بر ایشان و تمرد 
ابلیس، داســتان حضور مالئکه در نزد حضرت ابراهیم و بشارت آنان، عذاب قوم لوط و 
داســتان قوم ثمود که از آنان تعبیر به أصحاب الحِجر کرده است، از جمله داستان های 

مذکور در این سوره است. 
انذار، بشارت و اندرزهاى مؤثر به همراه تهدید و تشویق.	 
دعوت از پیامبر به مقاومت و دلدارى او در برابر توطئه  هاى شدید مخالفان كه در 	 

محیط مكه بسیار زیاد و خطرناک بود.
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در زیر آیات دارای مجاز سوره حجر و بررسی تفاسیر آن ذکر می شود:
2ـ1ـ﴿وَماأَهْلَْكنامِنَْقرْیَةٍإاِلَّوَلَهاكِتابٌمَعْلُومٌ﴾)حجر/۴(

»و ما هیچ مجتمع انسانى را هالك نكردیم مگر آنكه )در لوح محفوظ از نظر مدّت بقا( 
نوشته اى معلوم داشت«.

در این آیه مقصود از »َقرْیَةٍ« ساکنان آن است. مجاز مرسل عالقه محلیت )ذکر محل 
اراده حال( می باشد. زیرا هالک شهر امری بیهوده است، چون فاقد تکلیف و اختیار است 
که ســزاوار عقوبت باشد؛ اما برای اشاره به گستردگی و نشان دادن توانایی و مبالغه در 

شدت عذاب از این وصف استفاده شده است.
ابن عبدالسالم می گوید: »مقصود از﴿وَ ما أَهْلَْكنا مِنْ َقرْیَةٍ﴾ هالک اهل آن قریه است.« 

)ساعی شافعی، ۱۴۱۹: ۳۶۱(
طبرسی می  آورد: »هیچ ساكنان قریه اى را هالك نكردیم، جز اینكه آن ها را مدتى معین 
بود كه ناگزیر مى باید آن مدت را ســپرى كنند و روزگارشــان به سرآید. بنابراین، این 
كافران نیز از مهلت من مغرور نشــوند؛ زیرا اینان نیز دورانى دارند كه سرانجام سپرى 

مى شود و دستخوش زوال خواهند شد.« )طبرسی، بی تا:  13، 165-164(
زمخشری می آورد: »"وَ لَها كِتابٌ" جمله ای است که برای "َقرْیَةٍ" صفت واقع شده و برای 
تأکید پیوســتگی صفت با موصوف واقع شده اســت که در لوح نوشته و تعیین گردیده 

است.« )زمخشری،۱۴۰۷: ۲، ۵۷۲(
»وَ مــا أَهْلَْكنا« یعنی هیچ اهل قریه ای را هالک نکردیم. )طبری،۱۴۱۴: ۱۴، ۵؛ ر.ک: 
حقی برســوی، بی تا: ۴، ۴۴۱؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ۷، ۲۵۷؛ بغوی،۱۴۲۰: ۳، ۵۱؛ سمرقندی، 
۱۴۱۶: ۲، ۲۵۱( »"وَ ما أَهْلَْكنا" و ما هیچ شهر را هالك نكردیم ااّل و او را نوشته معلوم 
بود و أجلى مســمّى كه ایشان را تا بدان وقت مهلت داده بودند و هیچ امّت و گروه به 
أجل خود ســبق نبرند و پیش نشوند اجل خود را و نه نیز باز پس باشند از أجل خود.« 

)جرجانی، ۱۳۷۸: ۵، ۱۲۷(
در این آیه طبرســی به معنای مجازی »َقرْیَةٍ« توجه نموده و قوی تر از زمخشــری در 
شناخت بالغت آیه عمل کرده است؛ او مبالغه و معنای آیه را نیز بهتر انتقال داده است. 
زیرا هدف از بیان این تعبیر انذار کافران اســت که برای تأثیر بیشتر کالم در مخاطب 

به صورت مبالغه آمده است.
همان گونه که مالحظه می شــود واژه »َقرْیَةٍ« مجاز مرسل به عالقه محلیه است؛ زیرا 
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محل را نام برده و به قرینه »أَهْلَْكنا« ساکنان را اراده کرده است؛ زیرا مکان را نمی شود 
هالک کرد؛ بلکه آن که هالک می شود، اهل آن مکان است. غرض از مجاز در این آیه 
را می توان ایجازگویی دانســت؛ زیرا »َقرْیَةٍ« موجزتر از »اهل قریة« است و نکته دیگر 
احســاس وظیفه فرد در برابر جامعه و قریه و  شــهری است که در آن زندگی می کند. 
خداوند گاه بال را بر قریه ای می فرستد و بی گناهان و گنهکاران را با هم عذاب می کند؛ 
گناهکاران را به ســبب گناهشان و بی گناهان را به سبب امر به معروف و نهی از منکر 
نکردن و بی تفاوتی در برابر فسادی که در محیط زندگی آنان صورت می گرفت. بنابراین 
آوردن »َقرْیَةٍ« به صورت مجاز را می توان توسعه در معنا همراه با خالصه گویی و ایجاز 

دانست.
ْكرُإِنَّكَلَمَجْنُونٌ﴾)حجر/۶( َلعَلَیْهِالذِّ 2ـ2ـ﴿وَقالُوایاأَیُّهَاالَّذينُزِّ

»و )به عنوان اســتهزاء( گفتند: اى كسى كه بر تو این ذكر )قرآن( نازل شده، همانا تو 
دیوانه اى!«

ْكرُ﴾ است که کافران به تمسخر با  َل عَلَیْهِ الذِّ شاهد بالغی در این آیه منادای﴿یا أَیُّهَا الَّذي نُزِّ
وجود عدم اعتقاد به نزول قرآن و وحی بر پیامبر )صلی الل علیه و آله( او را به عنوان کسی 
مخاطب می ســازند که وحی بر او نازل شده است. اسناد نزول قرآن به پیامبر در این آیه 
از باب مجاز است. امثال آیات نامبرده در مقام بیان استدالل هایى است كه كفار از طریق 

مماثلت بر ابطال دعوى نبوت انبیاء كرده اند. )طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱، ۱۳۳(
طبرسی می آورد: »اقرار به تنزیل، ذکر نیست؛ بلکه کسی که بر او ذکر نازل می شود، به 
نظر آن ها مجنون اســت. )در مخاطب و خبر زعم خصم است بدون اینکه در نفس امر 
باشد( مشركان به پیامبر اسالم مى  گفتند: اى كسى كه به زعم خودت قرآن بر تو نازل 
گشــته است، تو دیوانه  اى. یعنى ادعاى جنون آسایى مى كنى، نه قرآنى بر تو نازل شده 

و نه ما از تو پیروى مى كنیم.« )طبرسی، بی تا: ۱۳، ۱۷۰(
زمخشــری می آورد: »چگونه ممکن اســت از یک سوی معتقد باشــندکه قرآن بر آن 
حضرت نازل شــده و از دیگر سوی به آن حضرت دیوانگی را نسبت دهند. این تناقض 
در سخن آنان برای ریشخند است. تحکم شیوه های بسیار گوناگونی داشته و در بسیاری 
از آیات قرآن به  همین شیوه آمده است. پس معنا چنین می شود: »تو در  حالی که مدعی 
 هستی خدا بر  تو قرآن فرو فرســتاده  است، سخن  دیوانگان را می گویی.« )زمخشری، 

 )۵۸۲ ،۲ :۱۴۰۷
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»گفتند: اى كســى كه ذكر بر او نازل شــده، تو دیوانه اى. اگر راســت مى گویى، چرا 
این مالئكه به ســر وقت خود ما نیاید؟ )مگر ما از تــو كمتریم؟( اینان می دانند كه ما 
مالئكه را جز به حق نازل نمی كنیم، و وقتى به حق نازل كنیم، دیگر به ایشــان مهلت 
نمی دهند. این چند آیه اخیر عالوه بر وجه استدالل، نكته اى اضافى دارد، و آن این است 
كه اعتراف به راستگویى رســول خدا )صلی الل علیه و آله( كرده اند، چیزى كه هست 
می گویند: خود او نمی داند آنچه كه می گوید، اما وحى آسمانى نیست، بلكه هذیان هایى 
اســت كه بیمارى جنون در او پدید آورده، همچنان كه در جاى دیگر از ایشان حكایت 
می كند كه گفتند: »مَجُْنونٌ وَاْزدُِجرَ؛ اجنه او را آزار می دهند«. و كوتاه سخن آنكه امثال 
آیات نامبرده در مقام بیان استدالل هایى است كه كفار از طریق مماثلت بر ابطال دعوى 

نبوت انبیاء كرده اند.« )طباطبایی، ۱۳۷۴، ۱، ۱۳۳(
لَ « اى آن كسى كه فرود آمده است  »عَلَیْهِ   »وَ قالُوا« و گفتند كفار عرب  »یا أَیُّهَا الَّذِي  نُزِّ
ْكرُ« بر او قرآن  »إِنَّكَ  لَمَجُْنونٌ« به راستی تو دیوانه ای كه ما را به امر نامعلوم می خوانی.  الذِّ
این كالم به طریق تهكم و اســتهزاء بوده چه اینکه اعتقاد به نزول ذكر و نســبت جنون 
با هم درست نیســت. )کاشفی، بی تا: ۵۶۱؛ ر.ک: حقی برسوی، بی تا: ۴، ۴۴۳؛ شنقیطی، 
۱۴۲۷: ۳، ۸۸؛ طبرانی، ۲۰۰۸: ۱۹، ۱۲۱؛ طوسی، بی تا: ۶، ۳۷۱؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ۷، ۲۵۹( 
بنابراین در این آیه که خطاب کافران به پیامبر )صلی الل علیه و آله( را بیان می کند، به 
طور صریح آن حضرت را مورد خطاب قرار نمی دهند؛ بلکه می خواهند با کنایه از صفتی 
که بدان باور ندارند، آن حضرت را تمسخر نمایند. همان گونه که شما به شخص نادان 
و جاهلی که ادعای دانایی می کند، به قصد استهزاء می گویید: »ای دانشمند!« صاحب 
کشاف در بیان این کنایه و شرح و تفصیل آن بهتر از صاحب مجمع البیان عمل کرده 

است؛ تفسیر عالمه طباطبایی نیز نظر کشاف را تقویت می کند.
2ـ3ـ﴿َكذلِكَنَسْلُُكهُفيُقلُوِبالْمُجِْرمینَ﴾)حجر/12(

»ما بدین گونه این قرآن را )براى اتمام حجت، و اســتهزاء به آن را به اقتضاء شقاوت( 
در دل هاى گنهكاران راه مى دهیم«

سید رضی می آورد: این اســتعاره اصل »السُْلكُ« داخل کردن شیء در شیء دیگر به 
زور یا داخل کردن یکی از دو شیء در دیگری است که سخت و مشکل باشد. در اینجا 
در معنای حقیقی به کار نرفته و مقصود از آن این اســت که شنیده هایشان )قرآن( وارد 
قلبشــان می شــود، درحالی که آن ها کراهت دارند و این امر مورد خواست و در اختیار 
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آن ها نیست. )شریف رضی، ۱۴۲۰: ۱۳۵(
طبرســی می آورد: »یعنى ما قرآن را در دل كفار، وارد مى سازیم و به آنها مطالب آن را 
مى فهمانیــم. مع الوصف آن ها ایمان نمى آورند و بر كیش نیاكان خود باقى مى مانند و 
دست از تكذیب پیامبران برنمى دارند. در گذشته نیز دعوت پیامبران را به گوش امت ها 
رســانیدیم و قلب آن ها را متوجه آن ساختیم. این معنى از بلخى و جبائى است. منظور 
این است كه اعراض آن ها از قرآن، ما را منع نمى كند از اینكه قرآن را مورد توجه قلبى 

آن ها قرار دهیم، زیرا باید بر آن ها اتمام حجت شود.« )طبرسی، بی تا:  13، ۱۷۱(
زمخشــری می آورد: » "السْــُلكُ" بر داخل کردن نخ و نظام بخشیدن به آن در سوزن 
داللت می کند. یعنی: آن را در دل گناهکاران چنان در می آوریم که در صدد تکذیب و 
برای ریشــخند باشند و بی آنکه پذیرفته باشند. چنانکه اگر کسی بخواهد نیاز خود را با 

پستی در میان بگذارد و او حاجتش را روا ندارد.« )زمخشری، ۱۴۰۷: ۲، ۵۷۳(
در این آیه هر دو مفســر به معنای مجازی توجه کرده اند؛ اما تعبیر طبرســی از ظرافت 
بیشتری برخوردار است و هدف را نیز مورد توجه قرار داده است. هدف از آوردن این تعبیر 
بیان حجت و توبیخ و استهزاء گنهکاران به دلیل عداوت ورزی و نپذیرش حق است. این 
موضوع نشانگر آن است که قرآن و دالیل هدایت چنان کامل و بی نقص هستند که حتی 

در دل های گنهکار نیز وارد می شوند و این تعبیر مبالغه را نیز به همراه دارد. 
2ـ4ـ﴿وَأَرْسَــلْنَاالرِّیاحَلَواقِحََفَأنَْزلْنامِنَالسَّماِءماًءَفَأسَْقیْناُكمُوهُوَماأَنْتُمْلَهُ

بِخاِزنین﴾)حجر/۲۲(
»و بادها را بارداركننده )ابرها و درختان و گیاهان( فرســتادیم، پس از آســمان آبى )به 
صورت باران و برف و تگرگ( فرو فرســتادیم و شــما را بدان ســیراب نمودیم و شما 
ذخیره كننده آن نیستید )نه در ابر آسمان و نه در اعماق زمین( و توان آن را هم ندارید«.

در این آیه َ»واقِحَ« بارور کردن به باد نســبت داده شــده در حالی که باد وسیله حمل 
گرده ها برای بارور کردن گیاهان است؛ نه عامل باروری آن ها. »مِنَ السَّماِء ماًء« بارانی 
که از سمت باال بر زمین می بارد؛ از آسمان نمی آید؛ بلکه از ابرهایی که در آسمان وجود 
دارند، می آید. بنابراین نفرمود: »من الغیوم و یا من الســحاب« تا حقیقت باشــد؛ بلکه 

محل ابرها را که آسمان باشد، ذکر فرمود و اراده حال را نمود. )ذکر محل اراده حال(
ابو عبیده می  آورد: »لَواقِحَ« در معنای »مالقح« اســت یعنی باد بارورکننده ابرهاست. 

)ابو عبیده، ۱۳۸۱: ۱، ۳۴۸( 



75

جر
ح
ره
سو

ی
زها

جا
رم

سی
تف

در
ف

شا
وک

ن
بیا
عال

جم
یم

بیق
تط
ی

رس
بر

سید رضی می گوید: در این استعاره »لَواقِحَ« جمع »القحه« است و آن بادی است که 
حمل ابرهای باران زا به وسیله آن انجام می شود؛ به شتر القحه که آب را حمل می کند، 
تشبیه شده است. این از بهترین تمثیالت است که گیاهان زمین که از باران ابرهاست 

به منزله نتایج باد آمده است. )شریف رضی،۱۴۲۰، ۱۳۷( 
طبرسی می گوید: »﴿وَ أَرْسَْلَنا الرِّیاحَ لَواقِحَ﴾؛ بادها را به جریان مى آوریم تا ابرها را آبستن 
باران كنند. ﴿أَْنَزْلنا مِنَ السَّماِء ماًء َفَأسَْقیْناُكمُوهُ ﴾ ؛ و از آسمان آب، نازل كردیم و از آن آب 

به شما نوشانیدیم و به شما قدرت بخشیدیم.« )طبرسی، بی تا: ۱۳، ۱۷۹(
زمخشری می آورد: »درباره "لَواقِحَ" دو نظر وجود دارد: نخست آنکه باد اگر به نیکی بوزد 
بارورکننده است و موجب می شود که از ابر باران ببارد، چنانکه به هر چیز بدون خیر "ریح 
عقیم" می گویند. دوم آنکه به معنای "مطاوح" جمع "مطیحه" )تخت( اســت. معنا چنین 
می شود: ما می توانیم آن را در آسمان پدید آوریم و از آسمان ببارانیم و شما چنین توانایی 
را ندارید تا بر بزرگی قدرت و آشــکار ســاختن توانایی آنان داللت کند.« )زمخشــری، 
۱۴۰۷: ۲، 574( دربــاره »لَواقِحَ« دو نظر وجــود دارد: یکی بارورکننده ابرها تا ببارند و 
دوم یعنی بارورکننده برای درختان تا ثمر دهند. »مِنَ السَّماِء ماًء« یعنی از ابرهای بارانی 
آســمان باران می بارد. )ماوردی، بی تا: ۳، ۱۵۵( ِ»منَ السَّــماِء ماًء« منظور طبقه باالی 

آسمان است که ابرها متراکم می شوند و باران می بارد. )طیب، ۱۳۶۹: ۸، ۲۳(
در این آیه طبرسی بارور شدن ابرها به وسیله باد را یک امر عادی در نظر گرفته است؛ 
اما زمخشری آن را امری هدفمند و دارای شرایط می داند که تعبیر کامل تری است. هر 
دو مفســر به مکان بارش باران نیز اشاره کرده اند. این آیه نشانگر توحید افعالی خداوند 

است که بادها را برای تلقیح و به ثمر نشستن گیاهان زمین قرار داده است. 
2ـ۵ـ﴿َفسَجَدَالْمَالئَِكُةُكلُّهُمْأَجْمَعُونَإالَّإِبْلیسَأَبىأَنْیَُكونَمَعَالسَّاِجدینَ﴾ 

)حجر/۳۰و۳۱(
»پس فرشــتگان همگى یكسره )در برابر او( به سجده درافتادند. مگر ابلیس كه سر باز 
زد از اینكه با سجده كنندگان باشد«. در این آیه ابلیس که از جن بود و به دلیل عبادات 
در میان فرشــتگان حضور داشت؛ در امر به ســجده به آدم از باب تغلیب از فرشتگان 
محســوب شده و از آن ها استثنا شده اســت، به کاربردن نام ابلیس به منظور تحقیر و 
نشــان دادن مبالغه در جدایی شیطان از فرشتگان بوده است. به عبارت دیگر ابلیس به 
دلیل آن که در میان فرشــتگان به عبادت خداوند مشغول بود از باب تغلیب جزو آن ها 
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به شمار آمده، سپس از آن ها استثنا شده است. )سیوطی، ۱۳۹۰: ۱، ۲۳۲(
طبرسی می آورد: »ابن عباس و قتاده و ابن مسعود معتقدند كه شیطان فرشته بود و همین 
قول را شــیخ طوسى نیز اختیار كرده اســت. ظاهر تفاسیر و آنچه از حضرت امام صادق 
)علیه السالم( رســیده، همین قول است. ولى شیخ مفید می گوید: ابلیس جن بود و ملک 
نبود و روایات متواتر و فراوان از ائمه )علیهم الســالم( به همین مضمون رسیده و مذهب 
امامیه نیز همین است. حسن بصرى و على بن عیسى و بلخى و بعضى دیگر همین قول 
را صحیح دانسته اند. این دسته بر عقیده خود چنین استدالل مى كنند. كسانى كه مى گویند 
او فرشته بود استدالل مى كنند كه آیات كریمه در باره اطاعت همه مالئكه از فرمان خدا 
ابلیس را استثناء كرده است و می فرماید: ﴿َفسَجَدَ اْلمَالئَِكُة ُكلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إاِلَّ إِبْلِیسَ﴾ پس 
معلوم می شــود او )ابلیس( جزء مالئكه بوده كه اســتثناء شده است و نیز او را سرزنش و 
توبیخ مى كند كه حاكى از مأمور بودن اوســت. ولى مى گویند استثناء دلیل نمى شود؛ زیرا 
ممكن اســت امر خدا هم به مالئكه و هم به جمعى از جن بوده و ابلیس مخالفت كرده 
باشد. نام بردن از این استثنا به دلیل، زیادى عده آنها بوده است.« )طبرسی، بی تا: ۱، ۱۲۸( 
زمخشــری می گوید: ابلیس از آن روی از فرشتگان مستثنی شده که بین آنان مأمور به 
سجده کردن بود؛ اما به دلیل انبوه فرشتگان نام »اْلماَلئَِكُة« بر نام او غلبه یافته و پس از 

تغلیب از آن مستثنی شده است. )زمخشری، ۱۴۰۷: ۲، 577( 
»این آیات، مقام و عظمت و جاللى را كه خدا به آدم داده بیان می كند كه به یاد بیاور 
اى محمد ﴿إِْذ ُقْلنا لِْلمَالئَِكةِ اسْجُدُوا ِلدَمَ﴾ وقتى كه ما به مالئكه گفتیم براى آدم سجده 
كنید، ظاهر آیه نشــان می دهد كه امر خدا متوجه همه مالئكه حتى جبرئیل و میكائیل 
بوده اســت. آیات دیگر چون  ﴿َفسَجَدَ اْلمَالئَِكُة ُكلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إاِلَّ إِبْلِیسَ﴾ »همه مالئكه 
ســجده كردند جز ابلیس« همین مطلب را تأیید می كند كه امر متوجه همه بوده است. 
بعضى دیگــر معتقدند: مخاطب این امر گروهى از مالئكه بودند كه شــیطان از آن ها 
بــود. و در این كه ســجده مالئكه براى آدم به چه ترتیبى بوده، اقوالی نقل شــده که 
صحیح ترین آن تعظیم و بزرگداشت آدم به وسیله مالئكه است؛ این موضوع در روایات 
ائمه )علیهم السالم( وارد شده و عقیده قتاده و جمعى از اهل علم و نیز على بن عیسى 
رمانى همین اســت و از همین جهت باالترى مقام انبیاء را از مالئكه اثبات كرده اند.« 

)طبرسی، بی تا: ۱، ۱۲۶(
امر به ســجده متوجه فرشــتگان و ابلیس بود، با این تفاوت که امر به فرشتگان جنبه 
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مأموریت ندارد. به طوری كه مأمور و دارای اختیار باشــند، اطاعت كند و یا تمرد نماید؛ 
زیرا فرشــتگان دارای اختیار نیســتند و مخالفت  درباره آنان مفهوم ندارد؛ زیرا اراده اى 
جز اراده خداوند ندارند. ولى ابلیس به دلیل اینکه از نوع جن اســت، امر به ســجده به 
او الزامى و قابل اطاعت و عصیان اســت. او در مقام عصیان و تمرد برآمده، از ســجده 
در برابر آدم امتناع ورزید. ابلیس از ماده ابالس گرفته شــده به معناى محروم و رانده 
اســت و خطاب پروردگار به او به عنوان ابلیس مبنى بر توبیخ است . )حسینی همدانی، 

)۳۶۹ ،۹ :۱۴۰۴
در این آیه هر دو مفسر نظر مشابهی ذکر کرده اند، با این تفاوت که طبرسی اقوال مختلف 
را نیز ذکر کرده تا مطلب روشن تر شود. استفاده تغلیب در آیه برای خالصه گویی و ایجاز 
در کالم بوده که ابلیس را مانند مالئکه مورد خطاب قرار داده است. با این امر از تکرار نیز 
پرهیز شده و ابلیس تنها یک بار ذکر شده تا زیبایی آهنگ و کالم نیز حفظ شود. ابلیس 
از فرشــتگان نبود و اســتثناء ابلیس از مالئکه به دلیل فرمان سجده به آدم که مأمور به 
آن بودند، است. )سمرقندی، ۱۴۱۶: ۲، ۲۵۵؛ ر.ک: علم الهدی، ۱۴۳۱: ۱، ۱۴۸؛ ابوالفتوح 
رازی، ۱۴۰۸: ۱۱، ۳۲۳؛ انصاری،۱۳۷۱: ۵، ۳۰۸؛ نسفی، ۱۴۱۶: ۱، ۴۹۶( هدف از ذکر این 

فرمان به صورت عام مبالغه و نشان دادن مقام باالی آدم بوده است.
إِْخوانًاعَلىسُرٍُرمُتَقابِلین﴾)حجر/۴۷( 2ـ۶ـ﴿وَنََزعْنامافيُصدُوِرهِمْمِنْغِلٍّ

»و هر چه از كینه ها )و پندارهاى باطل و غرایز فاســد« در دل آن ها بود بركندیم، در 
حالى كه برادرانه بر روى تخت ها در مقابل هم قرار گیرند.« در این آیه مترجم دشمنی 
وکژی و... را که از اوصاف و معانی هســتند؛ با »غٍِل«  که یک شــیء است، یاد کرده 
اســت. این توصیف از باب مجاز و برای مبالغه و تصویرسازی در ذهن مخاطب به کار 

رفته است. )وصف معانی به صفت اشیاء(
طبرســی می آورد: ﴿وَ نََزعْنا ما فِي ُصدُوِرهِمْ مِنْ غٍِل﴾  »از سینه هاى اهل بهشت، اسباب 

دشمنى یعنى: كینه، حسد و بغض را بر كندیم.« )طبرسی، بی تا: ۱۳، ۱۹۴(
زمخشــری می آورد: »"غٍِل"  به معنای کینه نهفته در دل است یعنی: اگر کسی در دنیا 
کینه ای از دیگری داشــته باشد، خدای متعال آن را از دلشان بیرون می کشد و جانشان 
را پاک می گرداند. در تفســیر کشاف آمده برخی از مفسران گفته اند: معنای این عبارت 
آن اســت که خدای متعال دلهاشان را پاک داشته است، از این که در بهشت به مراتب 
یکدیگر رشــک نمی برند و هرگونه کینه را از دلهایشــان زدوده اســت و به جای آن 
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مهرورزی و دوستی را جایگزین کرده است.« )زمخشری، ۱۴۰۷: ۲، 580(
»غٍِل«  كینه نهفته در دل را گویند، معناى آیه این اســت. )طبرســی، ۱۳۷۵: ۳، ۳۴۵( 
و زایل كنیم و پاك گردانیم آنچه در ســینه هاى اهل بهشــت باشــد از اسباب عداوت 
مثل حقد، حســد، كینه، خیانت و ســایر صفات رذیله كه در دنیا میان آن ها بوده است . 
)شــاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳: ۷، ۱۱۵؛ ر.ک: حقی برسوی، بی تا، ۴، ۴۷۱؛ انصاری، ۱۳۷۱: 

)۳۱۳ ،۵
در این آیه زمخشــری »غٍِل«  را کینه تفســیر کرده  است؛ اما طبرسی آن را سبب کینه 
می داند که به نظر می رســد تعبیر طبرسی از شــیوایی بیشتری برخوردار است، شمول 

بیشتری دارد و سبب کینه هر چه باشد را شامل می شود.
َّامِنُْكمْوَِجلُونَ﴾)حجر/۵۲( 2ـ۷ـ﴿إِْذدََخلُواعَلَیْهَِفقالُواسَالمًاقاَلإِن

»آن گاه كه بر او وارد شــدند و سالم گفتند، او گفت: همانا ما )به خاطر آنكه بى وقت و 
بى رخصت آمدید( از شما بیمناكیم!«

در این آیه »وَِجُلونَ« که صفت قلب است را به افراد )ابراهیم )علیه السالم( و خانواده اش( 
نسبت داده است )وصف کل به صفت بعض( نسبت دادن این صفت به افراد از باب بیان 

مبالغه در میزان ترس بوده است.
طبرســی می  آورد: »﴿قالَ  إِنَّا مِْنُكــمْ  وَِجُلونَ  ﴾ »ابراهیم گفت: ما از شــما بیمناكیم.« 

)طبرسی، بی تا: ۱۳، ۱۹۹(
زمخشــری آورد: »"وَِجُلونَ" یعنی: بیمناک هستند و بیشــتر از آن بود که نمی خورند و 
برخــی هم گفته اند از آن بود کــه بدون اذن و نابه هنگام به نزدش آمده بودند. ﴿قالَ  إِنَّا 

مِْنُكمْ  وَِجُلونَ ﴾: »ابراهیم گفت: ما از شما بیمناكیم.« )زمخشری، ۱۴۰۷: ۲، 580(
»ابراهیم و خانواده اش به محض دیدن مالئكه دچار وحشــت شــده اند، و مالئكه براى 
برطرف ساختن ترس آن ها بشارت را داده اند، كما اینكه خداوند تعالى مى فرماید: "﴿إِْذ دََخُلوا 
عَلَیْهِ  َفقالُوا سَــالمًا قالَ  إِنَّا مِْنُكمْ  وَِجُلونَ ﴾ »به محضى كه مالئكه داخل شدند و زبان به 

سالم گشودند، ابراهیم گفت: ما از شما بیمناكیم"« )طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۰، ۴۹۹(
»وَِجُلونَ« یعنی: خائفون. )فخر رازی،۱۴۲۰: ۱۹ ، ۱۵۰؛ ر.ک: نهاوندی، ۱۳۸۶: ۳، ۵۴۸؛ 
طبری، ۱۴۱۴: ۱۴، ۲۷( »وَِجُلونَ« به معنای ترســان و »وجل«، اضطراب نفس است 
هنگامی که انتظار امر مکروهی می رود. )حقی برســوی، بی تا: ۴، ۴۷۴؛ ر.ک: آلوســی، 

)۳۰۴ ،۷ :۱۴۱۵
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در این آیه مفســرین به مجازی بودن معنای »وَِجُلونَ« اشــاره نکرده اند. آلوسی آن را 
صفت نفس دانســته و معنای مجازی آن را آشــکار نموده است. یعنی صفت نفس به 

افراد نسبت داده شده است.
رُكَبُِغالٍمعَلیٍم﴾)حجر/53( َّانُبَشِّ 2ـ۸ـ﴿قالُواالتَوْجَْلإِن

»گفتند: مترس، كه ما تو را به پسرى دانا )به نام اسحاق( مژده مى دهیم. )كه به وسیله 
وحى به علوم دینى و كتاب هاى آسمانى آشنا خواهد بود(«

نســبت دادن صفت »عَلیٍم« به فرزندی که هنوز به دنیا نیامده اســت، به اعتبار حال 
آینده اش است. )مجاز مرسل به اعتبار مایکون( این تعبیر نشان از علم نامتناهی خداوند 

و خبر دادن از آینده است.
طبرسی می  آورد: گفتند: »نترس، ما تو را به پسرى نوید مى دهیم كه پس از تولد و بلوغ، 

عالم خواهد شد.« )طبرسی، بی تا: ۱۳، ۱۹۹(
رُكَ " عبارتی استینافی و در معنای بیان چرایی نهی از ترس  زمخشری می آورد: » "إِنَّا نُبَشِّ
اســت و مرادشان این بود که تو در جایگاه ایمنی و در مقام دریافت بشارت هستی، پس 
بیمناک نباش که به داشتن فرزندی بشارت داده می شوی.« )زمخشری، ۱۴۰۷: ۲، 580(

ــرُكَ " به درستى كه ما تو را مژده مى دهیم،  "بُِغالمٍ " به پسرى اسحاق نام ، "عَلِیٍم"  »"إِنَّا نُبَشِّ
دانا یعنى وقتى كه به بلوغ رسد علم نبوّت به وى خواهد رسید. )کاشفی، بی تا: ۵۶۷؛ ر.ک: 
رُكَ  بُِغالمٍ  عَلِیمٍ ﴾: ما بشارت مى دهیم تو را به پسرى  حقی برسوی، بی تا: ۴، ۴۷۴( ﴿إِنَّا نُبَشِّ
كه وقتى تولد یابد، غالم، و وقتى بالغ گردد، بســیار دانا باشد. غالم به صورت مجازی بر 
مرد بزرگ به اعتبار رسیدن به مرتبه بزرگى اطالق شود. مراد از علیم در اینجا علم نبوت 
است، زیرا این پسر، اسحاق نام داشت، و بعد از رشد، حق تعالى مقام رسالت را به او عطا 

فرمود.« )شاه عبدالعظیمی،۱۳۶۳: ۷، ۱۲۰؛ ر.ک: طبرانی، ۲۰۰۸: ۴، ۴۸(
در این آیه زمخشــری توجهی به معنای مجازی »عَلیٍم« نداشته، درحالی که طبرسی 
با توجه به معنای مجازی تفســیر روشــن تری ارائه نموده و در آن مبالغه به طور کامل 
منتقل شــده است؛ به این صورت که فرشــتگان نه تنها از فرزنددار شدن ابراهیم خبر 

می دهند؛ بلکه آینده فرزند را نیز به او خبر می دهند.
2ـ۹ـ﴿إاِلَّامْرَأَتَهَُقدَّرْناإِنَّهالَمِنَالْغابِرینَ﴾)حجر/۶۰(

»جز زن او را كه )به خاطر بى ایمانى او( تقدیر و تصویب كرده ایم كه حتما از بازماندگان 
)در عذاب قوم لوط( باشد«.
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در ایــن آیه »َقدَّرْنا« متضمن معنای علم اســت و مبالغه موجود در آن نشــانگر علم 
نامتناهی خداوند اســت که  امر پوشــیده بر او وجود ندارد؛ با به کاربردن این تعبیر و 
نسبت دادن حکم قوم لوط به زن لوط، جزای حتمی و ناگزیر اعمال را یادآور می شود.

طبرسی می  آورد: »﴿َقدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ ...﴾: علمنا انها لمن ... ابو عبیده گوید: در این آیه یک 
معناى فقهى است )كه ابو عبیده به آن اعتماد مى كرد(. این معنى این است كه خداوند، آل 
لوط را از مجرمین اســتثنا كرد. سپس زن لوط را از آل لوط استثنا كرد. بنابراین زن لوط، 

بازگشت به مجرمین مى كند و در ردیف آن ها قرار مى گیرد.« )طبرسی، بی تا: ۱۳، ۱۹۸(
زمخشری می  آورد: »"َقدَّرْنا" متضمن تعلیق است )تعلیق از اصطالحات نحوى است كه گاهى 
افعال قلوب به دلیل مانعى لفظا از عمل باز مى مانند.( و اگر بپرســند: تعلیق از ویژگی های 
افعال قلوب است، پس چگونه در فعل "َقدَّرْنا" جایز است؟ در پاسخ باید گفت: "َقدَّرْنا" متضمن 
معنای علم اســت و از این روی عالمان، تقدیر اعمال بندگان از جانب خدا را به علم، تفسیر 
کرده اند. اگر بپرســند فرشــتگان عمل تقدیر را که ویژه خداست به خود نسبت می دهند و 
نگفتند "قدرالل"؟ در پاســخ باید گفت: زیرا آنان چنان به خدا نزدیک هستند و به آن بزرگوار 

اختصاص دارند که هیچکس چنین ارج و قربی را ندارد.« )زمخشری، ۱۴۰۷: 2، 582(
»﴿َقدَّرْنــا إِنَّها لَمِنَ اْلغابِِرینَ ﴾؛ در این عبارت تعلیق  به عمل آمده و علّتش آن اســت كه 
تقدیر، معناى علم را در بردارد و به همین دلیل، دانشمندان اسالمى، تقدیر الهى  نسبت 
بــه اعمال بندگان را، به معناى »علم« تفســیر مى كنند. دلیــل این كه مالئكه، عمل 
تقدیر را كه فعل خداوند است، به خودشان نسبت داده اند، این است كه مالئكه نزدیكى 
خاّصى با خداوند دارند، چنانكه خاّصان پادشــاه مى گویند ما چنین و چنان مقرّر كردیم 
با این كه تدبیركننده امور و فرمان دهنده، ســلطان است نه آن ها.« )طبرسی، بی تا:  3، 
349؛ ر.ک: محلی، ۱۴۱۶: ۲۶۸؛ آل غازی، بی تا: ۳، ۳۰۷( در معنای "َقدَّرْنا" دو احتمال 
وجــود دارد: اول به معنای »قضینا« قــول نخعی، دوم به معنای »کتبنا« قول علی بن 
عیسی. )ماوردی، بی تا: ۳، ۱۶۵؛ ر.ک: فخر رازی، ۱۴۲۰: ۱۹، ۱۵۳؛ بیضاوی، ۱۴۱۸: ۳، 

۲۱۴؛ خازن، ۱۴۱۵: ۳، ۵۹؛ حقی برسوی، بی تا: ۴، ۴۷۶(
در این آیه زمخشــری به معنای مجازی و تعلیق موجود در »َقدَّرْنا« اشــاره کرده، ولی 
طبرسی در تفســیر مجمع البیان خود اشاره ای به این امر نکرده است. تفسیر زمخشری 
در این آیه معنای روشــنی ارائه کرده که در تفسیر طبرسی دیده نمی شود. اما طبرسی در 
تفسیر جوامع الجامع به طور دقیق و روشن به تعلیق آیه و معنای مجازی آن پرداخته است.
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2ـ۱۰ـ﴿وَماَخلَْقنَاالسَّماواتِوَاْلَرَْضوَمابَیْنَهُماإاِلَّبِالْحَقِّوَإِنَّالسَّاعََةَلتِیٌَة
ْفحَالْجَمیل﴾)حجر/۸۵( َفاْصَفِحالصَّ

»و ما آســمان ها و زمین و آنچه را كه در میان آن هاســت جز به حق )و هدفى واال و 
عقالنى( نیافریده ایم، و بى تردید قیامت آمدنى اســت )و كفار را كیفر خواهیم داد( پس 

به نحوى نیكو )تا آن گاه كه مأمور به جنگ نشده اى( گذشت كن.«
در این آیه در بیان ســبب آفرینش آسمان ها و زمین تنها به ذکر »اْلحَقِّ« بسنده کرده 
اســت که این امر برای توسعه در معنا، خالصه گویی، ایجاز در کالم و تشویق مخاطب 

به تفکر برای یافتن سبب است.
ابن عبدالســالم می آورد: مقصود از »إاِلَّ بِاْلحَقِّ« به ســبب اقامه حق می باشد. )ساعی 

شافعی، 1419: ۳۶۱(
طبرسی می آورد: »ما آسمان ها و زمین را بیهوده نیافریده ایم، بلكه به مقتضاى حكمت 
آفریده ایم. این حكمت عبارت از این است كه اهل آسمان ها و زمین را به عبادت دعوت 

مى كنیم و آن ها را پاداش مى دهیم.« )طبرسی، بی تا: ۱۳، ۲۱۲(
زمخشری می آورد: »"إاِلَّ بِاْلحَقِّ" مگر با آفرینشی برخوردار از حق و حکمت و نه باطل 
و بیهوده. یا به ســبب عدل و انصافی که روز جزا به کار های بندگان تعلق می گیرد.« 

)زمخشری، ۱۴۰۷: ۲، ۵۸۷؛ ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۵: ۳، ۳۵۵(
در این آیه هر دو مفســر به سبب، بودن حق اشاره کرده اند؛ اما طبرسی آن را عبادت و 
زمخشری آن را عدل می داند و هر دو معنا نیز صحیح است. هر دو مفسر در این آیه به 
طور گذرا و مختصر به بیان معنا پرداخته اند. ذکر "اْلحَقِّ" به عنوان ســبب برای ایجاز و 
خالصه گویی بوده اســت، زیرا معانی گسترده ای را در برمی گیرد و مبالغه را به مخاطب 

منتقل می کند.
نْعَلَیِْهمْوَ 2ـ۱۱ـ﴿التَمُــدَّنَّعَیْنَیْكَإِلىمامَتَّعْنــابِهِأَْزواجًامِنْهُمْوَالتَحْــزَ

اْخفِْضجَناحَكَلِلْمُؤْمِنینَ﴾)حجر/۸۸(
»و چشمان خود را به سوى آنچه گروه هایى از آنان را از آن برخوردار كرده ایم مدوز و بر 

آن ها )كه ایمان نمى آورند( غمگین مباش و بال تواضعت را براى مؤمنان فرو گستر«.
﴿وَ اْخفِْض جَناحَكَ لِْلمُؤْمِنینَ﴾ این آیه بر سبیل استعاره مکنیه است یعنی در بیان رفتار با 

آن ها رفتار پرنده با جوجه هایش را مثال می آورد و یکی از ویژگی های آن را ذکر می کند 
که پایین آوردن بال ها از روی مهربانی است. 
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ســید رضی می  آورد: در این اســتعاره مقصود از﴿وَ اْخفِْض جَناحَــكَ لِْلمُؤْمِنینَ﴾ یعنی 
شانه هایت را با نرمی رو بیاور و خشمت را فروبر. )شریف رضی، ۱۴۲۰: ۱۳۸(

طبرسی می آورد: »﴿و اْخفِْض جَناحَكَ لِْلمُؤْمِنینَ﴾ : ابن عباس گوید: یعنى با مؤمنان نرمى 
و مالیمت كن. عرب به كســى كه با وقار و بردبار باشد، گوید: »خافض الجناح« منشأ 
این تعبیر این اســت كه مرغان هنگامى كه جوجه ها را به طرف خود مى آورند، نخست 
پر و بال را مى گشایند، تا جوجه ها در زیر آن آرام گیرند، سپس بال ها را به زیر مى آورند 
و این نشــانه محبت است، بنابراین مقصود این است كه پیامبر باید با مؤمنان متواضع 

باشد، تا آن ها از وى پیروى كنند.« )طبرسی، بی تا: ۱۳، ۲۱۵-۲۱۴(
زمخشری در این آیه و معنای مجازی آن تفسیری ارائه نداده است؛ اما طبرسی معنای 
مجــازی و اقوالی را نیز که این آیه را کنایه می دانند، ذکر کرده و تفســیری قوی ارائه 

نموده است.
»﴿وَ اْخفِْض جَناحَكَ لِْلمُؤْمِنِینَ﴾ مفســرین  )طبرســی، ۱۳۷۵: 6، 345؛ ر.ک: آلوســی، 
۱۴۱۵: 14، 80( گفته انــد: این جمله كنایه از تواضع و نرمخویى اســت و بدین جهت 
تواضع را »خفــض جناح« نامیده اند؛ مرغ وقتى مى خواهــد جوجه هایش را در آغوش 
بگیرد، پر و بال خود را باز مى كند و بر ســر جوجه ها مى گستراند، و خود را تسلیم آن ها 
مى كند. لیكن هر چند این معنا كه مفسرین كرده اند با آیاتى دیگر تأیید مى شود، چنانكه 
ِ لِْنَت لَهُمْ﴾ )آل عمران/۱۵۹( و نیز  در وصف رســول خدا مى فرماید: ﴿َفبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ
مى فرماید: ﴿بِاْلمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ﴾ )توبه/۱۲۸( اال اینكه آنچه كه در نظیر این آیه آمده، 
و مى توان خفض جناح را بر آن حمل كرد، عبارتست از صبر و خویشتندارى و سازگارى 
با مؤمنین، و این صبر با این معنا مناسبت دارد كه كنایه باشد از زیر بال گرفتن مؤمنین، 
و همه هم خود را مصروف و منحصر در معاشــرت و تربیت و تأدیب ایشــان به آداب 
الهى نمودن و یا كنایه باشــد از مالزمت با آنان و تنها نگذاشتن و جدا نشدن از ایشان، 
همچنان كه مرغ وقتى خفض جناح مى كند، دیگر پرواز را تعطیل كرده از جوجه هایش 
جدا نمى شــود. )طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۲، ۲۸۴( »وَ اْخفِْض  جَناحَكَ « و فراگیر بال خود را 
یعنى تواضع كن  »لِْلمُؤْمِنِینَ«  مؤمنان را و رفق نماى به ایشان، در كشف االسرار گفته 

كه خفض جناح كنایه است .« )کاشفی، بی تا: ۵۷۱؛ ر.ک: انصاری، ۱۳۷۱: ۵، ۳۴۶(
زمخشری در این آیه و معنای مجازی آن تفسیری ارائه نداده است؛ اما طبرسی معنای 
مجازی و اقوالی که این آیه را نیز کنایه می دانند، ذکر کرده، تفسیری قوی ارائه نموده 
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اســت. ﴿وَ اْخفِْض جَناحَكَ لِْلمُؤْمِنِینَ﴾ این عبارت کنایه است که بیشتر مفسرین به آن 
اشــاره کرده اند؛ اما در کنایه یک اســتعاره بالغی در کلمه »جَناحَكَ« وجود دارد. زیرا 
انســان دست دارد، نه بال و  تشبیه انسان به پرنده و نسبت دادن صفت پرنده به وی، 

استعاره مکنیه است؛ زیرا مشبه همراه یکی از لوازم مشبه به محذوف آمده است.
2ـ۱۲ـ﴿َفاْصدَعْبِماُتؤْمَرُوَأَعِْرْضعَِنالْمُْشِركینَ﴾)حجر/۹۴(

»پس آنچه را كه بدان امر مى شوى، آشكارا بیان كن و از مشركان روى برتاب.«
در این آیه »َفاْصدَعْ« برای تبلیغ دین و آشــکار کردن دعوت به صورت اســتعاره آمده 

است. چون تأثیر کلمه صدع بر مخاطب از تبلیغ بیشتر است.
ســید رضی می  آورد: در این استعاره »صدع« بر حقیقت در اجسام به کار می رود، نه در 
خطاب و کالم. ﴿َفاْصدَعْ بِما ُتؤْمَرُ﴾ یعنی ســخن را آشــکار کن و در آن فرق بین حق و 

باطل را آشکار نما. )شریف رضی، ۱۴۲۰: ۱۳۸(
طبرسی می آورد: »ابن عباس و ابن جریح و مجاهد و ابن زید گویند: یعنى بدون ترس 
و بیم، امر خدا را آشــكار كن. جبائى و اخفش گوینــد: یعنى میان حق و باطل جدایى 
افكن. زجاج گوید: یعنى هر چه به آن امر شده اى، ظاهر گردان. وى گوید: »صدع« جدا 
كردن قسمت هاى یک شى ء از قسمت هاى دیگر آن است.« )طبرسی، بی تا: ۱۳، ۲۱۸(

 زمخشــری می آورد: »﴿َفاْصدَعْ بِما ُتؤْمَرُ﴾ آن را آشــکار کن. در عربی اگر کسی آشکارا 
درباره دلیل خود سخن بگوید، صدع گفته می شود. »صدع« در آبگینه به معنای آشکار 
ســاختن است. برخی گفته اند مراد از "َفاْصدَعْ" آن است که با فرمانی که می یابی حق و 

باطل را از همدیگر جداکن.« )زمخشری،۱۴۰۷: ۲، ۵۹۰(
»از امام صادق )علیه الســالم( شــنیدم كه مى فرمود: رسول خدا )صلی الل علیه و آله( 
بعد از آنكه وحى الهى شروع شد، سیزده سال در مكه ماند، در سه سال اولش مخفیانه 
دعوت مى كرد و از ترس، اظهار نمى نمود، تا آنكه خداى عز و جل با فرستادن  ﴿َفاْصدَعْ  
بِما ُتؤْمَرُ﴾ مأمورش فرمود تا علنى دعوت بفرماید و از آن روز دعوت علنى شروع شد و 
در الدر المنثور اســت كه ابن جریر از ابى عبیده نقل كرده كه گفت: عبداللَّ بن مسعود 
گفت: دائم رسول خدا )صلی الل علیه و آله( پنهانى دعوت مى نمود، تا آنكه آیه  ﴿َفاْصدَعْ  
بِما ُتؤْمَرُ﴾ نازل شــد؛ با یاران خود از مخفى گاهش بیرون گشــته، دعوت خود را علنى 

نمود.« )طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۲، ۲۹۱(
در این آیه هر دو مفســر به معنای آشکار کردن اشاره کرده اند و تفسیری یکسان ارائه 
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نموده اند. عالمه طباطبایی در تأیید این معنا روایتی را ذکر کرده که مؤید معنا اســت. 
نکته ظریفی که  از این اســتعاره دریافت می شــود آن است که صدع شکستن شیشه 
است و شکستن شیشه التیام پذیر نیست؛ مراد آن است که دعوت به اسالم و توحید را 
آنگونــه ابالغ کن که دیگر به هیچ وجه مخفی نماند و فریاد این دعوت به گوش همه 

جهانیان برسد.

نتیجهگیری
 اهمیــت و نقش مهمی که مجازهای قرآنی در گســترش معنا، ایجاز و مختصرگویی، 
انتقال مبالغه و تصویرســازی ملموس برای مخاطب دارند، به زیبایی آشکار شد. ضعف 
توجــه نکردن به ایــن معانی موجب دور ماندن از اعجاز ادبی و بالغی قرآن، تفســیر 
ظاهری و دور ماندن از مقصود آیه می شود. در این جستار به بررسی تطبیقی دو تفسیر 
کشــاف و مجمع البیان به عنوان نمونه هایی از تفاســیر ادبی در باب آیات دارای مجاز 
در سوره حجر، ذکر ضعف ها و امتیازات در انتقال معنای مجازی و ذکر سایر تفاسیر به 
عنوان شاهد پرداخته شد، زمخشری و طبرسی هر یک تا حدودی به ذکر معانی مجازی 
پرداخته اند و گاهی نیز در اثر بی توجهی از بیان آن بازمانده اند. سایر مفسرین نیز به این 
معانی اشاره نموده اند، آلوسی در تفسیر خود در بیان مجازها و استعاره ها از تقسیم بندی 

بالغی مجاز پیروی کرده و نظراتی قوی بیان نموده است.
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نقدوبررسیترجمهقرآنحسینانصاریان
)تاریخ دریافت: 1398/1/28 تاریخ پذیرش:1398/5/27(

،سیدمجیدنبوی** علیرضاطبیبی*

چکیده
نقد ترجمه در میان پژوهشــگران، امری مرســوم و متداول است و همچون 
هدیه ای از جانب ناقد به نقدشــونده بوده و سبب بهبود ترجمه و دقیق  تر شدن 
آن در آینده می  شــود. نقد ترجمه  قرآن در میان متخصصان  علوم قرآنی امری 
پذیرفته  شــده است و تاکنون بیشتر ترجمه های قرآن، مورد نقد قرار گرفته  اند. 
گاهی اوقات، نقدها موضوعی هستند؛ یعنی یک بحث  ادبی یا صرف  و  نحوی 
و... در میــان ترجمه های مختلف، یا یک  ترجمه نقد می شــود و گاهی نقدها، 

ناظر به یک  ترجمه خاص است که این  نگارش از نوع دوم است.
در مقاله پیش رو سعی بر آن است که بر اساس قواعد عربی و اصول  ترجمه به نقد 
 ترجمه حسین انصاریان پرداخته  شود. روش  تحقیق در این  مقاله کتابخانه ای و 
توصیفی_تحلیلی است. در این  ترجمه لغزش هایی مانند خطا در ارائه معادل های 
واژگان، اشــکاالت  صرفی  و نحوی، نادیده گرفتن معنای حروف تأکید، رعایت 
  نشدن یکسان سازی در آیات  مشابه، در نظر گرفتن برخی تقدیرات  محدود کننده 
برای کلمات و کم   دقتی در قرار دادن کروشــه  ها یافت شد، همچنین در ترجمه 

ایشان، غفلت نسبت به برخی از عقاید مسلم  شیعی نیز دیده می شود.

واژگانکلیــدی:ترجمه قرآن، حســین انصاریان، نقد ترجمه، اشــکاالت 
صرفی، اشکاالت نحوی.

مقدمه
قرآن کریم، نازل شــده از جانب خداوند به پیامبر )صلی الل علیه و آله( و مهم  ترین کتاب 
مسلمانان است. امروزه، ترجمه قرآن و رساندن پیام الهی به مردم جهان، یک امر ضروری 
است و باید به آن پرداخته شود. چرا که دعوت قرآن برای شنیدن پیام الهی، عمومی و برای 
همه مردم است. قرآن درباره دعوت عمومی خود به مردم جهان می  فرماید: ﴿هَذا بَیَانٌ لِلنَّاِس 
ُ َشِهیدٌ  وَ هُدًى وَ مَوْعَِظٌة لِْلمُتَّقِینَ ﴾ )آل  عمران/138( و ﴿ُقْل أَيُّ َشــيْ ٍء أَْکبَرُ َشــهَادًَة ُقِل اللَّ

a-tabibi@araku.ac.ir عضو هیئت علمی دانشگاه اراک؛ *
majidnabavi1366@gmail.com ،نویسنده مسئول(، دانشجوی دکتری دانشگاه اراک( **
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ِ آلِهًَة  بَیْنِي وَ بَیَْنُکمْ وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذا اْلُقرْآنُ أِلُْنذِرَُکمْ بِهِ وَ مَنْ بَلََغ أَ إِنَُّکمْ لََتْشهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّ
أُْخرَى ُقْل اَل أَْشهَدُ ُقْل إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ وَ إِنَّنِي بَِري ٌء مِمَّا ُتْشِرُکونَ﴾  )انعام/19( ساده  ترین و 
آسان  ترین راه رساندن پیام قرآن به مردم جهان، ترجمه قرآن به زبان های مختلف دنیاست. 
مسلمانان برای فهم افراد غیرعرب زبان، اقدام به ترجمه قرآن به زبان های مختلف کردند. 
یکی از این زبان  ها که در دهه  های اخیر شاهد ترجمه  های فراوانی بوده، زبان فارسی است و 
ترجمه  های قرآن به زبان فارسی، در حال گسترش نیز می  باشد. مترجمان مختلف، متناسب 
با نیازهای مختلف جامعه به ترجمه قرآن می  پردازند و ترجمه  ها روز به روز پخته  تر و دقیق تر 
می  شوند. اگرچه ممکن است که اشکاالتی نیز، در ترجمه مترجمان وجود داشته باشد، اما این 

مانع اهمیت و ضرورت ترجمه برای قشرهای مختلف جامعه نمی  شود.  
امروزه، پژوهشــگران قرآنی با دقت، به نقد ترجمه  ها می  پردازند و این نقدها سبب رشد 
و پیشــرفت ترجمه  ها و بهتر   شدن ترجمه  های آینده می  شــود. استاد انصاریان یکی از 
مترجمان قرآن، چندســالی است که ترجمه خود را منتشر کرده و تاکنون کسی به نقد 
ترجمه ایشــان نپرداخته است. در این نگارش پس از معرفی ایشان، ترجمه قرآن استاد 
انصاریان نقد و بررســی می  شود. این مقاله درصدد است ضمن بیان اشکاالت صرفی و 

نحوی ترجمه انصاریان، معادل  های صحیح آن را بیان نماید.
بیشتر ترجمه  های فارســی قرآن مانند ترجمه الهى قمشه اى، آیت الل مكارم شیرازى، 
فوالدوند، آیتى، گرمارودی نقد شــده  اند؛ اما تاکنون نگارشــی با عنوان نقد و بررســی 
ترجمه قرآن استاد انصاریان انجام نشده است و این نگارش، اولین نگارش در این زمینه 

است. در ادامه به نقدهایی که به ترجمه  های قبلی شده است، اشاره می شود.
نقد ترجمه الهی قمشــه  ای از آقای خرمشاهی در مجله ترجمان وحی شماره 7 به چاپ 
رسیده است. ایشان در این مقاله به افزوده  های بی  جا در ترجمه و جدا نکردن متن اصلی 

از ترجمه و نحوه ویراستاری آن نقد وارد می  کند. 
در نقد ترجمه آیت الل مکارم که در دو شــماره در مجله بینات شــماره 9 و 11 توسط 
مرتضی کریمی نیا چاپ شــده است؛ مواردی چون: الف( برخی موارد ترجمه نشده، ب( 
اشکاالت نحوی ساختاری، ج( تفاوت و تضاد در تفسیر و توضیح، د( اشکاالت لغوی و 
صرفی ه( تفاوت یا تضاد در عبارت  ها، ترکیب  ها یا آیات مشــابه، و( بررسی برخی آیه  ها 
که آزاد و غیر مطابق ترجمه شــده، ز( تقدیرهای دلخواه و متغایر، ح( بررســی نگارش 

فارسی جمالت و ویرایش ظاهری ترجمه بررسی شده است.
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در نقد ترجمه فوالدوند، که آقای محمدعلى سلطانى با عنوان »نگاهى به ترجمه سوره 
حمد و بقره در ترجمه استاد فوالدوند« در شماره 5 بینات به چاپ رسانده است؛ ترجمه 

سوره حمد و بخشی از سوره بقره مورد نقد قرار گرفته است.
نقد ترجمه آیتی را آقای سید حیدر علوی نژاد در مجله پژوهش  های قرآنی در شماره 1 
سال 1374 به چاپ رسانده است. برخی از اشکاالت این ترجمه نارسایی  های ساختاری، 
سهل  انگاری در انتخاب معادل برای واژه  ها وعبارات، عدول از قرائت مشهور موجود در 
رسم الخط، دخالت عنصر تفســیر در ترجمه، نابسامانی ها در زبان ترجمه، بی  دقتی در 

عالئم سجاوندی عنوان شده است و برای هر کدام نمونه  هایی ذکر شده است.
باتوجه به مطالبی که در پیشــینه بیان شــد، باید گفت که تاکنون ترجمه انصاریان مورد 
نقد قرار نگرفته اســت. همچنین نویســندگان این مقاله، به نقد برخی از اشکاالت این 
ترجمه مانند ارائه معادل  های واژگانی ناصحیح، اشــکاالت صرفی و نحوی، عدم رعایت 
یکسان سازی در آیات مشابه و در نظر گرفتن برخی تقدیرات محدود  کننده پرداخته  اند که 

کسی تاکنون به آن  ها اشاره نکرده است. 

بحثوبررسی

1ـمعرفیمترجموترجمهحسینانصاریان
اســتاد حسین انصاریان در 18 آبان ماه ســال 1323 در شهرستان خوانسار )از توابع استان 
اصفهان( متولد شده است. وی وارد حوزه علمیه شده و سطوح عالیه را به اتمام   رساند. ایشان 
پس از تحصیالت به ســخنرانى و تألیف پرداخت. بیش از 9 هزار نوار سخنرانى بى تكرار و 
بیش از یكصد جلد کتاب در موضوعات مختلف علوم دینى دارد. )وب سایت استاد انصاریان، 

)http://www.erfan.ir/farsi ،بخش معرفی استاد حسین انصاریان
برای معرفی ترجمه قرآن اســتاد انصاریان باید گفت که در این ترجمه اشکاالت موجود 
در دیگر ترجمه  ها کمتر دیده می  شــود. استاد انصاریان در معرفی ترجمه خویش در پایان 
ترجمه قرآن می  نویسد: »ترجمه اى را كه از قرآن در دست دارید، حاصل چهار سال تالش 
مســتمر است و با مراجعه به منابع علمى ارزشــمندى چون: إعراب القرآن، علوم العربیة، 
مغني اللبیب، مفردات راغب، المنجد، العین، مصباح المنیر، فرهنگ معین، مجمع البحرین، 
و تفاسیر الصافي، الكّشاف، مجمع البیان، المیزان، أیسر التفاسیر، نور الثقلین، روض الجنان 

و... نگاشته شده است.« )انصاریان، ترجمه قرآن، توضیحات آخر کتاب، 605(
نکته مهم دیگری که مترجم به آن اشاره می  کند این است: »متن ترجمه پس از سه بار 
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بازنویسى و دو بار بازخوانى به وسیله دو ویرایشگر بزرگوار، پیش از چاپ به متخصصانى 
از گروه بررســى ترجمه ها كه نقدشــان مورد توجه محافل علمى است، سپرده شد.« 
)انصاریان، ترجمه قرآن، توضیحــات آخر کتاب، 605( آنان پس از چند تذكر عالمانه، 
نظر خود را به این صورت در نامه اى رسمى اعالم داشتند: »ترجمه شما از قرآن مجید 
به  وسیله كارشناسان مركز، مطالعه و بررسى شد؛ حاصل دیدگاه  ها و نقطه نظرات ایشان 
ذیال به اطالع مى رســد: ترجمه از نظر نگارش ســاده، روان و قابل فهم همگان است 
به خصوص آنكه در موارد الزم توضیحاتى بر آن افزوده شده است. از ترجمه پیداست كه 
در كار آن دقت به عمل آمده و از بسیارى از كاستى ها و لغزش هایى كه براى مترجمان 

پیش آمده دور است.« )انصاریان، ترجمه قرآن، توضیحات آخر کتاب، 605- 606(

2ـنقدترجمههایقرآن
تاریخ نقد ترجمه  های فارســی قرآن به زمان نقد شــهید مطهری نسبت به ترجمه قرآن 
ابوالقاسم پاینده در سال 1324 بر می  گردد. نقدهایی که به ترجمه  های قرآن می  شود، ابعاد 
مختلفی دارد؛ گاهی ناظر به مسائل تفسیری است، گاهی ناظر به مسائل زبان مبدأ مانند 
بحث  های ادبی و لغوی اســت، گاهی ناظر به زبان مقصد اســت و گاهی ناظر به مسائل 
ویرایشی و عدم یکسان  سازی آیات مشابه. در مواردی نیز حذف و اضافه  های نا  به  جا مخل 
ترجمه می  شود. اشكاالت ساختاری )صرفی، نحوی و دستوری( نیز از دیگر مسائل انتقادی 
به مترجمان اســت. تقلید از دیگر مترجمان نیز یکی دیگر از اشکاالت واره بر مترجمان 
است. برای آگاهی بیشتر از نقدهای ترجمه  ها و آسیب  های آن  ها می  توان به کتاب آسیب 

شناسی ترجمه  های قرآن اثر محمد علی رضایی اصفهانی رجوع کرد. 
اما در ترجمه آقای انصاریان ایراداتی مانند اشکال در ارائه معادل های واژگان، اشکاالت 
صرفی و نحوی، اشــکال در ساختارهای زبانی، نادیده گرفتن حروف تأکید، اضافه  ها و 
تقدیرهای ناصحیح، یکسان  ســازی نکردن آیات مشابه و آسیب  های کالمی تفسیری 

دیده می شود که در ادامه هر یک از آن  ها بررسی می  شود.

3ـاشکالدرارائهمعادلهایواژگان
مترجمان قرآن، با بررســی  های علمی خود برای واژه  های قرآنی معادل  های فارســی 
متناســب انتخاب می کنند که به آن  ها معادل  های واژگانی گفته می  شــود. در اینجا به 
بررسی صحت و سقم چند کلمه که توسط استاد انصاریان ارائه شده است، می پردازیم.

3ـ1ـنمونهاول:»لَمْیَلِدْ«
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﴿لَمْ یَلِــدْ وَ لَمْ یُولَدْ﴾ )اخالص/3( مترجم آیه مورد نظر را این  گونه ترجمه کرده اســت 
»كسى را نزاده، و از كسى زاییده نشده است.«

همان طور که مشخص است مترجم »لَمْ یَلِدْ« را به کسی را نزاده ترجمه کرده است با 
دقت در ترجمه »نزاده« که برگرفته از زاییدن اســت، در می یابیم که این صفت یعنی 
»زاییدن«، صفتی است که مخصوص جنس ماده یا زن می  باشد. بنابراین، ترجمه مورد 

نظر صفت مادر بودن را برای خداوند نفی می  کند.
خلیل بن احمد درباره کلمه اْلوَلَد می  گوید: »اسم یجمع الواحد و الكثیر، و الذكر و األنثى 

سواء« )فراهیدى، بی  تا:  8، 71( و کلمه والد از ریشه ولد، به معنای پدر است.
کلمه لم یلد هم صفت مادر بودن و هم صفت پدر بودن برای خدا را نفی می  کند. خداوند 
در قرآن در رد گفتار کســانی که حضرت عزیر یا حضرت مســیح را پســر خدا می  دانند؛ 
ِ ذلِكَ َقوْلُهُمْ  ِ وَ قالَتِ النَّصارى  اْلمَســیحُ ابْنُ اللَّ می  فرمایــد: ﴿وَ قالَتِ اْلیَهُودُ عَُزیْرٌ ابْنُ اللَّ
ُ أَنَّى یُؤَْفُكون ﴾ )توبه/30( کتاب  بَِأْفواهِِهــمْ یُضاهِؤُنَ َقوَْل الَّذینَ َكَفرُوا مِنْ َقبُْل قاتَلَهُمُ اللَّ
مقدس و مســیحیت، حضرت عیسی )علیه  السالم( را پسر خدا معرفی می  کند. قرآن پسر 
ُ وَلَدًا سُبْحانَهُ بَْل لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ  داشــتن برای خدا را نفی می  کند: ﴿وَ قالُوا اتََّخَذ اللَّ
اأْلَرِْض ُكلٌّ لَهُ قانُِتونَ﴾ )بقره/116( با این حســاب آیه »لَمْ یَلِدْ« هم به نفی مادر بودن و 
هم نفی پدر بودن می  پردازد و ترجمه نزاده معنای دقیقی برای این آیه نیست. بهتر است 
از کلمه فرزند برای آن استفاده شود که صفت مادر و پدر بودن را به طور کلی نفی می  کند.

 ترجمه صحیح و پیشنهادی برای »لم یلد«: فرزند ندارد و فرزند کسی هم نیست.
3ـ2ـنمونهدوم:﴿وُقلْنایاآدَمُاسُْكنْأَنَْتوََزوْجُكَالْجَنََّةوَُكالمِنْهارََغدًاحَیُْث

الِمِینَ﴾)بقره/35( جَرََةَفتَُكونامِنَالظَّ شِئْتُماوَالتَْقرَباهذِهِالشَّ
»و گفتیم: اى آدم! تو و همســرت در این بهشــت سكونت گیرید و از هر جاى آن كه 
خواســتید فراوان و گوارا بخورید، و به این درخت نزدیک نشوید كه ]اگر نزدیک شوید[ 

از ستمكاران خواهید شد.«
کلمه »الجنه« معنای باغ می  دهد. ترجمه آن به بهشت، مخاطب را به اشتباه می  اندازد که آدم و 
حوا در بهشت موعود بوده  اند. در حالی که براساس روایات، بهشت موعود در روز قیامت است.

فیض کاشــانی در تفســیر صافی روایتی را درباره جنت حضرت آدم )علیه  السالم( ذکر 
می  کنــد: »في الكافي و العلل و القمّيّ عن الصادق علیه الســالم: أنّها كانت من جنان 
الدنیا یطلع فیها الشــمس و القمر و لو كانت من جنــان الخلد ما خرج منها أبدًا، و زاد 
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القمّيّ: و لم یدخلها إبلیس.« )فیض كاشانى، 1415:  1، 116(
بســیاری از مفسران هم بر این باورند که جنت حضرت آدم )علیه  السالم( بهشت موعود نبوده 
است. )صادقى تهرانى، 1406:  1، 311؛ مكارم شیرازى، 1371: 1، 184 و بالغى، بی  تا:  1، 86(

با این حســاب بهتر است که »الجنه« به باغ ترجمه شــود تا مخاطب گمان نکند که 
حضرت آدم و همسرش در بهشت موعود بوده و از آنجا اخراج شده است.

ترجمه صحیح و پیشنهادی: »و گفتیم«: اى آدم! تو و همسرت در این باغ سکونت گیرید ...

4ـارائهمعادلهایعربیبهجایترجمهفارسی
یکی از مشکالتی که در ترجمه  های قرآن و حتی احادیث و ادعیه وجود دارد، این است 
کــه مترجم کلمه عربی را ترجمه نمی  کند و آن کلمه عربــی را به عنوان ترجمه ارائه 
می  دهد. به عبارت دیگر عربی  زدگی در ترجمه متون قرآن و حدیث یکی از آســیب  های 
جدی و اساســی اســت که مترجم باید از آن فاصله بگیرد و تــا جایی که امکان دارد 
معادل  های فارســی برای ترجمه خود ارائه دهد. در ادامه به نمونه  هایی که مترجم دچار 

عربی  زدگی شده است، اشاره می  شود.
4ـ1ـنمونهاولکلمه»طغیان«

کلمه َطَغى  یطَغى  ُطْغیانًا عربی اســت و جمهــرة اللغة درباره معنای آن می  گوید: »كل 
متجاوز حدَّه« )ابن درید، بی  تا:  2، 919( یعنی هر چیزی که از حدش بگذرد.

مترجم محترم عبارت  ﴿ُطْغیانِِهمْ یَعْمَهُونَ﴾ )أنعام/110؛ یونس/11( را طغیانشــان  معنی 
کرده است. همچنین ﴿ُطْغیانًا َكبیرًا﴾ )إسراء/60( به طغیانى  و ﴿ُطْغیانًا وَ ُكْفرًا﴾ )كهف/80( 
به طغیان ترجمه شده است. همان  طور که مشخص است مترجم در این آیات طغیان را 

معنا نکرده است و همان عبارت عربی را در ترجمه استفاده کرده است.
بهتر بود همان  طور که در  آیات )بقره/15؛ أعراف/186( »ُطْغیانِِهمْ«  را به »سركشــى 
وتجاوزشــان « یا در )مائده/64و 68( »ُطْغیانًا« را »سركشى« معنا کرده  اند، برای موارد 

باال نیز از همین معادل  های فارسی استفاده می  کردند.
ترجمه پیشنهادی: سرکشی.

4ـ2ـنمونهدومکلمه»فاسقین«
﴿...وَ ما یُضِلُّ بِهِ إاِلَّ اْلفاسِقین ﴾ )بقره/ 26( »و جز فاسقان را به آن گمراه نمى كند.«

همچنین در آیات مختلفی کلمه فاسقان به فاسق معنا شده است: )صف/5؛ منافقون/6؛ 
مائده/108؛ أعراف/145؛ توبه/24؛ توبه/53؛ توبه/80؛ توبه/ 96(  
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بهتر بود همان طور کــه مترجم در آیات )أنبیاء/74؛ نمل/12؛ قصص/32؛ ذاریات/46؛ 
حشر/5؛ مائده/25؛ مائده/ 26؛ أعراف/102( کلمه فاسق را به معنای نافرمان یا نافرمان 
و بــدکار ترجمه کرده اســت؛ موارد باال را نیز به همین  گونه با اســتفاده از معادل  های 

فارسی ترجمه می  کرد؛ نه اینکه کلمه عربی عینًا در ترجمه ذکر شود. 
4ـ3ـنمونهسومکلمه»مجرمین«

مترجــم آیه ﴿... وَ ال یُرَدُّ بَْأسُــهُ عَِن اْلَقوِْم اْلمُجِْرمین﴾  )أنعــام/147( را این  گونه ترجمه 
کرده است : »...، ولى عذاب او هم از گروه مجرمان بازگردانده نخواهد شد.« همچنین 
در آیات )یوســف/110؛ ابراهیم/49؛ صافات/34؛ قلم/35( کلمه مجرمین معنا نشده و 

همان عبارت عربی مجرمین آمده است.
درباره معنای جرم گفته شده که: »الُجرْمُ : الذنب«  )ابن  منظور، بی  تا:  12، 91( مترجم نیز 
در آیه  )أنعام/55؛ أعراف/40و84؛ یونس/13 و 75( کلمه مجرمین را به گنهکاران و در 
آیه 12 حجر به بدکاران ترجمه کرده اســت، که به نظر می  رسد استفاده از معادل  های 
فارســی بهتر از معادل های عربی اســت و باید برای موارد باال که کلمه مجرمین معنا 

نشده و عینًا در ترجمه استفاده شده است، از همین معادل  های فارسی استفاده شود.

5ـاشکاالتصرفی
در این بخش مواردی از اشکاالت صرفی که مترجم رعایت نکرده است، ارائه می  شود.

5ـ1ـصیغهمبالغه
اق )بسیار  صیغه مبالغه بر زیادی یک صفت اشــاره می  کند و وزن  های: َفعَّال، مانند: رَزَّ
روزى  دهنده(، تَوَّاب )بسیار توبه  كننده( و ُفعُّول، مانند: سُبُّوح )بسیار پاک(، ُقدُّوس )بسیار 
منّزه( و ... از اوزان صیغه مبالغه هستند که مترجم باید معنای مبالغه و زیادت یک صفت 
را در ترجمه آن  ها نشان دهد. در ادامه به مواردی که مترجم به آن  ها دقت الزم نداشته 

است، اشاره می  شود. 
ـيلََغفَّارٌلِمَنْتابَوَآمَنَوَعَمِــَلصالِحًاُثمَّاهْتَدى﴾ 5ـ1ـ1ـنمونــهاول:﴿وَإِنِـّ

)طه/82(
»و مسلمًا من آمرزنده كسى هستم كه توبه كرد و ایمان آورد و كار شایسته انجام داد، 

سپس در راه مستقیم پایدارى و استقامت ورزید.«
ارٌ « صیغه مبالغه اســت و بر کثرت داللت می  کند. کلمه بســیار و مانند آن  کلمه »لََغفَّ
معادل مناســبی برای نشان دادن صیغه مبالغه است که مترجم محترم در آیه 42 غافر 
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ار﴾ )غافر/42( »و من  این مســئله را رعایت کرده اســت: ﴿وَ أَنَا أَدْعُوُكمْ إِلَى اْلعَزیِز اْلَغفَّ
شــما را به تواناى شكست ناپذیر و بسیار آمرزنده مى خوانم.« همچنین مترجم در آیات 
)ص/66؛ زمــر/5؛ نوح/10( کلمه غفار را به خوبی و با ذکر کلمه »بســیار« معنا کرده 
اســت که نشــان    دهنده دقت ایشــان در ارائه معنای صیغه مبالغه در این آیات است. 

بنابراین ترجمه صحیح »بسیار آمرزنده« است.
َصبَّاٍرَشُكوٍر﴾)ابراهیم/5( 5ـ1ـ2ـنمونهدوم:﴿...إِنَّفيذلِكََلیاتٍلُِكلِّ

»... بى تردید در این روزهاى خدا براى هر شكیباى سپاسگزارى نشانه هایى ]از توحید، 
ربوبیّت و قدرت خدا[ است «

همان  گونه که برخی کتاب  های اعراب قرآن اشــاره کرده  اند؛ کلمه صبار و شکور، صیغه 
مبالغه است. )محمودصافى، 1418:  13، 157( و صیغه مبالغه به زیادی یک صفت اشاره 
دارد؛ پس در ترجمه باید از کلماتی مانند بسیار یا زیاد و امثال آن استفاده کرد تا معنای 
صیغه مبالغه را برســاند. آقای رضایی اصفهانی با رعایت معنای صیغه مبالغه آیه را این 
چنین ترجمه کرده  اند: ]چرا[ كه حتمًا در آن )یادآورى ها( براى هر بسیار شكیباى بسیار 

سپاسگزار، نشانه هاى )عبرت  آموزى( است.
الزم به ذکر اســت که عبارت ﴿... إِنَّ في  ذلِكَ َلیاتٍ لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾ عالوه  بر مورد 
باال در سه جای دیگر، در قرآن آمده است: )لقمان/31؛ سبأ/19؛ شورى/33( که در هیچ 

یک معنای صیغه مبالغه رعایت نشده است. 
ترجمه صحیح: بسیار صبور یا بسیار شکیبا.

5ـ2ـاسمفاعل
اســم فاعل عمل فعل را انجام می  دهد و جایز اســت که اسم نکره  ی قبل خود را وصف کند، 
همان طور که با فعلی که آن اسم از آن مشتق شده است و تذکیر و تأنیث می  پذیرد و الف و الم 
بر آن داخل می  شود؛ همچنین جمع بسته می  شود؛ وصف می  شود )ابن سراج، 2010: 1، 122(

اســم فاعل به معنــای انجام  دهندگی و فاعلیت چیزی اشــاره دارد. در قرآن کریم نیز 
مواردی از اسم فاعل وجود دارد که به انجام  دهندگی چیزی یا کاری اشاره دارد. در ادامه 

نمونه  هایی که از نظر مترجم مغفول مانده است، ذکر می  شود.
ِبَِغیِْرعِلٍْموَالهُدىًوَال 5ـ2ـ1ـنمونــهاول:﴿وَمِنَالنَّاِسمَنْیُجادُِلفِياهللَّ

كِتاٍبمُنیٍر﴾)حج/8(
»و از مردمان كسى است كه همواره بدون هیچ دانشى ]بلكه از روى جهل و نادانى [ و 
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بدون هیچ هدایتى، و هیچ كتاب روشنى درباره خدا مجادله و ستیزه مى كند.«
عالوه بر این آیه، مترجم در آیه )لقمان/20( نیز »كِتاٍب مُنیٍر« را به كتاب روشنى ترجمه 

کرده است.
کلمه منیر اسم فاعل از نور است و معنای انجام  دهندگی و کنندگی دارد با توجه به این 
مســئله معنای صحیح، »كتاب روشنى  بخش « یا »کتاب روشنگر« و امثال آن است که 

معنای اسم فاعل را نشان می  دهد.
بهتر بود همان  گونه که در آیه )آل عمران/184( کتاب منیر را به کتاب روشــنگر ترجمه 
بَ  بُوكَ َفَقدْ ُكذِّ کرده  اند، موارد باال را نیز به کتاب روشــنگر ترجمــه می کردند ﴿َفإِنْ َكذَّ
بُِر وَ اْلكِتاِب اْلمُنیر﴾؛»اگر ]این یهودیان بهانه جو[ تو  رُسُــٌل مِنْ َقبْلِكَ جاؤُ بِاْلبَیِّناتِ وَ الزُّ
را تكذیب كردند، غمگین مباش، مســلمًا رسوالنى هم كه پیش از تو دالیل روشن، و 

نوشته ها ]ى مشتمل بر پند و موعظه [ و كتاب روشنگر آورده بودند، تكذیب شدند؟«
َمُْخِرجٌماتَحَْذرُون﴾)توبه/64( 5ـ2ـ2ـنمونهدوم:﴿إِنَّاهللَّ

»بگو: مسخره كنید، خدا آنچه را از آن بیمناك و نگرانید، آشكار خواهد كرد.« 
 کلمه » مُْخِرجٌ« در این آیه  اسم فاعل است و معنای انجام  دهندگی می  دهد که مترجم 
محترم به آن دقت نداشــته است. ترجمه صحیح اسم فاعل که آقای رضایی اصفهانی 
ارائه داده  اند عبارتســت از: )اى پیامبر( بگو: »ریشــخند كنید! كــه خدا برون  آورنده )و 

فاش  كننده( چیزى است كه ]از آن [ بیم دارید.«
 6ـاشکاالتنحوی

در این بخش به برخی از اشکاالت نحوی پرداخته می  شود.
6ـ1ـحال

در زبان عربی حال به سه صورت مفرد، جمله و شبه جمله می  آید. گاهی مترجمان دچار 
غفلت  هایی نســبت به ارائه معنای حال می شوند و حال را به صورت صفت و عطف و 
غیره ترجمه می  کننــد. در ادامه به نمونه  هایی که مترجم، معنای حال را رعایت نکرده 

است، اشاره می  شود.
ُیَسْــتَهِْزئُبِِهــمْوَیَمُدُّهُمْفِيُطْغیانِِهــمْیَعْمَهُونَ﴾ 6ـ1ـ1ـنمونــهاول:﴿اهللَّ

)بقره/15(
»و آنان را در سركشــى و تجاوزشــان مهلت مى دهد ]تا در گمراهى شان [ سرگردان و 

حیران بمانند.«
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عبارت »یَعْمَهُونَ« حال اســت و باید مترجم حال بودن این عبارت را در ترجمه نشان 
دهد. بهتر اســت مانند آقای فوالدوند معنای حال رعایت شده و این  گونه ترجمه شود: 
»خداوند اســت كه آن  ها را به ریشخند مى گیرد و آنان را در سركشى شان در حالى كه 

سرگشته اند فرو مى گذارد.«
الزم به ذکر اســت که عبارت »في  ُطْغیانِِهمْ یَعْمَهُونَ « در دیگر آیات نیز آمده اســت: 
)أنعــام/110؛ أعراف/186؛ مؤمنــون/75 ؛ یونس/11( که تنهــا در )انعام/110( کلمه 
)پیوســته( را در ترجمه آورده که ممکن اســت به نوعی معنای حال بدهد؛ اما در موارد 

دیگر، معنای حال رعایت نشده است.
َِفتَبَیَّنُواوَال َّذِینَآمَنُواإِذاَضرَبْتُمْفِيسَــبِیِلاهللَّ 6ـ1ـ2ـنمونــهدوم:﴿یاأَیُّهَاال
ِ تَُقولُوالِمَنْأَلْقىإِلَیُْكمُالسَّالمَلَسَْتمُؤْمِنًاتَبْتَُغونَعَرََضالْحَیاةِالدُّنْیاَفعِنْدَاهللَّ

مَغانِمَُكثِیرٌَة...﴾)نساء/94(
»اى اهل ایمان! هنگامى كه در راه خدا ]براى نبرد با دشــمن [ سفر مى كنید ]در مسیر 
سفر نســبت به شــناخت مؤمن از كافر[ تحقیق و تفحّص كامل كنید. و به كسى كه 
نزد شما اظهار اســالم مى كند، نگویید: مؤمن نیستى. ]تا[ براى به دست آوردن كاالى 
بى ارزش و ناپایدار زندگى دنیا ]او را بكشــید، اگر خواهان غنیمت هســتید[ پس ]براى 

شما[ نزد خدا غنایم فراوانى است. ...«
در این آیه مترجم »تَبَْتُغونَ« را ســببی ترجمه کرده است، در صورتی که در محل نصب 
است و حال از فاعل »تقولوا« است. آقای رضایی اصفهانی با رعایت معنای حال، آیه مورد 
نظر را این  گونه ترجمه کرده است: اى كسانى كه ایمان آورده اید! هنگامى كه )براى جهاد( 
در راه خدا سفر مى كنید، پس تحقیق كنید؛ و به كسى كه )اظهار اسالم مى كند و( با شما 
طرح صلح مى افكند، نگویید: »مؤمن نیســتى.« در حالى كه زندگى ناپایدار پست )دنیا و 

غنائمش( را مى جویید، چرا كه غنیمت هاى فراوانى )براى شما( نزد خداست.
6ـ2ـالینفیجنس

الی نفی جنس بر ســر مبتدا و خبر می آید و اســم را منصوب و خبر را مرفوع می کند. 
علت اینکه این ال، نفی جنس نامیده شــده این است که این ال، حقیقت نکره  ای را به 
طور کلی نفی می کند. پس وقتی گفته می شود »ال رجَل فی الدار« وجود جنس مرد را 
از خانه نفی می کند و نمی توان گفت بل رجالن، بر خالف الیی که عمل لیس را انجام 
می دهــد. در قرآن هم الی نفی جنس و هم الی نفی به کار رفته اســت. برای نمونه 
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»ال رَیْبَ« در آیه  ی ﴿ذلِكَ اْلكِتابُ ال رَیْبَ فیهِ هُدىً لِْلمُتَّقین﴾ )بقره/2( الی نفی جنس 
مْسُ یَْنبَغِي لَها أَنْ ُتدِْركَ اْلَقمَر﴾ )یس/40( الی نفی است. در  اســت و در آیه  ی ﴿ال الشَّ
تمایز ال نفی جنس با الی نفی، باید از الفاظی شبیه هیچ و هرگز و ... که نشانگر نفی 
جنس است، استفاده شود؛ چرا که مثاًل در آیه ذکر شده الریبَ با الریبُ و همچنین ال 
الهَ با ال الهُ فرق می کند؛ لذا برای نشــان دادن این تفاوت باید از الفاظی که بیانگر نفی 

جنس است، استفاده شود.
نویسنده این مقاله، در مقاله  ای جداگانه به بررسی الی نفی جنس در ترجمه  ها پرداخته 
اســت )نبوی، 1393: 107-116( در ادامه به چند نمونه از اشکاالت درباره  ی الی نفی 

جنس پرداخته می  شود.
6ـ2ـ1ـنمونــهاول:﴿قالُواسُــبْحانَكَالعِلْمَلَناإاِلَّماعَلَّمْتَنــاإِنَّكَأَنَْتالْعَلِیمُ

الْحَكِیمُ﴾)بقره/32(
»گفتند: تو از هر عیب و نقصى منّزهى، ما را دانشــى جز آنچه خودت به ما آموخته اى 

نیست، یقینًا تویى كه بسیار دانا و حكیمى.«
بهتر بود این  گونه ترجمه شود »ما را هیچ دانشی جز آنچه خودت به ما آموخته اى نیست«
6ـ2ـ2ـنمونــهدوم:﴿الإِْكراهَفِيالدِّیِنَقدْتَبَیَّنَالرُّْشــدُمِنَالَْغيَِّفمَنْیَْكُفرْ
ُ َِفَقدِاسْتَْمسَــكَبِالْعُرْوَةِالْوُثْقــىالانْفِصامَلَهاوَاهللَّ اُغــوتِوَیُؤْمِنْبِاهللَّ بِالطَّ

سَمِیعٌعَلِیمٌ﴾)بقره/256(
»در دین، هیچ اكراه و اجبارى نیســت ]كسى حق ندارد كسى را از روى اجبار وادار به 
پذیرفتن دین كند، بلكه هر كســى باید آزادانه با به كارگیرى عقل و با تكیه بر مطالعه 
و تحقیق دین را بپذیرد[. مسلمًا راه هدایت از گمراهى ]به وسیله قرآن، پیامبر و امامان 
معصوم [ روشــن و آشــكار شده اســت. پس هر كه به طاغوت ]كه شیطان، بت و هر 
طغیان  گرى اســت [ كفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد، بى تردید به محكم ترین دستگیره 

كه آن را گسستن نیست، چنگ زده است؛ و خدا شنوا و داناست.« 
مترجم الی نفی جنس را در ال اکراه رعایت کرده اما به »ال انفصام لها« دقت نداشته 
است. بهتر بود کلمه هیچ یا هرگز در ترجمه می آمد و این  گونه ترجمه می  شد: بى تردید 

به محكم ترین دستگیره كه آن را )هیچ( گسستن نیست، چنگ زده است...
ُیَسْــتَْكبِرُون﴾ 6ـ2ـ3ـنمونــهســوم:﴿إِنَّهُمْكانُــواإِذاقیَللَهُــمْالإِلهَإاِلَّاهللَّ

)صافات/35(
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»زیــرا آنان چنین بودند كه هر زمان به آنان مى گفتند: معبودى جز خدا نیســت، تكبّر 
مى كردند.«

در اینجا هم مترجم به معنای الی نفی جنس دقت نکرده است.
در قرآن 563‘1 بار حرف ال آمده، که از این میان 112 مورد آن الی نفی جنس است. 
)اخوان مقدم و نبوی، 1393: 107-116( مترجمان باید در این 112 مورد، دقت کافی 

را داشته باشند و معنای الی نفی جنس را برسانند.

7ـساختارهایزبانی
در زبان عربی برخی ســاختارها وجود دارند که معانی خاصی را ارائه می  دهند؛ یکی از 

این ساختارها ماضی استمراری است.
7ـ1ـماضیاستمراری)کان+فعلمضارع(

»فعل کان+فعل مضارع« معنای ماضی اســتمراری می  دهد و ترجمه آن در فارسی به 
ا َكانُوا یَعْمَُلونَ﴾ )بقره/114(  صورت »می+ماضی ساده« می  آید. مثال: ﴿وَاَل ُتسَْألُونَ عَمَّ

و بر آنچه انجام می دادند، بازخواست نمی شوید. )جواهری،1393: 217(
در ادامــه نمونه  هایی را که مترجم در آ  ن  ها معنای ماضی اســتمراری را رعایت نکرده 

است، ذکر می  شود.
بُــوابِآیاتِنــایَمَسُّــهُمُالْعَذابُبِمــاكانُوا َّذِیــنََكذَّ 7ـ1ـ1ـنمونــهاول:﴿وَال

یَْفسُُقونَ﴾)انعام/49(
»و آنان كه آیات ما را تكذیب كردند، به ســزاى نافرمانى هایشان عذاب به آنان خواهد 

رسید.«
همان طور که مشخص اســت عبارت »بِما كانُوا یَْفسُُقونَ« معنای ماضی استمراری را 

می  رساند که مترجم آن را منعکس نکرده است.
ترجمه صحیح: و كســانى كه آیات ما را تكذیب كنند، ایشــان را عذاب رسد به سبب 
زشــت كاری  هایى كه مى كردند. )جالل  الدین فارسی( مترجمانی که استمرار این آیه را 
صحیح ترجمه کرد  ه  اند )عالوه  بر ترجمه آقای فارسی(، عبارتند از: فوالدوند، گرمارودی، 

ابوالحسن شعرانی، زین  العابدین رهنما، رضایی اصفهانی، برزی و آدینه  وند.
7ـ1ـ2ـنمونــهدوم:﴿َیــوْمَیُحْمىعَلَیْهافِيناِرجَهَنَّمََفتُْكــوىبِهاِجباهُهُمْوَ
جُنُوبُهُمْوَُظهُورُهُمْهذاماَكنَْزُتمِْلَنُْفسُِكمَْفُذوُقواماُكنْتُمْتَْكنُِزونَ﴾)توبه/35(

»روزى كــه آن اندوخته ها را در آتش دوزخ به شــدّت گرما دهند و پیشــانى و پهلو و 
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پشتشــان را به آن داغ كنند ]و بــه آنان نهیب زنند[ این اســت ثروتى كه براى خود 
اندوختید، پس كیفر زراندوزى خود را بچشید.«

عبارت »َفُذوُقوا ما ُكْنُتمْ تَْكنُِزونَ« معنای ماضی اســتمراری را می  رســاند. آقای برزی 
این آیه را صحیح ترجمه کرده   است: »پس ]طعم [ چیزى را كه مى اندوختید، بچشید«

مترجمانی که معنای ماضی اســتمراری این آیــه را رعایت کرده  اند، عبارتند از: پاینده، 
صادقی تهرانی، ترجمان القرآن، خسروی، رضایی، رهنما، فارسی، فوالدوند، گرمارودی، 

مرکز فرهنگ و معارف قرآن و مکارم.
نمـونه  های دیگر که متـرجم معنای ماضی استمـراری را نرسـانده است، عبارتست از: 
ُة جَمِیعًا ...﴾ )فاطر/10( برخی از مترجمان برای نشان دادن  َة َفلِلَّهِ اْلعِزَّ ﴿مَنْ كانَ یُِریدُ اْلعِزَّ

ماضی استمراری از واژه همواره استفاده کرده  اند؛ مترجم می  توانست از این کلمه برای 
نشان دادن معنای ماضی استمراری استفاده کند.

همچنین در آیه ﴿... وَ أَنْ تَُصومُوا َخیْرٌ لَُكمْ إِنْ ُكْنُتمْ تَعْلَمُونَ ﴾ )بقره/184( و آیه ﴿َفإِنْ خِْفُتمْ 
َ َكما عَلَّمَُكمْ مــا لَمْ تَُكونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ )بقره/239(  َفِرجــااًل أَوْ رُْكبانًا َفإِذا أَمِْنُتمْ َفاْذُكرُوا اللَّ

مترجم معنای استمرار را رعایت نکرده است.

8ـحروفتأکید
حروف در زبان ادبیات عرب بســیار مهم هستند و ریزه  کاری  های زیادی دارند. مترجم 
باید به حروف و معانی آن دقت کافی داشــته باشد. برخی از حروف تأکید عبارتند از باء 

)زائد(، قد و نون خفیفه و ثقیله.
8ـ1ـحرفزائدباء

برخی از حروف در زبان ادبیات عرب زائد هســتند و معنای تأکید می  دهند. در ادامه به 
نمونه  هایی که مترجم معنای تأکید را در حروف رعایت نکرده است، اشاره می  شود. 

ِوَبِالْیَوِْماْلخِِروَماهُمْ 8ـ1ـ1ـنمونــهاول:﴿وَمِنَالنَّاِسمَنْیَُقوُلآمَنَّابِــاهللَّ
بِمُؤْمِنِینَ﴾)بقره/8(

»و گروهــى از مردم ]كه اهل نفاق اند[ مى گویند: ما به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم، 
در حالى كه آنان مؤمن نیستند.«

مترجــم محترم در اینجا حرف باء را ترجمه نکرده اســت. باء در اینجا به معنای تأکید 
است. درویش درباره »بِمُؤْمِنِینَ« می    گوید: الباء حرف جر زائد للتوكید. )درویش، 1415: 
 1، 32( بــرای ترجمه تأکید باید کلمــه  ای مانند هرگز یا اصال و غیره که بیانگر معنای 
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تأکید اســت بیاید : در »حالى كه آنان اصال مؤمن نیستند یا هرگز اهل ایمان نیستند.« 
و امثال آن که بیانگر معنای تأکید است.

ُبِغافٍِلعَمَّاتَعْمَلُون﴾)بقره/74( 8ـ1ـ2ـنمونهدوم:﴿وَمَااهللَّ
»و خدا از آنچه انجام مى دهید بى خبر نیست.« 

در اینجا نیز حرف باء ترجمه نشــده اســت. بهتر بود از کلماتی مثل هرگز و امثال آن 
برای نشــان دادن تأکید استفاده می  شد. ترجمه مرکز فرهنگ و معارف قرآن نسبت به 

معنای تأکید دقیق  تر عمل کرده است: »و خدا از آنچه مى كنید هرگز غافل نیست«.
ُ )وماربک( بِغافٍِل عَمَّا تَعْمَُلونَ ﴾ در قرآن 9 بار آمده است. )بقره/74، ۸۵،  عبارت ﴿وَ مَا اللَّ
140، 144 و 149؛ آل عمــران/99؛ أنعام/132؛ هود/123؛ نمل/93( که مترجم محترم 
تنها در آیه 123 هود معنای تأکید را رعایت کرده است: »و پروردگارت از كارهایى كه 

مى كنید، هرگز غافل نیست!«
بهتر است که 8 مورد دیگر نیز مانند این آیه اصالح شود.

8ـ2ـحرفقد
حرف قد از حروف تحقیق اســت که وقتی بر ســر فعل ماضــی می  آید، معنای تأکید 

می  دهد.
ُِقْلال َّذِینَتَدْعُونَمِنْدُونِاهللَّ 8ـ2ـ1ـنمونــهاول:﴿ُقْلإِنِّينُِهیــُتأَنْأَعْبُدَال

أَتَّبِعُأَهْواَءُكمَْقدَْضلَلُْتإِذًاوَماأَنَامِنَالْمُهْتَدِینَ﴾)انعام/56(
»بگو: من از پرستیدن كسانى كه شما به جاى خدا مى پرستید، نهى شده ام. بگو: من از 
هواهاى نفســانى شما پیروى نمى كنم، كه در آن صورت گمراه شده ام و از راه  یافتگان 

نخواهم بود.«
بهتر بود برای نشان دادن تأکید از کلماتی مانند قطعًا، حتمًا و امثال آن استفاده می  شد.

ترجمه شعرانی با آوردن کلمه حقیقت معنای قد را به نوعی رسانده است: »بگو پیروى 
نمی كنم مرادهاى شما را، به حقیقت گمراه شده باشم آن گاه و نباشم از هدایت  یافتگان «

كَّرُونَ﴾)انعام/126( لْنَااْلیاتِلَِقوٍْمیَذَّ 8ـ2ـ2ـنمونهدوم:﴿...َقدَْفصَّ
»... ما آیات را براى گروهى كه متذّكر مى شوند، بیان كردیم.«

در اینجا نیز قد برای تحقیق و تأکید اســت. )صافــى، 1418:  8، 279( بهتر بود مانند 
آقای جالل الدین فارسی معنای تحقیق و تأکید قد رسانده می  شد: به  یقین آیات را براى 

مردمى كه پند مى پذیرند، تشریح كردیم.
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8ـ3ـنونثقیلهوخفیفهتأکید
یکی از حروف تأکید در زبان عربی نون خفیفه و ثقیله اســت که بعد از فعل و متصل به 
آن می  آید و معنای تأکید را می  رساند. مترجم باید در ترجمه به معنای تأکید آن توجه کند.

8ـ3ـ1ـنمونهاول:﴿الْحَقُّمِنْرَبِّكََفالتَُكونَنَّمِنَالْمُمْتَِرین﴾)بقره/147(
»]این [ حق ]تغییِر قبله [ از سوى پروردگار توست؛ بنابراین از تردیدكنندگان مباش.«

برای رساندن معنای تأکید، بهتر بود از کلمه هرگز یا امثال آن استفاده می  شد.
8ـ3ـ2ـنمونهدوم:﴿...لَئِنْأَْشرَْكَتلَیَحْبََطنَّعَمَلُكَوَلَتَُكونَنَّمِنَالْخاسِِرینَ﴾ 

)زمر/65(
»... اگر مشرک شوى، همه اعمالت تباه و بى اثر مى شود و از زیانكاران خواهى بود.«

بهتر بود به جای اینکه این  گونه ترجمه شود »و از زیانکاران خواهی بود«؛ نون تاکید در 
نظر گرفته می  شد و این  گونه ترجمه می  شد: »و حتما از زیانکاران خواهی بود«

9ـاضافههاوتقدیرها
در مواردی مترجم، اضافه  هایی )توضیح  ها یا تقدیرهایی( را برای برخی کلمات و عبارت 
قرآنی در نظر می  گیرد که منظور آیه را واضح تر برســاند. در ادامه به نمونه  هایی از آن 

پرداخته می  شود و صحت و سقم این اضافه  ها و تقدیرها بررسی می  شود.
َّتِيأَنْعَمْــُتعَلَیُْكمْوَأَوُْفوا 9ـ1ـنمونــهاول:﴿یابَنِيإِسْــرائِیَلاْذُكرُوانِعْمَتِيَال

بِعَهْدِيأُوفِبِعَهْدُِكمْوَإِیَّايََفارْهَبُونِ﴾)بقره/40(
»اى بنى اســرائیل! نعمت  هاى مرا كه به شــما عطا كردم، یاد كنیــد و به پیمانم ]كه 
سفارش به عبادت و ایمان به همه انبیاء به ویژه پیامبر اسالم است [ وفا كنید تا من هم 
به پیمان شما ]كه توقع ثواب وپاداش در برابر عبادت وایمان است [ وفا كنم، و ]نسبت 

به پیمان شكنى [ فقط از من بترسید.«  
انتهای آیه »وَ إِیَّايَ َفارْهَبُونِ« این  گونه ترجمه شــده اســت: »و ]نسبت به پیمان شكنى [ 
فقط از من بترســید« در حالی که عبارت »وَ إِیَّايَ َفارْهَبُونِ« عام هســت ولی مترجم آن 
را به ]نسبت به پیمان شــكنى [ محدود کرده است. به نظر می  رسد باید عمومیت »وَ إِیَّايَ 
َفارْهَبُونِ« را در نظر داشت و در ترجمه آن را رعایت کرد. بهتر بود مانند مترجمان دیگر از 
توضیحات عام استفاده می  شد؛ مانند: »و فقط از )مخالفت( من بهراسید!« )رضایی اصفهانی( 

و »)و در راه انجام وظیفه، و عمل به پیمان  ها( تنها از من بترسید!« )مکارم شیرازی( 
دیگر مترجمان نیز توضیحی ارائه نداده  اند و عام بودن معنای آیه را رعایت کرده  اند.
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ابِئِینَمَنْآمَنَ َّذِینَهادُواوَالنَّصارىوَالصَّ َّذِینَآمَنُواوَال 9ـ2ـنمونهدوم:﴿إِنَّال
ِوَالْیَوِْماْلخِِروَعَمَِلصالِحًاَفلَهُمْأَجْرُهُمْعِنْدَرَبِِّهمْوَالَخوْفٌعَلَیِْهمْوَال بِــاهللَّ

هُمْیَحَْزنُونَ﴾)بقره/62(
»مســلمًا كســانى كه ]به ظاهر[ ایمان آوردند، و یهودى ها و نصرانى ها و صابئى ها هر 
كدامشان ]از روى حقیقت [ به خدا و روز قیامت ایمان آورند و كار شایسته انجام دهند، 
براى آنان نزد پروردگارشــان پاداشى شایسته و مناسب است و نه بیمى بر آنان است و 

نه اندوهگین شوند.« 
9ـ3ـنمونهســوم:﴿وَلََقدْجاَءُكمْمُوسىبِالْبَیِّناتُِثمَّاتََّخْذُتمُالْعِجَْلمِنْبَعْدِهِ

وَأَنْتُمْظالِمُونَ﴾)بقره/92(
»و قطعًا موســى براى شــما معجزات و دالیلى روشن آورد، سپس شما پس از ]رفتن [ 
او ]به كوه طور[ گوســاله را معبود خود گرفتید، در حالى كه ]به خود و دالیل آشــكار و 

روشن حق [ ستمكار بودید.«
عبــارت »معبود خود« در آیــه معادل عربی ندارد؛ بنابراین بهتر اســت داخل پرانتز یا 

آکوالد بیاید.
ِماال 9ـ4ـنمونهچهارم:﴿إِنَّمایَْأمُرُُكمْبِالسُّــوِءوَالَْفحْشاِءوَأَنْتَُقولُواعَلَىاهللَّ

تَعْلَمُونَ﴾)بقره/169(
»فقط شــما را به بدى و زشــتى فرمان مى دهد، و اینكه جاهالنه امورى را ]به عنوان 

حالل و حرام [ به خدا نسبت دهید.«
عبارت داخل آکوالد ]به عنوان حالل و حرام [ معنای آیه را محدود کرده است و تنها به 
بخش احکام مربوط اســت؛ در حالی که گفتار جاهالنه ممکن است به مباحث عقیدتی 
هم مربوط شــود. تفاسیر زیادی مانند مجمع البیان )طبرسى، 1372:  1، 460( و نمونه 
)مكارم شــیرازى، 1371:  1، 570( و فرقان صادقــی تهرانی )صادقى تهرانى، 1406: 
 2، 275( و من وحی القرآن )فضل الل، 1419: 2، 167( به آن اشــاره کرده  اند و گفتار 

جاهالنه را به »امورى را ]به عنوان حالل و حرام [« محدود نکرده  اند.
ورَُخُذواماآتَیْناُكمْ 9ـ5ـنمونــهپنجم:﴿وَإِْذأََخْذنامِیثاَقُكــمْوَرََفعْناَفوَْقُكمُالطُّ
بُِقوَّةٍوَاسْــمَعُواقالُواسَمِعْناوَعََصیْناوَأُْشــِربُوافِيُقلُوبِِهمُالْعِجَْلبُِكْفِرهِمُْقْل

بِئْسَمایَْأمُرُُكمْبِهِإِیمانُُكمْإِنُْكنْتُمْمُؤْمِنِین﴾)بقره/93(
»و ]یاد كنید[ زمانى كه از شــما ]براى پیروى از موســى [ پیمان گرفتیم، و كوه طور را 
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باالى ســرتان برافراشــتیم ]و گفتیم:[ آنچه را ]چون تورات [ به شما دادیم با قدرت و 
قوّت دریافت كنید ]و دســتورهاى ما و پیامبرتان را بشنوید، به ظاهر[ گفتند: شنیدیم و 
]در باطن گفتند:[ نافرمانى كردیم. و به سبب كفرشان دوستى گوساله با دل  هایشان در 
آمیخت. بگو: اگر شما مؤمن هستید ]و ایمانتان شما را به این همه ظلم و جنایت و فساد 

فرمان مى دهد[ پس بد چیزى است آنچه ایمانتان به آن فرمان مى دهد.«
عبارت » ]و دستورهاى ما و پیامبرتان را بشنوید، به ظاهر[ گفتند« در ترجمه آمده است 
که کلمه »بشــنوید« معادل »وَ اسْــمَعُوا« در آیه است و نباید داخل آکوالد بیاید و باید 
خارج از آکوالد بیاید تا مخاطب گمان نکند که این کلمه جزء توضیحات مترجم است.

10ـیکسانسازی
یکسان  سازی عبارت اســت از یکی کردن ترجمه  ی قرآن، در آیات و عبارت و کلمات 
مشــابه قرآن؛ یعنی در مواردی که آیات قرآن یکی است، ترجمه  ها هم باید یکی باشد 

که این وظیفه  ی مترجمان قرآن است. )نبوی و شاهمرادی، 1395: 17(
در بســیاری از آیات قرآن عبارت  هایی )کلمه یا عبارت  های کمتر از آیه یا آیه( شــبیه 
به هم وجود دارد که مترجم باید به آن  ها توجه داشــته باشــد و آن  ها را یکسان ترجمه 
کند. به  عبارت دیگر وقتی یک عرب  زبان به آیات مشــابه نگاه می  کند، یک معنای واحد 

برداشت می  کند. مترجم هم وظیفه دارد که در آیات مشابه، ترجمه یکسان ارائه دهد.
یکسان  سازی دایره  ی وســیعی دارد، بویژه دایره  ی یکسان  سازی کلمات؛ به طوری که 
برای هر دو کلمه  ی مشــابه و دارای معنای واحد قابل بررســی اســت و تنها کلماتی 
که یک بار در قرآن آمده اســت و کلمات مشــابه که از لحاظ لفظ، یکی اســت ولی 
معانی مختلفی دارد، شــامل این بحث نمی  شود، لذا مترجمان نباید کلمات را، )خصوصًا 
کلمات پرکاربرد مثل لفظ جالله   الل، که 2816 بار آمده و همچنین رب و رســل و...( 
بدون دلیل قانع  کننده )مثل وجوه و نظائر و ســیاق و غیره( دو  گونه ترجمه کنند. تعداد 
عبارت  های مشــابه در قرآن نیز بســیار زیاد اســت که در کتاب  های متشابهات لفظی 
می توان عبارت  های آن را دید. اما درباره آیات مشــابه باید گفت حدود 50 آیه مشــابه 
در قرآن وجــود دارد که مطرح  ترین آن  ها ﴿فبای آالء ربکما تکذبان﴾ اســت. در کتاب 
»بررسی یکسان  سازی ترجمه  ها در متشــابهات لفظی قرآن« به این آیات، اشاره شده 

است و در اینجا چند آیه به عنوان نمونه در بحث یکسان  سازی بررسی می  شود.
10ـ1ـنمونهاول:﴿أَمْتَسْئَلُهُمْأَجْرًاَفهُمْمِنْمَْغرٍَممُثَْقلُونَ﴾)قلم/46؛طور/40(
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»]اینكه دعوتت را نمى پذیرند[ مگر از آنان در برابر ابالغ رســالت پاداشى مى طلبى كه 
از خسارت و زیانش سنگین بارند؟« )قلم/46(

»یا از آنان ]در برابرابالغ رسالت [ پاداشى مى خواهى كه از خسارت آن سنگین بارند؟« 
)طور/40(

در ایــن آیه عبارت ]اینكه دعوتت را نمى پذیرند[ و کلمه »زیانش« تنها در آیه 46 قلم 
آمده است و عبارت »در برابرابالغ رسالت « در سوره طور و در سوره قلم خارج از آکوالد 

آمده است. همه موارد بیان شده نشانه یکسان نبودن ترجمه در آیات مشابه است.
10ـ2ـنمونهدوم:﴿انُْظرَْكیْفََضرَبُوالَكَاْلَمْثاَلَفَضلُّواَفالیَسْتَطِیُعونَسَبِیاًل﴾

)اسراء/48؛فرقان/9(
»بنگر چگونه تو را به صفاتى ]چون شــاعر، كاهن، ساحر و مجنون [ وصف مى كنند در 

نتیجه گمراه شدند، بنابراین قدرت ندارند راهى ]به سوى هدایت [ یابند« )اسراء/48(
»بنگــر كه چگونه ]و برپایه چه امور نامعقولــى [ اوصافى براى تو بیان كردند، پس ]به 
ســبب لجاجت، تكبّر، دشمنى و تعّصب [ گمراه شدند و نمى توانند راهى ]به سوى حق [ 

بیابند.« )فرقان  /9(
در ترجمــه این دو آیه جمعًا، 5 توضیح با آکوالد که دو تا در آیه اول و ســه تا در آیه 
دوم آمده اســت؛ هرکدام از این توضیحات غالبًا در یک آیه آمده و در آیه دیگر نیامده 
که ســبب یکسان نبودن ترجمه  ها شده است. همچنین عبارت ]به سوى هدایت [ با ]به 
ســوى حق [ متفاوت است همچنین »َفال یَسْــَتطِیعُونَ« به دوگونه »قدرت ندارند« و 

»نمى توانند« ترجمه شده است که با هم متفاوت است.
10ـ3ـنمونهســوم:﴿َفِإَذاسَــوَّیْتُهُوَنََفْخُتفِیهِمِنْرُوحِيَفَقعُوالَهُسَاِجدِینَ﴾ 

)حجر/29؛ص/72(
»پس چون او را درســت و نیكو گردانم و از روح خود در او بدمم، براى او سجده كنان 

بیفتید.« )حجر/29(
»پس زمانى كه اندامش را درســت و نیكو نمــودم و از روح خود در او دمیدم، براى او 

سجده كنید.« )ص/72(
در این دو ترجمه نیز تفاوت دیده می  شــود. در ســوره )ص/72( کلمه »اندامش« دیده 
می  شــود؛ در حالی که در سوره حجر این کلمه دیده نمی  شود. نقش کلمه »سَاِجدِینَ« 
حال اســت که تنها در سوره حجر رعایت شده است و در سوره ص رعایت نشده است 
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و این بیانگر یکسان نبودن ترجمه  ها است.
َلَیْسَبَِظالٍَّملِلْعَبیدِ﴾  10ـ4ـنمونــهچهارم:﴿ذلِكَبِماَقدَّمَْتأَیْدیُكــمْوَأَنَّاهللَّ

)آلعمران/182؛انفال/51(
»این ]عذاب [ به خاطر فســق و فجور و گناهانى است كه خود پیش فرستادید، و گرنه 

خدا به بندگان ستمكار نیست.« )آل  عمران/182(
»این به ســبب گناهانى است كه مرتكب شده اند و گرنه خدا نسبت به بندگانش ]حتى 

به كمترین چیزى از ستم [ ستمكار نیست.« )انفال/51(
عبارت ]عذاب [ و عبارت »فســق و فجور« در ترجمه سوره آل  عمران آمده و در سوره 
انفال نیامده اســت. عبارت ]حتى به كمترین چیزى از ستم [ در ترجمه سوره انفال آمده 

و در ترجمه سوره آل  عمران نیامده است.

11ـآسیبهایکالمیتفسیری
عصمت انبیاء از عقاید قطعی شیعه است و اهل  بیت )علیهم  السالم( در روایت  های فراوانی 
آن را به پیروانشان تعلیم داده  اند و با آن احتجاج کرده  اند، اهل  سنت نیز در کلیت عصمت 
با شــیعیان همراه  اند، هرچند در برخی جزئیات اختالف  نظر دارند، مترجم شــیعی باید در 
ترجمه آیه  هایی که ممکن است ظاهر آن  ها به لغزش و گناه و نفی عصمت تفسیر شود، 
نهایت دقت را به کار گرفته و مبانی کالمی شــیعه را در این  باره، مورد توجه قرار بدهد. 

)جواهری،1393: 86 ( در ادامه به نمونه  ای از آسیب  های کالمی اشاره می  شود.
11ـ1ـنمونهاول:﴿...وَعَصىآدَمُرَبَّهَُفَغوى﴾)طه/121(

»... و آدم پروردگارش را نافرمانى كرد و ]از رســیدن به آنچه شــیطان به او القا كرده 
بود[ ناكام ماند.«

ایــن ترجمه بدون هیــچ توضیحی نافرمانی را به حضرت آدم نســبت می  دهد و ذهن 
مخاطب به این ســمت می  رود که حضرت آدم خطا و نافرمانی می کند. بهتر بود مانند 
دیگر مترجمان همچون مشــکینی و مجتبوی ترجمه می  کردند؛ با توضیحاتی به ترک 
اولی یا امر ارشــادی که نمایانگر عقاید شــیعه و عصمت انبیاء است، اشاره می  کردند. 
مترجمان شــیعه باید در آیاتی که ظاهر آن  ها ممکن اســت به نفی عصمت بپردازد، با 

توضیحاتی به رفع این شبهه بپردازند.
مجتبــوی: آدم پروردگار خویــش را نافرمانی نمود. پس راه راســت را گم کرد. آقای 
مجتبوی در پاورقی می  نویسد: این نافرمانی، نپذیرفتن نصیحت و امر ارشادی است، نه 
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امر تکلیفی و مولوی، و بعضی گفته  اند: این نافرمانی قبل از نبوت بوده است.
مشــکینی: و آدم پروردگار خود را )در نهى ارشادى كه مخالفتش ضرر زندگى داشت نه 

عصیان تكلیفى( نافرمانى كرد پس به راه خطا افتاد.

نتیجهگیری
قرآن متنی مقدس و وحی خداوند است، اما ترجمه قرآن مقدس نیست؛ ترجمه، برداشت 
یک مترجم از متن مقدس اســت که می  تواند در مــواردی صحیح و در مواردی دارای 

اشکاالتی باشد. لذا مترجمان قرآن باید دقت بیشتری در ارائه ترجمه  ها داشته باشند. 
پس از بررسی  های انجام شده مشخص شد که ترجمه آقای انصاریان دارای اشکاالتی 
ماننــد ارائه معادل  های ناصحیح برای واژگان، ارائه معادل های عربی به جای فارســی 
)عربی زدگی(، اشــکاالت صرفی و نحوی، عدم یکسان  سازی ترجمه در آیات مشابه، 
نادیده گرفتن معنای حروف تأکید، ضعف در ارائه برخی ســاختارهای زبانی عربی مانند 

معنای ماضی استمراری و اشکال کالمی و تفسیری است.
الزم به ذکر است که اشکاالتی که در ترجمه دیگران دیده می  شود کمتر در این ترجمه 

وجود دارد؛ اما این ترجمه نیز خالی از اشکال نیست.
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مصاحبهبادکتریوسففرجی
فاطمهیاری*

اشاره
دکتر یوســف فرجی از جملــه فعاالن فرهنگی، قرآنــی و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه پیام نور میاندوآب اســت که با تحقیق در حــوزه وحدت موضوعی 
ســوره   های قرآن، نظم و وحدت ســوره   های قرآن را از منظر خاصی بررسی 
نموده است. وحدت غرضی سوره   ها، اعجاز علمی قرآن، چگونگی امکان گفت 
و شــنود با قرآن و معرفی حوزه   های مهم در پژوهش   های قرآنی از مهم   ترین 

مطالبی است که در گفتگو با این استاد گران   مایه به بحث گذاشته   ایم.

فاطمه یاری )م(: با ســالم و عــرض ادب، آقای دکتر لطفا در ابتــدا خودتان را برای 
خوانندگان ما معرفی کنید و مختصری از تحصیالت، ســوابق پژوهشــی و آموزشــی 

خودتان بفرمایید. 
دکتر یوســف فرجی )پ(: بنده یوسف فرجی با مدرک دکتری مدرسی معارف اسالمی 
گرایش قرآن و متون اســالمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور میاندوآب هستم. 
تقریبًا به مدت 16 ســال اســت که در دانشــگاه   های مختلف تدریــس می   کنم. در 
دانشــگاه   های دولتی و سراسری، پیام نور، آزاد و مراکز فرهنگی و قرآنی سابقه تدریس 

و همکاری دارم.

م: اگر اجازه بدهید ما بحث را به ســوی آثار شــما ببریم. زمانی که لیست آثار ارزشمند 
شــما را مرور می   کنیم یکی از پر تکرارترین حوزه   هایی که شما در آن فعالیت داشتید، 
حوزه انســجام و نظم ســوره   های قرآن اســت. دیدگاه کلی جنابعالی در مورد انسجام 
ســوره   ها چیست؟ آیا از نظر شــما چینش آیات در سور و چینش کلی سوره   ها در قرآن 

توقیفی است یا اجتهاد صحابه؟ و برای هرکدام چه دلیلی دارید؟  
پ: در اینجا دو بخش را ازهم جدا کنیم یک بخش چینش آیات در ســوره   ها و دومین 
بخش چینش ســوره   ها در قرآن اســت. در بخش اول اتفاق نظر علما بر این است که 
چینش آیات توقیفی اســت؛ یعنی پروردگار متعال آن زمان که دسته   ای از آیات را نازل 

f.yari1214@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قرآنی خوی؛ *
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کرد، به پیامبر اکرم )صلی الل علیه و آله( دستور دادند که این دسته را در فالن سوره در 
فالن قسمت و بعد از فالن آیه قرار بده؛ اما دومین بخش که مربوط به چینش سوره   ها 
در قرآن اســت و علما می   فرمایند که قول به تفصیل است؛ یعنی بخشی از سوره   ها را 

پیامبر فرمودند که از طرف خداوند و بخشی هم اجتهاد صحابه است.

م: باتوجــه به فعالیت   هایی که خود جنابعالی در نظم قرآن انجام داده   اید نظر شــما به 
بخش اول مربوط است یا بخش دوم؟

پ: من بیشــتر به بخش اول پرداخته   ام و دلیلم این اســت که پروردگار متعال وجودی 
حکیم اســت و باالتر از ایشان حکیمی نیســت و زمانی که یک انسان معمولی سخنی 
را بیان می   کند و ســخنش را پشت سرهم می   آورد، این کار را برای هدف خاصی بیان 
می   کند. امکان ندارد یک وجود حکیم چنین دســتور العمل مهمی را در اختیار انسان   ها 
قرار بدهد، ولیکن خود بر این موضوع نظارتی نداشــته باشد که کدامین آیه و کدامین 
جمله باید بعد از چه جمله   ای بیاید و یا چه جمله   ای قبل از چه جمله   ای بیاید و دلیلمان 
برای این موضوع این است که از وجود حکیم می   طلبد که کار هدفمند انجام بدهد و اگر 
خداوند بخواهد هدفش محقق شود، حتمًا باید این چینش آیات از طرف خودش باشد.

م: با این حساب جنابعالی معتقد هستید که در سوره   ها وحدت موضوعی داریم؟ 
پ: وحدت موضوعی یک بحث دیگر است، ولی در اینجا بیشتر وحدت غرضی مد نظر 

است.

م: منظورتان از وحدت غرضی چیست؟
پ: منظور از وحدت غرضی این است که مثاًل وقتی یک سخنران بر روی منبر رفته و 
ســخنرانی و تبلیغ می   کند؛ برای مقدمه یک آیه قرآن می   خواند، سپس یک قطعه شعر 
و یک حدیث بیان می   کند و ســپس یک مســأله روز را بیان می   کند و از مجموع این 
حرف   ها یک هدف واحد دارد و در نظر دارد به نقطه   ای خاص برسد. پس وحدت غرضی 
ســوره   های قرآن هم می   خواهد این را بیان کند که این ســوره   ای که پروردگار متعال 
نازل کرده و با توجه به اینکه ما تحدی به سوره را داریم نه تحدی به آیات و در آیات 
مَّا  تحدی هم می   فرماید مثاًل در آیه 23 ســوره بقره می   فرمایــد ﴿َوإِن ُكنُتمْ فِي رَیٍْب مِّ
ْثلِهِ﴾ پس به این دلیل تحدی ما نسبت به سوره است،  ْلَنا عَلَٰى عَبْدِنَا َفْأُتوا بِسُورَةٍ مِّن مِّ نَزَّ



110

پس این ســوره حتمًا باید یک هدف خاص داشــته باشد که در بین دو تا بسم الل قرار 
گرفته و این هدف بعد از تحقق یافتن توســط خداوند متعال، وارد یک هدف دیگر و در 

یک سوره دیگر می   شود. 

م: با این حساب از نظر جنابعالی بین انسجام سوره   ها با توجه به بحث تحدی که مطرح 
کردید و اعجاز قرآن چه رابطه   ای وجود دارد؟ 

پ: اگر به جنبه   های مختلف اعجاز وارد شــویم با توجه به اینکه امروزه اعجاز به یک 
بحث گســترده تبدیل شده است؛ یکی از شاخه   های اعجاز, اعجاز هدایتی قرآن است و 
این یک عنایت خاص پروردگار برای هدایت انســان ها است. اگر به مجموع سوره   های 
قرآن بنگریم هر سوره از قرآن بخشی از هدایت انسان را برعهده دارد؛ به همین خاطر 
در بحث اعجاز هدایتی قرآن اســت که تناســب انسجام آیات دقیقًا از یک جنبه به آن 
پرداخته شــده است. به عالوه در سوره   های مختلفی که در طول این بیست و سه سال 
نازل شــده است، هیچ ســوره   ای با دیگری اختالفی ندارد. این امر اعجاز قرآن از باب 

عدم اختالف در آن است.

م: یکی از اصطالحاتی که در آثار جنابعالی زیاد تکرار شــده است و من تقریبًا در جای 
دیگری هم اگر چه باشــد، ندیده   ام؛ اصطالح اعجاز مدیریتی قرآن است. منظورتان از 

اعجاز مدیریتی قرآن چیست و تفاوت آن با اعجاز هدایتی در چیست؟ 
پ: امــروزه یکی از ابعاد اعجــاز, اعجاز در علوم مختلف اســت و به اصطالح اعجاز 
علمی قرآن می   گوییم که عده ای این اعجاز علمی قرآن را در شاخه   های متعدد بررسی 
می   کنند. مثاًل می   گویند در فالن علم نظر قرآن چیست و با توجه به اینکه قرآن 1400 
ســال قبل و در زمانی که در آن جامعه فقط هفده نفر باسواد بود و بقیه بی   سواد بودند، 
نازل شــده اما یک سری خبرها در آن داده شده است و یک سری دستورات در آن آمده 
است که بشر بعد از 1400 سال تجربه به آن دست یافته است و از جمله این   ها مباحث 
مدیریتی است که مثاًل وظایف مدیران و رهبران جامعه اسالمی چیست. به عنوان مثال 
اگر ســوره مبارکه نصر را مثال بزنیم پیامبر خدا به همراه اصحاب خود زحمت کشیده 
ــهِ وَاْلَفْتحُ﴾  یعنی  و مکه را فتح کرده   اند اما در اینجا خداوند می   فرماید: ﴿إَِذا جَاَء نَْصرُ اللَـّ
این یاری خدا و پیروزی خداســت. چرا خداوند این پیروزی را از آن خود می   داند، برای 
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اینکه خداوند در این آیه می   فرماید آن زمان که رهبران جامعه به یک پیروزی رســیدند 
ســه وظیفه دارند: اولی فسبح )سبحان الل گفتن( و دومی الحمدلل )بحمد( و یکی هم 
استغفره )اســتغفرالل گفتن( اســت، پس می   بینیم که خداوند در اینجا وظایف رهبران 
الهی را مشخص کرده اســت. به همین خاطر زمانی که به آیات قرآن نگاه می   کنیم یا 
امت   پرور اســت و یا رهبرپرور؛ یعنی آیه   ای نداریم که امت   پرور نباشــد و آیه   ای نداریم 
که رهبر   پرور نباشــد. پس به همین دلیل قرآن به مباحث مدیریتی هم پرداخته اســت. 
براساس همین سوره شریف حضرت امام خمینی )ره( می   فرمایند: »خرمشهر را خدا آزاد 
کرد« و این پیروزی را به رزمندگان و خودش به عنوان فرمانده کل قوا نسبت نمی   دهد 
و می   فرماید که ما شاکر خداوند هستیم. به همین دلیل ما در آیات قرآن این موارد را به 
وفــور می   بینیم که خداوند می   خواهد یک عده رهبران و مدیران را پرورش بدهد و این 
موضوع به عنوان اعجاز مدیریتی مطرح می   شــود. در دیگر سوره   ها به عنوان مثال در 
سوره کهف می   فرماید: که حضرت موسی پیرو حضرت خضر است، چرا؟ چون با اینکه 
حضرت موســی پیامبر اولوالعزم اســت، نیاز دارد یک نفر که از خودش عالم   تر است در 

کنار ایشان آموزش ببیند، پس در اینجا به نوعی به نقش مدیریتی می   پردازد.

م: من همچنان در مسأله اعجاز مدیریتی ابهام دارم. با توجه به تعریفی که ما از معجزه و اعجاز 
داریم، یکی از تعریف   هایمان این است که اگر اعجاز بگوییم باید در تمامی سوره   ها جاری و 
ساری باشد. به نظر می   آید کاربست واژه اعجاز مدیریتی قرآن حالت اغراق آمیزی دارد. به نظر 
من بهتر است بگوییم کرامت مدیریتی قرآن نه اعجاز! مشکل در اینجاست که من شخصًا 
معتقدم که بسیاری از وجوهی که برای اعجاز قرآن بیان شده است در تعریف اعجاز گنجایشی 
ندارد. مثاًل ما می   گوییم قرآن اعجاز اخبار غیبی دارد. خب ما در تمام سور قرآن اخبار غیبی 
نداریم که بگوییم اعجاز اخبار غیبی دارد. ما نهایت بگوییم که این یک کرامت قرآنی است؛ 
گویی اینکه حتی در سوره   هایی که اخبار غیبی داریم در کل سوره که اخبار غیبی نداریم، در 
یک آیه است. درصورتی که ما می   گوییم اعجاز باید به کل یک سوره باشد. لذا نه تنها بنده 
بلکه عده   ای معتقد هستند که معجزه قرآن در هر وجهی باید در تمام سوره   ها جلوه   گر باشد. 
درست است؟ در اینجا با این بخش از مطالعات شما موافقیم ولیکن آن تعریفی که ما از اعجاز 
داریم امروزه براساس آن می   گویم که بخشی از سوره   های قرآن دارای اعجاز مدیریتی هستند، 

نه همه   ی سوره   های قرآن. پس ما نمی   توانیم این را به همه   ی سوره   ها اختصاص دهیم؟
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پ: بله نمی   شــود اخصاص داد. باید دید که تعریف ما از معجزه چیســت و با توجه به 
تعریف شــما از اعجاز، بله چنین است ولی ما زمانی که می   گوییم اعجاز علمی است و 
یکی از شــاخه   های علم هم, علم مدیریت اســت که در برخی از آیات قرآن به صورت 
واحد آشــکارا می   بینیم که به بحث   های مدیریتی به نحو احسن پرداخته است. حضرت 
یوســف )علیه السالم( می   رفت که عزیز مصر شــود، خزانه   دار شود. می   گوید که در من 
فالن ویژگی   ها وجود دارد. پس یک مدیر شایســته حتمــًا باید این ویژگی   هایی مانند 
علم و قدرت و ... را داشــته باشد که حضرت یوســف می   فرماید: »ما از اینان استفاده 
می   کنیم.« به عنوان اینکه ویژگی   های یک مدیر را پروردگار متعال 1400سال قبل که 
مدیریتی بدین معنی وجود نداشــته، در اینجا آورده است از این جنبه صحیح است، و با 

توجه به تعریف شما، بله فرمایش شما متین است.

م: متشکرم. آقای دکتر یک موضوعی که در مقاالت شما نظر من را جلب کرد مقاله   ای 
با عنوان »گفت و شنود با سوره سبأ« است. متأسفانه من نتوانستم این مقاله را پیدا کنم 
تا کامل مطالعه کنم و ببینم که منظور از این گفت و شنود چیست؟ برای ما توضیحی 
بفرمایید که منظور از گفت و شنود با سوره سبأ چیست و آیا می   توان این گفت و شنود را 
با سوره   های دیگر نیز انجام داد؟ ما در این گفت و شنود طبق گفته ائمه )علیهم السالم( 

باید سوره   ها را به سخن در بیاوریم؟
پ: احســنت استنطاق قرآن. ما می   خواهیم بدانیم که آیا این سوره حرفی برای ما دارد 
یا نه. بعد می   بینیم که هر ســوره چندین پیام خاص دارد. االن به یک نفر نیازمندیم که 
بررسی کند پروردگار متعال از جمع کردن این همه آیات چه هدفی دارد؟ به همین دلیل 
این گفت و شنود را می   توان از تمامی سوره   ها بیرون آورد. به هر سوره   ای که نگاه کنیم 
بحث تفسیر و معارف قرآن نیز به نوعی همین سخن است. به عبارت دیگر ما سوره را 
به ســخن در می آوریم. می   گوییم امروزه، در جامعه بعد از1400سال، سخن این سوره 

برای ما چیست؟ این قول مرسوم است. منظور ما از گفت و شنود این است.

م: زمانی که ما از کلمه گفت و شــنود استفاده می   کنیم که به اصطالح گفتن و شنیدن 
اســت؛ ما چه سخنی برای بیان کردن با قرآن داریم و اینکه قرآن هم سخنی می   گوید 

که ما بشنویم؟ 
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پ: ما می   گوییم که من می   خواهم در قرآن به کمال برســم. من به عدالت نیاز دارم و 
سوره سبأ در هدایت من و شما چه نقشی دارد؟

م: پس منظور از گفت و شنود اظهار نیاز به پیشگاه قرآن هست؟
پ: بله اظهار نیاز به آن سوره است. 

م: نیاز   ها و مشکالتمان را برای قرآن طرح می   کنیم؟ 
پ: بله، مثاًل ســوره مبارک ســبأ کدامین نیازها و مشکالت ما را حل خواهد کرد. این 

مطلب را خدمت سوره طرح کرده و از سوره جواب می   گیریم.

م: پس هدف شما این خواهد بود که بگویید قرآن همین االن زنده هست و همین االن 
هم هر کسی بخواهد می   تواند بنشیند و با قرآن حرف بزند؟ 

پ: بله 

م: آن حیات قرآنی را به اصطالح در این پژوهش نشان می   دهید؟ 
پ: بله هدف ما این اســت که نشــان دهیم قرآن موجود زنده هست. مثاًل بنده زمانی 
که برخی از دوســتان، قرآن را با سایر کتاب   ها در یک مکان قرار می   دهند من اعتراض 
می   کنم و می   گویم که آیا شــما قرآن را با سایر کتاب   ها یکی می   دانید؟ درحالی که این 
کتاب واقعًا از باب حیات به معنای واقعی حیات بخش اســت و قرآن برای هرروز انسان 
حرفی دارد. گاهی این تفکر را که قرآن متعلق به ســال ها قبل است، ترویج می   دهند و 
می   گویند این کتاب برای این زمان حرفی ندارد. درحالیکه این موضوع با معجزه جاوید 

بودن پیامبر خدا هم منافات دارد.

م: آقای دکتر یکی دیگر از آثار شــما که من متوجه شدم برای خوانندگان غربی نوشتید، 
»تحلیل و بررســی سیر تاریخی شــکل   گیری کتاب   های اعجاز« اســت. این مقاله چه 
جایگاهی در معرفی اسالم به خواننده غیرمسلمان دارد؟ با چه هدفی نگارش شده است؟

پ: خدمت شــما عرض کنم یکی از مشکالتی که وجود دارد این است که گاهی علما 
و دانشــمندان ما ســخنی را بیان می   کنند که جامعه غرب فکر می   کند این سخن هیچ 
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ســابقه ای ندارد و این سخن بدون پشــتوانه گفته شده است؛ از جمله این موارد بحث 
اعجاز قرآن است و ما می   خواهیم به مخاطب غربی بگوییم که اعجاز قرآن سخن دیروز 

و امروز نیست و از تاریخ شروع دین اسالم این بحث اعجاز بوده است.

م: یعنی از نظر شما برای خواننده غربی مهم است که قباًل چه بحث   هایی درباره اعجاز 
شده است یا اصال نشده است؟ آیا بحث اعجاز قرآن زمینه تاریخی دارد یا نه؟ 

پ: اهمیت این مســأله از همین باب است، فکر نکنند که این مساله امروز است؛ بلکه 
این باب اعجاز قرآن بوده که امروزه ما مطرح می   کنیم و اینان با انواع و اقسام حرف   ها 
اعجاز را زیر سوال می   برند و می   گویند که این قرآن معجزه نیست و به طوری که برخی 
آقایان می   فرمایند که این قرآن این طور است و الی آخر. حاال این   ها سخنانی هستند که 
در قرن معاصر گفته می   شــود: قرآن مغالطه   گویی است و پیامبر از هر دری سخن گفته 
است. خیر چنین نیست و سال   ها علما و اندیشمندان ما در این زمینه زحمت کشیده   اند.

م: آقای دکتر خوانندگان ما در نشــریه احســن الحدیث دانشــجویان و نوپژوهشگران 
عرصه مطالعات قرآنی هستند، به عنوان یک دانش   پژوه قرآنی که مدت   ها در این زمینه 
قلم می   زنید کدام عرصه   ها را برای دانشــجویان ما جهت تحقیق و پژوهش مناســب 
می   دانید و فکر می   کنید در آن زمینه   ها می   شود نوآوری ایجاد کرد و این تحقیق   ها مفید 

واقع می   شوند؟ 
پ: البته بنده در این حدی که شــما فرمودید نیستم؛ بنده دانش   آموزی در خدمت قرآن 
هم نیســتم، لیکن از باب اینکه ســخنی عرض کرده باشم این است که حضرت علی 
)علیه   السالم( می   فرمایند: »کســی با قرآن نشست و برخاست نکرد، مگر اینکه چیزی 
به او اضافه شــد یا چیزی از او کاسته شد.« من معتقدم که ما اگر حتی پنج دقیقه هم 
با قرآن نشســت و برخاست داشته باشیم، حتمًا قرآن چیزی را به ما اضافه خواهد کرد 
و چیــزی از ما کم خواهد کرد و حضرت می   فرمایند کــه آن چیزی که اضافه می   کند 
همان دانش است و آن چیزی که کم می   کند جهل و نادانی است. اما آن چیزی که من 
احساس می   کنم امروزه جامعه می   طلبد که قرآن   پژوهان به آن اهمیت بدهند، کاربردی 

کردن قرآن در زندگی امروزی است. 



115

جی
فر
ف

وس
ری

دکت
با
به

اح
ص
م

م: مثاًل درچه موضوع هایی می   توان بحث و تحقیق کرد تا قرآن کاربردی شــود؟ من 
درتالشم که نمونه   های بیشتری از شما بگیرم تا راه برای دانشجویان و نوپژوهشگران 

باز شود و از ایده   های شما استفاده کنند.
پ: اعتقاد من این اســت که امروزه اگر ما بخواهیم قرآن را در جامعه کاربردی بکنیم 
باید به پژوهش های بین رشته   ای بپردازیم و عالقه   مند هستم که دانشجویان ما به این 
سمت سوق پیدا کنند. مثاًل روان شناسی و قرآن، علوم تربیتی و قرآن،  اقتصاد و قرآن، 
مدیریت و قرآن و ... . تا این شبهه از بین برود که قرآن فقط برای مسجد و کنج خانه   ها 

است یا خدای نکرده در اجتماع کاربرد زیادی ندارد. 

م: به عنوان یک استاد و چهره موفق قرآنی توصیه شما برای دانشجویان چیست؟
پ: خدمت شــما عرض کنم، معتقدم از عمری که خداوند متعال در اختیار ما قرار داده 
اســت؛ قرار است ســوال کنند و ما باید از این عمر خود به بهترین وجه استفاده کنیم 
به طوری که از اطرافیان می   شنویم که فالن شخص در حد یک عالمه است و از ایشان 
سوال می   کنند که شما در دوران نوجوانی و جوانی چه می   کردید؟ و ایشان می   فرمودند: 
» درخدمــت قرآن بودم.« پس ما باید درحد توان تمــام عمرمان را در خدمت قرآن و 
اهل بیت )علیهم   السالم( باشــیم. در این صورت ان   شاء   الل از عمرمان بهترین استفاده 

را برده   ایم.

م: متشکریم از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید.
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Interview with Dr. Yousef Faraji

Abstract
 Dr. Yousef Faraji, one of the cultural, Qur’anic activists and a
 faculty member of Payam Noor University of Miandoab, who
 has researched about the matter unity of the Qur’anic surahs,
 examining the order and unity of the Qur’anic surahs from
 a particular perspective. The targeted unity of the surahs,
 the Qur’anic scientific miracles, the possibility of speaking
 with the Qur’an, and introducing important areas in Qur’anic
 studies are among the most important issues discussed in the
interview with this honorable scholar.
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 Review and Critique of Qur’an Translation by
Hossein Ansarian

Alireza Tabibi1

Seyed Majid Nabavi2

 Abstract

 Criticism of translation is a common activity among scholars,
 which is regarded as a gift from critics and improves translation,
 making it more accurate in the future. Criticizing translations
 of the Qur’an is accepted by Qur’anic experts and most
 translations have been criticized so far. Sometimes, they are
 criticized on translations’ matters including literal, structural
 and syntactic, etc. and sometimes a certain translation is
 criticized in itself. With regard to the latter, the present paper
 seeks to criticize the translation by Hossein Ansarian, based
 on Arabic rules and principles of translation. The research
 method is library-descriptive-analytical. In brief, some errors
 of this translation are as follow: mistake in the presentation
 of vocabulary equivalents, syntactic and structural errors,
 ignoring the meaning of the emphasizing letters, disregarding
 homogenization in similar verses, considering some limits for
 words and carelessness of putting brackets. In addition, his
translation neglects some of the Shiite beliefs.

 Keywords: Qur’an Translation, Hossein Ansarian, Translation
Criticism, Syntax Mistakes, Structural Mistakes.

1. . Faculty Member, Arak University, Iran. (a-tabibi@araku.ac.ir) 
2. . PhD Candidate, Arak University, Iran. (Majidnabavi1366@gmail.com) 
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 A Comparative Study of Majma’ al-Bayān and
Kashāf on Interpretation of Majāz in Surat al-Ḥijr

Atefeh Amiry1

Majid Muhammady2

Abstract

 The issue of Ḥaqīqat (truth) and Majāz (metaphor), as a
 rhetorical and an instrument in artistic creation, plays a
 special role in recognizing meaning. Apart from its effect on
 rhetorical science, it is important in interpretation of the
 Qur’an, being concerned by the exegetes. Any interpreter
 who neglects this aspect will put in mistake, and the least
 harm is to stay away from excellent concepts that the Qur’an
 has expressed in this way. In this research, methodologically
 based on comparative study, two rhetorical concepts of Majāz
 and ‘Isti’ārah of phrases of the Surat al-Ḥijr in the exegeses of
 Kashāf and Majma’ al-Bayān are studied. Findings show that
 both Zamakhsharī and Ṭabrisī to some extent discussed the
 metaphorical meanings in their books, though sometimes
 neglected them. ‘Ālūsī, however, followed rhetorical divisions
to express metaphors, presenting stronger views.

 KEYWORDS: Surat al-Ḥijr, Majāz, ‘Isti’ārah, Exegesis, Majma’
al-Bayān, Kashāf

1. Master in Qur’an Exegesis, Qur’anic Sciences Faculty, Kermanshah, Iran. (aamiri1371@yahoo.com) 
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Review of Imam Sajjad’s (AS) Exegetical Methods

Jamal Farzandwahy1, Zahra Jaliliani2, Soheila Amini3

Abstract
 The holy Qur’an and Ahl al-Bayt (AS) have close relationship
 with each other. After the Prophet (PBUH), his household
 (AS) are responsible for interpreting and explaining the
 Qur’an. Imam Sajjad (AS), as one of rāsikhūn (firm) in divine
 knowledge, also interpreted the verses and used various
 exegetical methods in order to discover divine purposes.
 Applying these methods, he made a significant contribution to
 understanding the Qur’anic teachings. Findings assert that he,
 as an exegete of the Holy Qur’an, considering the conditions
 of the day, sometimes with the aid of verses, sometimes with
 reference to tradition (sunnah), and sometimes using reason
 and referring to history and determining certain examples for
verses, has recovered the facts and interpreted the verses.

 Keywords: Exegesis, Exegetical Method, Imam Sajjad (AS),
Exegetical Hadiths.
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 The Importance of Research Factors in Islamic
 Anthropological Studies; Criticism of the Book

“What is Human in Islam?”

Sayed Hossein Hosseini1

 Abstract

 The importance of the Islamic anthropological studies in
 the current scholarship is a reason for paying attention and
 scientifically criticizing works in this area. The present paper is
 to briefly introduce and criticize the book “What is human in
 Islam?”. Therefore, referring to its thematic points and some
printing features, it is critically analyzed.

 Its most important thematic point is the attention to the
 basic role of anthropological studies in developing Islamic
 humanities, as one of its prerequisites, though this issue
 could be further analyzed there. Despite the positive points in
 terms of publishing, its considerable contextual critique is the
 lack of logical order and structural turmoil. In the following,
 some of its considerable notes are analyzed, including the
 way of referring, arguments and citations, incorrect research
 method, generalization and ambiguity, and the quality of
 its analyses. Finally, the most important principles and the
 framework of research components of a scientific research in
the area of Islamic anthropological studies are studied.

 Keywords: anthropology, methodology, critique, logical order,
nature, dimensional anthropology.

1. Assistant professor of IHCS. (drshhs44@gmail.com) 



121

Ab
st
ra

ct
s

 A Glance at Akhbārī’s Concerns in the Story of
Sanad-Based

Naser Najafi1

Abstract

 In the process of examining narratives, weakening or
 strengthening them, some believe that the only way to attain
 the validity of a narrative is sanad. Some on the other believe
 that the criterion for accepting a hadith is the assurance of
 its issuance by the Infallible (pbuh), by means of indications,
 of which sanad could be seen along with other indications.
 Sometimes in the history of hadith, we see that sanad has
 been the main indication of accepting a hadith or rejecting it,
 that caused to Akhbārīs’ anger. In this article, examining the
 status of Shiite hadith, it is proven that, unlike Sunni’s, the
 phenomenon of forgery had the least damage in hadith, and
 the Infallibles (AS) and their companions attempted to purify
 such hadiths. Thus, both narrative and rational reasoning
 imply the validity of the issuance of a hadith, while the mere
 look at sanad will lead to some damages. It seems therefore
 that Akhbārī’s concern over this issue has been true, save
their distinguished beliefs.

 Keywords: Akhbārī, sanad-based validity, issuance validity,
Shiite hadiths, hadith correction, hadith weakening.
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What was the sign of Jonah?

Ahmed Deedat
Translated by: Dr. Ali Hasannia1, Akram Asadi-Khouri2

Abstract
 “What was the sign of Jonah?” is a book by Ahmed Deedat
 who tries to challenge one of claims made in the Jewish and
 Christ scriptures to prophesy about Jesus Christ, making clear
 their errors. He noted that Jesus responded to the request
 of the Jewish scholars to provide proof of the truth of his
 invitation: “And there shall no sign (no miracle) be given to it,
 but the sign (miracle) of the prophet Jonas: for as Jonas was
 three days and three nights in the whale’s belly; so shall the
 son of man be three days and three nights in the heart of the
 earth.” (Matthew 12: 39-40). Citing biblical evidences, Deedat
 proved that this resemblance is by no means true and that
 the various justifications mentioned over years have serious
flaws.

 Keywords: Ahmed Deedat, The Bible, The Similarity of Jesus
Christ, The Sign of Jonah.
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