
  
  
  
  

  *»من وحی القرآن«انتظار از متن در تفسیر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ژاد سید حیدر علوي ن
 هالمصطفی العالمیمعۀ مدرس خارج حوزه و استادیار جا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                            
 .8/5/1390: خ تأیید، تاری19/4/1390: تاریخ دریافت*

  :چکیده
به دوبخش کلی تقسیم شده » من وحی القرآن«در این نوشتار انتظار از متن در 

  :و به تفکیک دربارة آن سخن گفته شده است
انتظار از قرآن با توجه به : دو .انتظار از قرآن با توجه به طبیعت زبانی آن: یک
طبیعت عربی بودن، ظهر و بطن و محکم و متشابه و . عت معارفی آنطبی

، زبان رمزي نداشتن و براي استعمال لفظ در بیشتر از یک معناچندمعنایی و 
مورد توجه  ، در حوزه طبیعت زبانی قرآنعموم مردم بودن قرآن و حجیت ظواهر

معناي  به(اهرگرا را به یک ظوي  ،بر این امور اهللا فضلقرار گرفته است، و اصرار 
هاي مفسران، کتاب  فرض نقش پیش. تبدیل کرده است) لغوي نه اصطالحی

کتاب حضور در صحنه و حرکت، کتابی براي تعقل و  هدایت براي همگان،
در حوزه طبیعت معنایی قرآن و تکیه بر حرکتی  ،هاي حرکت باورها و برنامه

رفی قرآن مورد توجه قرآن و نزول تدریجی در حوزه طبیعت معا بودن معارف
  .واقع شده است

  :ها  کلید واژه
  متنانتظار از  /طبیعت زبانی/ تفسیر حرکتی/ تفسیر/ فضل اهللا
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  گفتار پیش

 ،کند میمتنی را قرائت منظور از انتظار از متن این است که کسی که 
. شود میرو  هاست که با متن روبه فرض با توجه به این پیش و هایی دارد فرض پیش

بارة طبیعت متنی است که مورد قرائت و ها دیدگاه مفسر در فرض یکی از این پیش
  .گیرد میتفسیر قرار 

 ـ قوقیشاعرانه، با انتظار از یک متن ح هاي انتظار از یک متن ادبی با تصویرگري
همان گونه که انتظار از یک متن همگانی با انتظار از یک متن  ،کند میقانونی فرق 

قرائت آثاري که با زبان خاص و . تخصصی با مخاطبان خاص متفاوت است
گویند نیز با متنی که با زبان معمولی و عادي سخن  میاصطالحات خاص سخن 

نی با خواندن یک بیانیه سیاسی انتظار از آثار عرفا. فرق خواهد داشت ،گوید می
تفسیر آن نیز از  اگر این انتظار روشن باشد، قرائت متن و فهم و. متفاوت است

بارة یک متن و متفاوتی در هاي اما اگر دیدگاه. مبنایی روشن برخوردار خواهد بود
با توجه به اختالفات  مختلف هاي ماهیت آن وجود داشته باشد، امکان قرائت

  .خواهد داشت مبنایی، وجود
جدي مورد بحث قرار  طور بهدر هرمنوتیک یا روش تفسیر متون  مسئلهاین 

نوع نگاهی که به  .ه در مورد متون مقدس هم صادق استاین قاعد .است گرفته
بر این  اهللا فضلکه با این. دهد میانتظار ما را از آنها شکل  ،طبیعت این متون داریم

تا تاریکی آنها  ها در تفسیر قرآن بیرون رفت رضف شباور است که باید از سایه پی
نه  فرض پیشپذیرد که یک  میبه تلویح  ندازد، اما ظاهراًقرآن سایه نیبر فهم ما از 

 ،و آن شود میبلکه سبب روشنی نگاه ما به قرآن  ،گذارد میتنها بر فهم ما اثر منفی ن
فی و طبیعت زبانی طبیعت محتوایی و معار دربارة طبیعت قرآن است؛ما  فرض پیش

در این . متفاوت باید روشن باشد هاي  خصوص موضع ما در قبال دیدگاهه قرآن، ب
  .کنیم میبحث  باره بعداً
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  قرآن کریم انتظار از متن در تفسیر
یک دسته مربوط به  :مسائل باید روشن شوداز قرآن دو دسته از  درباره انتظار
ر مربوط به چگونگی سخن گفتن ، دستۀ دیگشود میمحتواي آن  طبیعت قرآن و

که نحوة نگاه ما به طبیعت محتوا اما این. شود میعلوم قرآنی  مسائلقرآن و برخی از 
دانیم  میوقتی  زیرا ؛معلوم است، و معارف قرآن کریم بر انتظار ما از قرآن تأثیر دارد

ب و کتا کتابی دیگر دربارة جامعه شناسی و گوید میبارة ریاضیات سخن کتابی در
سه با یک نگاه نظر  به هر داشته واز این متون تفاوت  انتظار ما عرفان، دربارةسوم 

تردید بر انتظار ما از  ما به طبیعت معارف قرآن کریم بی بنابراین نگاه. نخواهیم کرد
مطرح در  مسائلکه طبیعت زبان قرآن و برخی از این اما. گذاشت آن اثر خواهد

و امثال آن نیز بر انتظار ما از متن  اطن، تفسیر و تأویلظاهر و ب علوم قرآنی، مانند
  :به این دلیل است که ،قرآنی اثر دارد

 .کاربرد علوم قرآنی براي همین است که ما را در تفسیر قرآن کمک کند: اوالً
و  که ما را در شناخت قرآن کمک کند اند براي همین تدوین شده علوم قرآنی اصالً

خصوص  هب. دنمایما را براي فهم درست قرآن راهنمایی  ،نبا شناخت درستی از قرآ
  . ... مطالبی مثل ظاهر و باطن و تفسیر و تأویل و

 طور بهدر این زمینه اختالفاتی وجود دارد که مفسر باید موضع خود را : ثانیاً
و چه کارهایی در تفسیر  ،تا بداند چه کاري را باید انجام بدهد استداللی بیان کند،

  .جاز نیستقرآن م
مفسر، در قدم اول قضاوت کند  هاي فرض پیشخواننده تفسیر با توجه به : ثالثاً

گام  ها با طبیعت و سخن خود قرآن مطابقت دارد یا نه؟ و در فرض پیشکه این 
  خود دچار تناقض نشده است؟ هاي فرض پیش همفسر با توجه ب دوم،

در این باره سخن گفته  »آنمن وحی القر« جاي تفسیر در مقدمه و جاي اهللا فضل
  .است
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از متن، یا انتظاري که از نظر  اهللا فضلاگر بخواهیم تصویر روشنی از انتظار 
  :باید بحث را در دوقسمت دنبال کنیم ،ایشان از متن باید داشته باشیم، ارائه کنیم

  
  طبیعت زبانی قرآناهللا و  فضل

مهم این یابی به تتوان شناخت؟ بدون دس می گونهطبیعت زبانی قرآن را چ
مفسران مطالب مهمی از علوم قرآن  بیشتر رو ازاینتوان در فهم قرآن موفق بود،  مین

نیز به صراحت در این زمینه نظر  اهللا فضل. کنند میرا در مقدمه تفاسیرشان بیان 
طبیعی است که بسیاري از سخنان ایشان مشابه سخن . خویش را بیان کرده است

 اهللا فضلدر بیان  و معاصر باشد، اما برخی از نکات قدیمسایر مفسران مسلمان 
  متمایز است؛کم  دستاگر نگوییم متفاوت، که است 

اي  آیا قرآن سبک بیانی ویژه چطور براي ما ممکن است قرآن کریم را بفهمیم؟«
اي که بدون شناخت و درك  گونه از سایر متون متمایز سازد؟ بهدارد که آن را 

انیم به فهم قرآن نزدیک شویم؟ و آیا قرآن داراي زبان و آن سبک بیانی نتو
م است که براي روشن شدن معانی و رسیدن به ژرفاي مفاهی اي همفاهیم پیچید

اي  هگون هکه این کتاب براي عموم مردم است، بآن به خبرگان نیاز است؟ یا این
عوام  کانات فرهنگی خود به آن نزدیک شود؛قدر توان و ام که هر انسانی به

ها و امکانات خود  یخود و دانشمندان و علما با توانای بتوانند به اندازه نیاز
  .استفاده ببرند

و امثال این  ظاهر و باطن داستان محکم و متشابه، ،با توجه به این مطالب
اصطالحات که رابطه استواري با نزدیک شدن به قرآن به عنوان خواننده و 

  )1/5 من وحی القرآن،  اهللا، فضل(» چیست؟. مفسر دارد
  :، این است کهکه در فهم قرآن بسیار راهگشاست يال دیگرسؤ

که فقط آنها فهم  اخاص است؟ به این معن اي هآیا فهم قرآن محدود به عد«
عالی فهم قرآن است که دیگران اگر  ت دارند؟ یا اینکه فهم آنان نمونهدرس
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و طبق  هدهم آنان حرکت کرند، باید در خط فبخواهند در این مسیر قرار بگیر
  )6/ همان،(  »آنان عمل کنند؟ نمونه

خویش را  هاي ها را براي این مطرح کرده است که پاسخ این پرسش اهللا فضل
ها جدید نیستند و همواره در فهم قرآن  این پرسش اآنها روشن کند، زیر دربارة

  اند؛ مطرح بوده
این  .توجه مفسران بوده است تفسیر مورداالتی هستند که در فرایند اینها سؤ«

اند  است، تا جایی که برخی خیال کرده فراوانی شده هاي ها سبب جدال پرسش
اي اندك که خداوند ویژگی فهم و جز عده تاب رمزي و سمبلیک استقرآن ک

همین خاطر منکر   به. فهمند میوحی خود را به آنان عنایت فرموده است، آن را ن
برخی از آنان از تعدد . :، جز با رجوع به ائمهاند حجیت ظواهر قرآن شده

گویند، که این معانی در طول یا عرض هم قرار  میمعانی براي یک کلمه سخن 
  )5/همان، ( ».گیرند می

  :کند در پاسخ به این سؤاالت، نکات چندي را مطرح می اهللا فضل
 چه نظریات تلفیقی از در زبان شناسی؛: عربی بودن زبان قرآنطبیعت . 1
گرا،  شناسی نسبیت گرا؛ و چه در زبان شناسی نسبیت شناسی گشتاري و زبان زبان

 .کلیدي است مسئله ،خصوص در ترجمهه توجه به فرهنگ زبان براي فهم آن و ب
برخی از نظریات افراطی تفاوت . ها جاي تردید نیست هاي فرهنگی زبان تفاوت
رجمه را از زبانی به زبان دیگر غیر اند که ت ها را در زبان آن قدر مهم دانسته فرهنگ
اگرچه این نظریه توسط نایدا تعدیل شد و . ورف ـدانند؛ مثل نظریه ساپیر میممکن 
 نوامشناسی  زبان( شناسی گشتاري ریه ترجمه نایدا، با تلفیق نظریات زباندر نظ

نظریه ادوارد ساپیر و بنجامین ورف؛ که به ( گرا شناسی نسبیت و زبان) چامسکی
ولی بر  ،داند میترجمه را از نظر محتوا ممکن  ،)ورف معروف است ـریه ساپیرنظ

  1.رود میسبک بیان در ترجمه از دست  فرم و معموالًاین باور است که 
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ها  فرهنگ ها و زبان و تفاوت زبان مسئلهشاطبی از دانشمندان مغرب اسالمی نیز 
اگر چه داللت سطح اول جمه را مورد توجه قرار داده و بر این باور است که در تر

در ترجمه از عربی به زبانی  اما مثالً قابل انتقال است،) یعنی محتواي اصلی متن(
  2.قابل انتقال نیست ـ، آن را داللت سطح دوم اصطالح کردهکه او  ـ سبک بیان  دیگر،

 وفهم متن است،  در ترجمه که در واقع خود نوعی قرائت و مسئلهترین  مهم
فرهنگی دیگر، این است که به  قالب زبان و قالبی نو؛ یعنی در ره آن درباریختن دو

مشترکات  و ها بدون توجه به تفاوت. طبیعت زبان مبدأ و زبان مقصد توجه شود
کاري  نویسی متنی در زبان و به زبان دیگر، عمالًها، قرائت و باز طبیعت زبان

  .ناممکن یا عقیم خواهد بود
در زبان قرآن توجه داشته و طبیعت عربی بودن زبان  ئلهمسنیز به این  اهللا فضل

معناي  قرآن بهتوجه کردن به طبیعت عربی بودن . قرآن را مورد تأکید قرار داده است
ی که دیگر متون عربی قابل فهم است، های این است که با همان ابزارها و روش

  :گوید مییشان ا .ها و با همان ابزارها فهمید ن روشقرآن را نیز باید به هما
لغوي منحصر  مسئلهوقتی سخن از عربی بودن قرآن در میان است، در «
قواعد به تفصیل؛ یعنی زبان،  ، بلکه عنوانی است براي روش عمومیشود مین

یی در خود ها و فضاها، از نظر خصوصیات هنري که الهام، اشاره و نشانه فهم
  )7/، همان( ».دارد

نیست،  ها واژه یاللفظ ردن فقط به معناي تحتعناي توجه کم اما این سخن به
شناسی تاریخی زبان قرآن نیز توجه داشت و این متن را در افق  بلکه باید به زبان

  یخی خود آن قرائت کرد؛تار
تاریخی کاربردهاي  یعنی جنبه اللفظی کلمات است؛ این بیشتر از داللت تحت«

فضاي جدید آن را اقتضا ی که های سار معانی قرآن و ویژگی قرآنی در سایه
  .شود میفهم عرفی و ذوق عرفی نامیده  این همان چیزي است اصطالحاً .کرد می

بسیار  وضوح بر داللت تکیهه بینیم قواعد عربی ب می ،با توجه به این مطلب
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وضوح و روشنی داللت اساس کار در  .دارد؛ چه استعمال حقیقی باشد یا مجازي
که کالم قرآنی در رساندن افکار و معارف  اي هگون هتفهیم و تفاهم است، ب

چه  پیچیدگی لفظی و معنوي وجود ندارد؛شریعت حجت است، پس جایی براي 
قدر  اینکه بین الزم و ملزوم آن مثالً .ه یا کنایه و ترکیبدر استعاره و تشبی

قدر از  ب روشن نباشد، یا معناي کلمات آنفاصله باشد که داللت آن بر مطلو
براي  آسانی نتواند آن را دریابد و ینده دور باشد که مخاطب بهصود گومق

پیچیدگی در بیان  غموض و زیرا. فهمیدن مقصود نیاز به تالش بسیار باشد
 فرض پیشتفهیم و تفاهم در روش بیان یک  چراکهبرخالف هدف بیان است، 

  )همان(  ».غرض تفهیم و تفاهم تکیه دارد عت پویاي زبان برطبی .است اساسی
: نظر دارد مسئلهبه سه  اهللا فضلزبان علمی سخن بگوییم، سخن اگر بخواهیم به 

بالغی، آمده از علوم د برو قواع ،معانی واژگانی، معانی متکی به قواعد صرف و نحو
نیز  زبان اهل عرفی فهم به یدبا بلکه نیست، اما اینها کافی .مانند معانی و بیان و بدیع

  .کنند می بیان تعابیري چه با را خود مقاصد مردم ،فرهنگ یک که درتوجه داشت و این
شناسان متکی  به ذوق شخصی خویش یا نظریات زبانفقط  این نظر در اهللا فضل

نیست، بلکه این مطلب را از خود قرآن کریم برداشت کرده است؛ ایشان براي 
  :آورده است دارند مدعا م را که صراحت برآیاتی از قرآن کری ،اثبات مطلب

 )46/نور()لَقَد أَنْزَلْنَا آیات مبیِّنَات واللَّه یهدي منْ یشَاء إِلَى صرَاط مستَقیمٍ(
  )55/نعاما()وکَذَلک نُفَصّلُ اآلیات ولتَستَبِینَ سبِیلُ الْمجرِمینَ(
)و یِّنَ لَکُمبیل اللَّه رِیدینَ ینَنَ الَّذس کُمیدهی و کُملنْ قَبم یمکح یملع اللَّهو کُملَیع تُوبی( 

  )26/نساء(
گویند که الزمۀ هدایتگري قرآن و  میاین آیات به روشنی از وضوحی سخن 

بنابراین جایی  .کنند مینشان دادن راه مقابل راه حق است که مجرمان در آن حرکت 
وان کتابی سمبلیک و رمزي و اصطالحاتی ماند که از قرآن کریم به عن میبراي این ن

روشی که سبب  مومی زبان عربی دور باشد سخن گفت؛که از روش و سیاق ع
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ه طبیعت معانی را روشن کند، شود مردم در برابر آن متحیر بمانند، و نوري ک
ترس آن وجود  ،زیرا هرچه را که از ظاهر قرآن بفهمند. شان وجود نداشته باشدبرای

در خود کالم  اي هکه قرینر قرآن غیر از آن باشد، بدون ایني منظودارد که معنا
آن  وجود داشته باشد که آن معناي دیگر را برساند، و فضاي سخن نیز داللت بر

خواهد خرد  میقرآن  .، هدف قرآن از بین خواهد رفتاگر چنین باشد. نداشته باشد
 یرند، تا حالت تذکر و تقواقرار بگتا در مسیر هدایت  شکوفا نماید و تعقل مردم را

همان گونه که خود  .در این خالل به وجود بیاید، در راستاي آگاهی و الهام گیري
  :گوید میقرآن 
  )266/بقره()کَذَلک یبیِّنُ اللَّه لَکُم اآلیات لَعلَّکُم تَتَفَکَّرُونَ(
)تَع لَّکُملَع هاتآی لَکُم یِّنُ اللَّهبی کلُونَکَذَل242/بقره()ق(  
  )103/آل عمران()کَذَلک یبیِّنُ اللَّه لَکُم آیاته لَعلَّکُم تَهتَدونَ(
  )187/بقره()کَذَلک یبیِّنُ اللَّه آیاته للنَّاسِ لَعلَّهم یتَّقُونَ(
  .)8/،انهم( )221/بقره()ویبیِّنُ آیاته للنَّاسِ لَعلَّهم یتَذَکَّرُونَ(

که از قواعد مهم  کند میاستنتاج را  اي هقاعداهللا  فضل: حجیت ظواهر قرآن. 2
یعنی حجیت ظواهر، که البته در رویارویی کامل با روش  اصول فقه است؛

  ؛گیرد میگري قرار  اخباري
 از مسائل روشنی است که همه علما حجیت ظواهر قرآن براي همین است که«
  )1/8(  ».است ظواهر س این مطلب حجیت همهساآن اجماع دارند، ا بر

که براي همه است، اقتضا دارد که زبانش اینکه قرآن کتاب هدایت است و این
قابل فهم بودن نیاز به این دارد که زبان قرآن مطابق  .یز براي همه قابل فهم باشدن

به براي همین است که ظواهر قرآن با توجه . قواعد زبانی و فهم و ذوق عرفی باشد
همان طبیعت  واعد عرفی و فرهنگی زبان حجت است؛ یعنی طبیعت زبانی قرآن،ق

همین  داللت امر بر وجوب و نهی بر حرمت و امثال آن، مبتنی بر. زبان عربی است
  .طبیعت زبانی قرآن است
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  متشابهات قرآن
آیا معناي متشابهات  .گوید میدرباره متشابهات نیز به صراحت سخن  اهللا فضل

 گوید؟ میه کتابی که به رمز سخن ب شود میم این است که قرآن تبدیل ن کریدر قرآ
ولی حقیقت چیزي دیگر است و درکی که ما از آن داریم  ،ظاهر قرآن چیزي است

اي آن مانند معناي آیات محکم معنو یا  ا واقعیت مشتبه شده استیاشتباه است، 
هر یک از این  ؟بیشتر داردکم معناي آن نیاز به تالش  دست و الوصول نیست سهل

 اما. قرآن را زیر سؤال ببردتواند حجیت ظواهر و روشنی داللت  می ها برداشت
  که این مشکل پیش نیاید؛ کند می اي معنا گونه بهمتشابهات را  ;اهللا فضل

گوید، معناي آن  میسخن  یم از وجود متشابهات در آیاتهنگامی که قرآن کر«
بلکه معناي آن این است که این نوع  مزي است،این نیست که قرآن کتابی ر

از  شود میکه  یا به این معنا. توانند به بیشتر از یک معنا داللت کنند میآیات 
یا شاید معناي متشابه این باشد که در تطبیق . متعددي گرفت هاي این آیات الهام

مدلول ي بیرونی، مصادیق متعددي وجود دارد، نه اینکه ها این آیات با واقعیت
جویان  که فتنه شود میهمین داشتن مصادیق مختلف سبب . آن آیات متعدد باشد

آنها به نفع خودشان، به تأویل این آیات  همصادر براي تحریف معنوي آیات و
خواهند در میان مردم شایع  میکه د نده نشسته و آنها را به چیزهایی ارجاع 
  )1/8( ».کرده و آنان را از راه مستقیم دور کنند

آید که پس نقش راسخین در علم در تفسیر  میبا این بیان این پرسش پیش 
، در دسترس همه بودن اهللا فضلقرآن چیست؟ آیا معناي تفسیر متشابه از نظر 

نیازي از راسخین در علم در تفسیر قرآن نیست؟ اگر چنین  معناي بی متشابهات، به
  ه است؟علم تکیه کرد چرا قرآن بر صفت راسخیت در ،باشد

، مشخص کردن ها با این بیان نقش راسخین در علم، با توجه به برخی از قرائت«
ضوع مورد بحث در آیات ی است که موهای مرزهاي واقعیت خطوط و همحدود

  )1/9( ».فرهنگ عربی ضاهاي موجود در زبان وبا توجه به ف متشابه است؛
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علوم قرآنی و  مهم در هاي یکی از بحث: بطن ظاهر و باطن یا ظهر و. 3
 اي هکه عد سبب شده مسئلههمین  .بطن است ظاهر و باطن یا ظهر و مسئله ،تفسیر

تلقی » من خوطب به«گري روي آورند و تفسیر بطن را مخصوص  به روش اخباري
این بنابر. آن است که بتوان آن را انکار کرداین زمینه بیشتر از در روایات هم  .کنند

را براي  مسئلهالزم است که این  ،گذارد میفسیر گام براي مفسري که در عرصه ت
انتظار از متن مبهم خواهد  بدون داشتن نظریه روشن در این باره، .خویش حل کند

  :سخن گفته استدر این باره هم  اهللا فضل. بود
باره معناي زیادي در هاي بطن، علما بحث باطن یا ظهر و ظاهر و مسئلهاما «

توان براي این دو  میمعانی متعددي که  اند؛ طن کردهبا ظهر و بطن یا ظاهر و
روایات زیادي وجود دارد که از بطون قرآن یا داشتن هفتاد . بیان کرد اصطالح

  )1/9(» .گویند میبطن سخن 
ر داستعمال لفظ  ،اهللا فضلمربوط به ظاهر و باطن از نظر  هاي یکی از بحث

طولی و عرضی قرآن کریم سخن  دزیرا برخی از معانی متعد بیشتر از یک معناست؛
  )1/6( .اند گفته
برداري از چند  تأویل و پرده معناي نیاز به جود معانی متعدد طولی یا عرضی بهو

ر قرآن کریم وجود بطن د. یعنی وجود بطن در قرآن باشد؛ می معنا یا چند نوع معنا
کریم مطالبی  یی از معانی قرآنها معناي این است که در الیه یا وجود متشابهات به

 ها کم کشف آن الیه ي همگان قابل دسترسی نیست یا دستوجود دارد که برا
این باورند  اخباریان و متصوفه بر .از خاصان انجام خواهد پذیرفت اي هتوسط عد

  .است چنین یی وجود دارد و فقط چند مورد نیست، همه قرآن کریمها که چنین الیه
حکم و متشابه همین اراده چند هر و باطن و ماظ درباره اي هحاشی مسائلیکی از 

  .جمله در استعمال است از لفظ یا معنا
که نه تنها بطن  شود میگرایان نزدیک نظریه ظاهر در این زمینه به اهللا فضلسید 

بلکه بر این باور است که بطن و  ،مخفی از مفاهیم را قبول ندارد اي هبه معناي الی
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هم ممکن نیست که در قرآن کریم  داشته باشد، بازوجود هم اینکه فرض با متشابه 
به عموم آن و خطاب  بودهدر یک آیه هم معناي باطنی و هم معناي ظاهري مراد 

در بیشتر از یک که عرف زبان این نیست که لفظ یا جمله را م باشد، براي اینمرد
 یک معنااز  بیشترمال لفظ بر سخن از امکان و عدم امکان استع. استعمال کنند معنا

  .شود میدر علم اصول دنبال 
 .ن درست نیستاگوید دنبال کردن این بحث به روش معمول اصولی می اهللا فضل

 ،کند مین حل را مشکلی معنا یک از بیشتر استعمال لفظ در بحث امکان و عدم امکان
دارند؛ یعنی بلکه باید به طبیعت زبان توجه کرد و روشی که اهل زبان در استعمال 

  3.استعمال کنند زبان لفظی را بر بیشتر از یک معناه معمول نیست که اهل کاین
تر از یک معنا ر بیشددانشمندان اصولی در بحث لغوي از جواز استعمال لفظ 

اند که چنین چیزي از نظر فلسفی امکان  آنان غرق این بحث شده .اند سخن گفته
مکن نیست دو معنا در یک ست، پس منا که لفظ قالب معنااین مب دارد یا خیر؟ بر

الی ندارد که بر ست، پس اشکین اساس که لفظ نشانه براي معنایا بر ا. قالب بگنجد
  .ره داشته باشداشا بیشتر از یک معنا

برخی از علما بر این نظرند که حدیث بطون قرآن یا بطون قرآنی، دلیل بر این 
چیزهایی  جود دارد، واست که در قرآن کریم چیزهایی براي عموم مردم یا عامه و

 ،است خواص براي چهآن اما4.متفاوت معنایی سطوح یعنی خاصه؛ یا براي افراد خاص
  .مخصوص کسی است که امین اسرار خفیه وحی الهی باشد ،ي یا پنهانیمنطقه سرّ

آنجا که آیات خویش را براي آنان  .گوید میاما قرآن کریم از همۀ مردم سخن 
پس این آیات  .»یعقلون«، »رونیتفکّ«، »رونهم یتذکّلعلّ«: فرماید میو  کند میبیان 

با این فرض معلوم . نیست که دیگران از آن چیزي نفهمند اي همخصوص عد
ست که معارف قرآنی طوري این ا ،آید میدست  که آنچه از ظاهر قرآن به شود می

آن بهره  سطوح درك و آگاهی بتوانند از اند که تمام مردم با اختالف در بیان شده
) جمالت و(بتوانند خصوصیات آن را درك کنند؛ مانند سایر کلمات  ، وگرفته



 

 

191 

یر 
فس

ر ت
ن د

ز مت
ار ا

نتظ
ا

»
ن و

م
رآن

 الق
حی

« 

سطوح علمی و عقلی دارند، با اختالف سطح  عربی، که مردم با تفاوتی که در
  ؛برند میفرهنگی خویش از آن بهره 

در زبان ) ا نباشد،ممکن باشد ی استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا اما چه(«
 اینکه لفظی را بر بیشتر از یک معنا استعمال کنند، معمول نیست؛ عموم مردم

ی متعدد، نااضع براي معزیرا و .در کلماتی که معناي مشترك دارند حتی
نظر ) در تفهیم و تفاهم(د، بلکه به نیاز مردم گیر میاستعمال آن را در نظر ن

قرینه اوضاع و ( حالیه یا مقالیه اي هقرین ،داشته که براي معناي مورد نظر خویش
  .دگیر میدر نظر ) در خود الفاظ اي هاحوال سخن، یا قرین

بخواهند از اجمال سخنی بگویند، منظور این است که  اما هنگامی که مردم
وجود ) و قرینه بر یک معنا(ته شود که امکان بیشتر از یک معنا سخنی گف

لت لفظ بر بیشتر از تی دالامکان یا عدم امکان ذا مسئلهبنابراین  .نداشته باشد
ها در تفهیم و تفاهم  بلکه سخن در این است که روش عرب یک معنا نیست،

یعنی (بگوید اگر کسی بخواهد از این نوع تعدد در معناي کالم سخن  ؟چیست
مخل در ها دور است، زیرا  این از روش معمول در نزد عرب ،)آن را ممکن بداند

 و با ، از بالغت دور استسخنی که این گونه باشد .تفهیم معناي مورد نظر است
» .، ناسازگار استبرد میهنر بالغی باال  اعجاز قرآن کریم که آن را به قله

)1/11(  
ظاهر  مسئلهمتن قرآن در دسترس همه است، و ایشان  ،اهللا فضلبه نظر  سان بدین

متن قرآنی را از  که کند میو باطن یا متشابهات، یا تأویل و تفسیر را چنان تفسیر ن
 است ـ با داشتن شرایط فهم زبان که براي فهم همۀ متون الزمـ دسترس عموم، 

انتظار ایشان از این متن مقدس این خواهد بود که حرفش  ،با این بیان. خارج بداند
 زیرا این کتاب هدایت است؛. ت باشدرا به روشنی و وضوح بزند و ظاهر آن حج

د که یی بیان کنها رمز یا کتابی که سخنش را در لفافهآن هم براي همه، نه کتاب 
  براي همه قابل دسترسی نباشد؛
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بنابراین الزم نیست ما در تفسیر قرآن از روش معمول قواعد زبان عربی خارج «
 که برموم مطرح است دور کنیم، براي اینشویم، یا آن را از مسائلی که براي ع

دن به از یک رمز در شریعت براي رسیکه یا این. ن یا آن مطلب تمرکز کنیمای
که خطوط عام در قرآن پخش شده و در جاي جاي آن براي این. حق پرده برداریم
ي زنده و پویایی که در داخل خود قرآن کریم وجود ها نمونه. بیان شده است

الهام بگیریم؛ اما  ،چیزي را که الزم داریم ،سازد از آن میدارد، براي ما ممکن 
  )1/18( ».رهانبا دلیل و ب

  
  طبیعت معارف قرآن

این نکته است که انتظار   منظور از طبیعت معارف قرآن،  ،گونه که یاد شده همان
در این زمینه به نکاتی  اهللا فضل. توان از قرآن داشت می چه مطالب و معارفی را

  :کند اشاره می
می هاي کالمی و عل فرض پیش ،یکی از آفات تفسیر :مفسر هاي فرض پیش. 1

مطلبی بر قرآن کریم تحمیل شود، یا کلمات  شود میمفسران است که گاهی سبب 
یعنی طبیعت  طبیعت قرآن کریم ناسازگار است؛ شود که با طوري معناو عبارات آن 

 تواند بر میهاي کالمی و فلسفی و غیره  فرض پیش .زبانی قرآن نادیده گرفته شود
ن گونه که بر فهم ما از طبیعت محتوایی قرآن هما. تعامل ما با زبان قرآن اثر بگذارد

دو زمینه در فهم ما از قرآن  بر هر ها فرض پیش مسئلهبنابراین . گذارد میکریم اثر 
  .مؤثر است
رهایی  ها فرض پیشمفسر باید فهم قرآنی خویش را از بند معتقد است  اهللا فضل

  بخشد؛
قرآنی باید مورد  یک خط اساسی وجود دارد که در روش استفاده از هدایت«

اید و توجه قرار گرفته و از آن پیروي شود، تا معرفت حقیقی از قرآن به دست بی
اگر فکري از پیش وجود  .ت فکري و روحی تعامل با قرآن استولیمسئ ،آن

توان معارف قرآن کریم را  می ،)که بخواهد بر قرآن تحمیل شود( نداشته باشد
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را در جاي  اي هتوان هر آی میسان  بدین فهمید، و ها فرض پیشبدون پارازیت 
  )5/218(» .خودش قرار داده و درست بفهمیم

را نادیده گرفته ) نطبیعت زبانی قرآ(ظاهر قرآن  شود میسبب  ها فرض پیشاین 
گونه نامناسب با  ، یا معارف قرآن را بهسازي خالف ظاهر بزنیمو دست به معنا

همان چیزي است که  ها فرض پیش اثر مخرب .طبیعت معارف قرآن تأویل کنیم
دارد و آن را  میقرآن کریم در آیات مختلف، از جمله در سورة بینه، از آن برحذر 

تکیه کنیم، فهم  اي هفرق هاي فرض پیشاگر به  .؛ یعنی اختالف مذاهبکند میتقبیح 
اختالفات  اهللا فضل. شویم میدرست قرآن را از دست داده و به انحراف کشیده 

  داند؛ می ها فرض پیشرا معلول تفسیر قرآن بر اساس این  اي هفرق مذهبی و
ی مانند جبر مسائلو این همان چیزي است که سبب اختالف مذاهب اسالمی در «

ه سبب نزاع بین ی کمسائلیم و رؤیت خدا و امثال آن شده؛ و تفویض و تجس
را با  برخی آیات قرآن کریم تالش کرده تا اي ههر فرق .مسلمانان شده است

تفسیرشان با  اورهاي خویش تفسیر کنند، اگرچهب خاص و به نفع هاي فرض پیش
  )5/219(» .الفاظ قرآن کریم ناسازگار باشد

دهد که انتظار از قرآن در زمینۀ طبیعت زبانی قرآن و طبیعت  میاین نشان 
 بسیار اما در عمل این دو مرز ،بندي استذهنی قابل مرز طور بهمعارفی آن اگرچه 

  .کنند میهم تنیده است و همدیگر را قطع در
 .آنها را مشخص و محدود کرد شود میفرار کرد، اما  ها فرض پیشاز  شود مین

به بیان دیگر، . چیزي را بر قرآن تحمیل نکند ها فرض پیشباید توجه داشت که این 
 هاي فرض پیش .، برخی مضر و مخلالزم و ضروري هستند ها فرض پیشبرخی از 

که از  آنهایییعنی  ی هستند که در باال گفته شد؛های فرض پیشهمان  و مخلمضر 
آیات و معارف قرآن کریم  ،سپس انگارند و میقبل معارفی را در نظر گرفته و ثابت 

از خارج چیزي را  ها فرض پیشبه بیان دیگر، این دسته از  .کنند میرا بر آن تطبیق 
  .کنند میبر قرآن تحمیل 
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آنهایی هستند که براي فهم حقیقت قرآن، با  الزم و ضروري ايه فرض پیشاما 
به این بیان که باید  .آیند میي عقلی و طبیعت خود قرآن به دست ها توجه به داده

و از او بپرسیم که چه نوع مطالب و معارف را با چه بیانی  رفته سراغ قرآن کریم
ا مضر نیست، بلکه است، ولی نه تنه فرض پیش؟ این هم کند میبراي ما عرضه 

در واقع  ها فرض پیشاین . براي یک تفسیر درست، ضروري و الزم هم هست
. و در خدمت تفسیر درستما پیش از تفسیر  هاي ی هستند براي پرسشهای پاسخ
با تمسک به  خویش را هاي ها را مطرح کرده و پاسخ این پرسش اهللا فضل رو ازاین

  قرآن، بیان کرده است؛
 هدربارطور کلی  هقرآن ببخشی از اند که  از قرآن استفاده کردهدیگر  اي هعد«

 دربارهمقداري  ،)در توصیف و مقام آنان( گونه مثبت است، به:بیت اهل
مقداري از  ،)در تقبیح و مذمت آنان(صورت منفی  است، به:بیت دشمنان اهل

  )1/6(» .امور عمومی و قصص گوناگون خواهد بود درباره آیات هم
را بیان  ها فرض پیش، آثار علمی و عملی این مطالبپس از طرح این  اهللا فضل

  :کند می
سبب  ه تحت تأثیر فضاهاي خاص موجود،ک قرآن بود دربارهاین تصور عمومی «

با آیات روشن کتابی که   روشنگر باشد دور شود؛شد قرآن از اینکه کتاب  می
اساس همان چیزي دهد، بر میآگاهی فکري و روحی و شرعی  مردمکه به خود 
آن تکیه  فهمند، به حسب قواعدي که عموم مردم براي فهم بر میآن از که 
  )همان( ».تا حجت بر آنان باشد کنند می

و تحمیل نظریات از پیش  اي هفرق هاي فرض پیشبنابراین همان گونه که باید از 
معارف و  طبیعت دربارهالزم فهم را  هاي فرض پیشآماده بر قرآن برحذر بود، باید 

  آنها روشن کرد؛ دربارةزبان قرآن مورد مطالعه قرار داد و موضع خویش را 
مهم در اندیشه اسالمی روشن شود،  مسئلهبه این دلیل ضرورت دارد که این «

زیاد یا کم، و روش ) تحریف، یعنی(زیرا هرچه به طبیعت قرآن و سالمت آن از 
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اهمیت  شود، ز وحی الهی مربوط میلهام گرفتن ام آن در انقش مه و نیز ،فهم آن
ساس مفاهیم اسالمی، از اقرآن کریم  بسیاري در آگاهی اسالمی دارد، زیرا

چیزي که سبب لغزش و انحراف و . ها، ابزارها و اهداف است احکام، روش
که همه این چیزها را از بین  است منفی مسئله، شود میدشواري فهم قرآن 

  )همان( ».برد می
، روش اي هدر مصاحب اهللا فضل: حرکت و حضور در صحنه قرآن کتاب. 2

از قرآن و زندگی در ) الهام گرفتن( روش وحی گرفتنرا خود در تفسیر قرآن 
براي  اي که قرآن کتاب حرکت است؛ برنامهو این کند میفضاي تفکر قرآنی قلمداد 

  سیاسی؛ ي زندگی فردي و اجتماعی وها حضور فعال در صحنه
دهد  می ی که قرآنهای کنم در الهام میاین است که تالش  روش تفسیري من«

یعنی من بر این باور هستم که قرآن کریم در بیشتر از یک افق . پژوهش کنم
 :فرماید میام که  الهام گرفته7این مطلب را از کالم امام باقر .کند میحرکت 

رکت شب ؛ قرآن با ح»إن القرآن یجري مجري اللیل و النهار و الشمس و القمر«
یا آنجا که  .)همراه و همگام با زمان( کند میخورشید و ماه حرکت  و روز و

؛ کسی )32/مائده(» من أحیاها فکأنما احیی الناس جمیعا«: فرماید میقرآن کریم 
  .کرده است د آن است که تمامی بشریت را احیامانن ،کند شخصی را احیاکه 

؛ تأویل اعظم »ن ضالل إلی الهديتأولیها األعظم من نقلها م«: فرمود7و امام
گمراهی به هدایت راهنمایی از یعنی کسی را  »من احیاها«: این آیه این است

و حیات ) و از آن الهام گرفته است( از وحی قرآن استفاده کرده7امام .کند
این روش تفسیري است که من از . مادي را به حیات معنوي تأویل کرده است

خواهم زندگی را از فضایی که قرآن در آن زندگی  میمن . کنم میآن پیروي 
دعوت اسالمی  الي قرآن که کتاب حرکت و و زندگی را از البه. ، بفهممکند می

  )1/153، الندوه(  ».است، دریابم
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نزول تدریجی قرآن را همین حرکت قرآن در صحنه حیات مسلمین  ایشان سرّ
  داند؛  میو پاسخگویی به نیازهاي آنان 

که آن را به تدریج نازل ان قرآن را یکباره نازل نفرموده است، بلخداي سبح«
وقَالَ الَّذینَ کَفَرُوا لَوال نُزِّلَ علَیه الْقُرْآنُ جملَۀً واحدةً کَذَلک لنُثَبِّت (؛ است کرده

الي  ا در البهخداوند حرکت اسالمی ر .)32/فرقان()بِه فُؤَادك ورتَّلْنَاه تَرْتیال
در زمان جنگ یا صلح  هر زمان که مسلمانان .ه استداد قرآن مورد توجه قرار

براي مسلمین را شد تا آن تجربه  میشدند، قرآن نازل  میرو  بهبا مشکلی رو
غالب آیات سوره آل عمران به تجربه که تبیین و تفسیر کند؛ همان گونه 

که در هنمایی کند؛ و اینتا آنان را را مسلمان در جنگ احد اختصاص یافته است،
، بلکه مسلمانان در آنجاهایی که از 6البته نه پیامبر .اه کردندکجا اشتب

رماة که خطا و عصیان مانند خالی گذاشتن جبل ال( .فرمان پیامبر پیروي نکردند
  )همان(» .)بود

بر این نکته اصرار و ابرام دارد که قرآن کتاب  5مانند سید قطب اهللا فضلسید 
پاي امت اسالمی حرکت  ي پویایی که پابهها یعنی باورها و برنامه ؛تحرکت اس

جنگ و صلح و مبازره و معیشت آنان را  زمان و مکان برنامه زندگی، کرده و در هر
 اهللا فضلاین وجه تشابه هم در زندگی و مبارزات سید قطب و سید  .کند میبیان 

. یرشانو هم در تفس اند، هو مرد میدان مبارزات و جهاد بودوجود دارد که هر د
  :ترین توصیف این دو تفسیر باشد شاید کامل» تفسیر حرکتی«

بخوانیم که فقط  فهمم که ممکن نیست قرآن را مانند کتابی میمن این گونه «
سالمی قرائت کنیم؛ بلکه باید آن را به عنوان کتاب حرکت ا معناي لغوي دارد،

خواهم قرآن را به  می. اسالمیجنگ و صلح امت  حرکتی در چهارچوب دعوت،
کسانی که حضور ( گویم فهم قرآن جز براي حرکیون میلذا . روش حرکتی بفهمم

یعنی قرآن را . ممکن نیست) فعال در صحنه حیات اجتماعی و مبارزاتی دارند
در . اند فهمند؛ کسانی که با معناي حرکت اسالمی زندگی کرده میفقط آنان 
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زیرا انسانی . با انسان و جهان تکوین همخوان است سار زندگی اسالمی که سایه
متفاوت از فهم کسانی  اي هگون هقرآن را ب ،کند میکه با قرآن در صحنه حرکت 

شناس یا  فهمد که فقط درگیر فهم لغوي قرآن هستند، و متفاوت از فهم روان می
یري تالشی است با رویکرد الهام گ )من وحی القرآن( لذا کتاب ما. شناس جامعه

  )همان(  ».از قرآن؛ براي حضور و حرکت در صحنه؛ در حال حاضر و در آینده
، که امت اسالمی را )خَیرَ أُمۀٍ أُخْرِجت للنَّاس(در تفسیر آیه مبارکۀ اهللا فضل

رمز آن را همین حرکت و پویایی و نقش رهبري  داند، میبهترین مردمان جهان 
  داند؛ میاجتماعی مسلمانان 

است؛  یعنی بهترین جماعتی در میان مردم ظاهر شده ؛أُمۀٍ أُخْرِجت للنَّاسِ خَیرَ«
زندگی اجتماعی و سیاسی دارند و نقش  مردمی که حضور فعال در صحنه

به یک داعی الی اهللا و مبلغ  شود میرهبري، که در این فضا هر مسلمانی تبدیل 
دي و اجتماعی قرار سوي تغییر فر ین؛ یعنی کسی که در مسیر حرکت بهد

دور از فردیت شخصی، بلکه با اهتمام ویژه بر اساس عبادت و اخالق  ه؛ بگیرد می
 ،خواهد هر مسلمانی در داخل شخصیت خود میزیرا اسالم . در خط ایمان
ولیت خود از تمام امت، به امت اسالمی را در مسیر حرکت و مسئشخصیت تمام 

ون معناي خصوصیت مضم ر بودن این امت بهبراین خیبنا. توانش، حمل کند هانداز
من وحی ( ».نه به لحاظ نژادي و غیره نقش عملی این جماعت است، فکري و

  )6/214   القرآن،
طبیعت دین مبین اسالم و قرآن  درباره اهللا فضلسید  فرض پیشترین  این اساسی

را از  استه از متن معارف اسالم و قرآن، که انتظار اوفرضی برخ کریم است؛ پیش
  .کند میبخشد و مشخص  میاین کتاب شکل 

بخشی طبیعت دین، پویایی و حرکتی بودن  وحدت اصول دیانات، وحدت
معناي شامل  و کتاب آسمانی اسالم؛ قرآن کریم، جامعیت قرآن؛ به طبیعت دین

ي عملی عبادي بودن قرآن، ها اخالقی، اجتماعی و سیاسی و برنامه ،مسائل عقیدتی
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 طور بهبرخی از این عناوین را  .است اهللا فضلتفسیري  هاي فرض یشپترین  اساسی
 .کنیم میمشخص عنوان 

کیفیت فهم زبان قرآن را فهمیدیم و در ضمن فهمیدیم که  مسئلهکه بعد از این
ی سخن های از همان واقعیتو  ،این زبان نه رمزي است و نه در لفافه و پیچیده

یاز هدایتی مردم، نه زبان حیرت است و نه است و ن مسئلهگوید که براي مردم  می
زبان سمبلیک، پس با کتابی سروکار داریم که مخاطب آن تمام مردم است و با زبان 

 .از این نظر روشن شد اهللا فضل نظر گوید؛ انتظار از متن از میمعمول مردم سخن 
  . طبیعت محتواي قرآن سراغبرویم  کهرسد به این مینوبت 

تا  ،نوع مطالبی است؟ قلمرو دین که قرآن کتاب آن است قرآن کریم حاوي چه
کجاست؟ آیا دین فقط به روابط فردي انسان با خدا مربوط است یا با مسائل 

مردم و روابط خارجی  متقابلو روابط  ی و اداره سیاسی اجتماع و مبارزهاجتماع
صار و امت اسالمی هم سروکار دارد؟ اول معناي دین و سپس قلمرو آن را به اخت

  .کنیم میبه اندازة نیاز از نظر ایشان بیان 
از شبه روشنفکران دینی مانند علی عبدالرازق و نصرحامد ابوزید و امثال  اي هعد

دین را نه تنها از  ،کنند با علَم کردن سکوالریسم میاو در کشورهاي عربی تالش 
ابوزید  مثالً .جدا کنندکنند، بلکه از امور اجتماعی نیز  تفکیکسیاست و حکومت 

  :گوید می
 شود میاز مسائل اجتماعی است و ن قوق زن و وظایف و اختیارات اوح مسئله«

که دین رابطه جستجو کرد، براي این) قرآن( معارف دین و در متن آن را در دایره
تواند  میو کاري به مسائل اجتماعی ندارد و ن کند میدیندار را با خدا تعیین 

زن از نظر قرآن در «دوائر الخوف، و نیز مقاله  بوزید؛ا: رك(» .داشته باشد
  )25-26قرآنی، شماره  هاي ، علوي نژاد، پژوهش»رویکرد روشنفکران
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، انتظار او را از دین بیان کند میاز دین ارائه  اهللا فضلتعریفی که  :معناي دین. 1
ف دین از نظر تعری .انتظاري که هر پیرو قرآن از نظر ایشان باید داشته باشد ؛کند می

  :ایشان این است
ها و  اصول عملی و سنت: اند بعضی از مفسرین دین را این گونه تفسیر کرده«

به  دارد؛ بر، سعادت حقیقی انسان را درکه پایبندي و عمل به آن اي هقوانین عملی
 ».اعتبار اینکه این از مقتضیات آفرینش انسان است و مطابق تشریع و تکوین

  )18/132 من وحی القرآن،(
زندگی کرده  ها و ایست ها ایسم که در عصر اهللا فضل: جامعیت قلمرو دین. 2

داند که  میي فراوان مطلع است و ها افکنی است، از اختالفات قدیم و جدید و شبهه
 ،صحنه سیاستاز  تالش دارند قلمرو دین را محدود کرده و آن را نه تنها اي هعد

و محدود به زندگی فردي در  هعی برون راندکلی از صحنه حیات اجتما هبلکه ب
 ،این سخن اگر درباره برخی از مکاتب و مذاهب صادق هم باشد. معبد بدانند

نظر خویش  اهللا فضل رو ازاین. خصوص اسالم صادق نیسته ادیان الهی و ب دربارة
مودهاي آن را جستجو را در این باره به صراحت بیان کرده است تا در تفسیرش ن

دین همۀ  .ستها معناي روش زندگی انسان، شامل باورها و برنامه دین به. کنیم
  ي فردي و اجتماعی؛ها گستره ؛شود میگستره زندگی را شامل 

روابط اجتماعی یا اقتصادي یا  روابط شخصی باشد یا در زمینه مینهچه در ز«
و روابط بین بنده  هسیاسی یا غیر اینها، تا تفکري که دین را محدود به حوز

به  منحصر و مردمزندگی عمومی  فاقد حرکت دررا  دانسته و آنپروردگار 
از آن ) بقره 213(طبیعت نقشی را که آیه  .درهم بکوبد داند، میفضاي معبد 

 جوانب زندگی را که زمینه که تشریع همه گیرد میمفروض  ،گوید میسخن 
ه تمام مشکالت که شریعت راه حل عادالن، و اینگیرد میبر ، درشود میاختالف 

 ».دار است عی انسان در مسیر درست عهدهرا براي قرار گرفتن زندگی اجتما
  )4/146، همان(
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طبیعی است که مفسر ما در  با این تصور که برخاسته از حقیقت دین است،
قرآن کریم که کتاب دین است، به دنبال راه حل تمام مسائل فکري و اجتماعی 

ي تمام بشریت ها این کتاب را کتاب باورها و برنامه مربوط به زندگی انسان باشد و
. که همین طور هم هست ؛خصوص کسانی که به دین باورمند هستند، بدانده و ب

اصول اخالقی، احکام و  اصولی عقاید و باورهاي دینی، مسائلدر این تفسیر 
ي سیاسی ها راهکارهاي حرکت و حضور فعال در صحنه و ي عملی عباديها برنامه

همان گونه که خود مفسر ما در زندگی خویش . اجتماعی و مبارزاتی مطرح استو 
  .پایبند بوده است ها نیز به این باورها و برنامه

  
  

  ها نوشت پی
پذیري قرآن و کتاب  ترجمه«نژاد،  علوي: براي توضیح بیشتر این نظریات رك -1

هاي قرآنی،  هش؛ پژو»معناشناسی و فهم متن«، و 44هاي قرآنی، ش ؛ پژوهش»مقدس
  .28-27ش

  .44هاي قرآنی، ش ؛ پژوهش»پذیري قرآن و کتاب مقدس ترجمه«نژاد،  علوي: رك -2
: کم به دو کیفیت قابل پیگیري است بحث استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا دست -3

امکان و عدم امکان استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، معمول بودن یا نبودن این گونه 
گفتیم که در امکان استعمال لفظ بر بیشتر از یک معنا شکی نیست، اما اینکه  .تاستعماال

افتد یا نه که لفظ یا جمله را بر بیشتر از یک معنا استعمال  چنین چیزي در زبان اتفاق می
اگر نیاز بود، از  ازي در زبان هست یا نه؟ و ثانیاًکنند، اوالً باید بحث شود که چنین نی

  .خود کم خواهد شد گر نیاز نبود، حساسیت بحث خودبهو ا. دوقوع آن بحث شو
شود و هم  واقعیت این است که چنین چیزي هم ممکن است و هم واقع شده و می

  .نیاز زبان و اهل زبان هست، هر چند در مواردي خاص
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در ادبیات یکی از هنرهاي شاعري ایهام است که از مصادیق آن، آوردن لفظی است که 
عنا داشته باشد و توجه به هر یک از معانی ممکن باشد و شاعر هم از آن بیش از یک م

  .ري از ارادة دو معنا نکرده باشدیعنی کاري براي جلوگی  ابایی نداشته باشد؛
یک از  ارادة هر. هایی وجود دارند که این خصوصیت را دارند در قرآن کریم نیز واژه

ارادة هر . عنی مالک و مربی، ممکن است؛ ی»اقرء باسم ربک الذي خلق«در » رب«معانی 
دو معنا هم نه تنها اشکالی ندارد، بلکه با ادامه آیه که استدالل بر رب بودن خداوند است، 

طور عموم یا در قرآن  توان گفت در زبان به بنابراین نمی. ، سازگاري دارد»الذي خلق«یعنی 
  .کریم به خصوص، اراده بیش از یک معنا توجیه ندارد

را  :جانب در بحثی نسبتاً مفصل، معناي ظاهر و باطن قرآن از نظر ائمه این -4
  .چاپ شده است  ،5-6 شمارههاي قرآنی  ام، که در پژوهش بررسی کرده

هاي  پژوهش؛ »اصول تفسیر متون مقدس در فی ظالل القرآن«علوي نژاد، : رك -5
 ، مبادئ213، ص1ج ،»دراسات فی تفسیر النص القرآنی«و علوي نژاد، ، 7-8قرآنی، ش

  .فی ظالل القرآن ۀتجربتفسیر النص المقدس، 
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