
  قرآن بیانى شیوه در درنگى    
  شدان موسی ترجمه  اهللا فضل حسین محمد عالمه

  
 متمایز کتابها دیگر از را آن که دارد اى ویژه روش قرآن آیا بفهمیم؟ را قرآن توانیم مى چگونه

 نیست؟ پذیر امکان روش آن فراگیرى بدون قرآن به شدن نزدیک که اى گونه به سازد، مى
 نمودن آشکار و معانى ساختن روشن که دارد اى پیچیده مفاهیم و زبان چنان آن کریم قرآن آیا 

 تواند مى انسانى هر که همگانى است کتابى یا و دارد؟ نیاز متخصصان و خبرگان به آن، ژرفاى
 مردم توده و کند برقرار تماس آن با خود، فرهنگى و فکرى هاى قابلیت و ها توانایى برحسب
 کنند؟ مشاهده آن در را خویش آرمانهاى دانشوران و ببینند آن در را خود نیازهاى

 با که قرآنى اصطالحات دیگر و باطن و ظاهر متشابه، و محکم داستان: پرسید باید اراست این در 
 است؟ کدام دارد استوار پیوند کتاب، این تفسیر و قرائت

 چیست؟ گوید، مى سخن معینى اشخاص از[ قرآن فهم زمینه در] که هنگامى قرآن دیدگاه 
 معناى به یا دیگر؟ کسانى نه فهمند، مى را قرآن اشخاص همین تنها که معناست بدان سخن این آیا 

 گذارد، مى نمایش به قرآن فهم چگونگى درباره را کلى مفهوم یک که است برترى الگوى ارائه
 فشارد؟ پاى آن بر الگو همین طریق از خواهد مى قرآن که مفهومى

 پیرامون را انىفراو بگومگوهاى و کرده درنگ آنها در مفسران از بسیارى که است هایى پرسش اینها 
 و است نمادین کتابى قرآن که آمده پدید پندار این برخى براى که جا آن تا اند، انداخته راه به آنها
 را آن دیگر کسى است، نموده عطا آنان به را وحیش فهمیدن امتیاز خدا که ویژه گروهى جز
 اهل امامان به رجوع طریق از جز را قرآن ظواهر حجیت اینان خاطر، همین به و فهمد نمى
 یک براى هم، عرض یا طول در معنا، چند وجود از دیگر بعضى. اند کرده انکار السالم علیهم بیت
 است سخنى کلى، طور به قرآن که اند کرده برداشت چنین روایات از گروهى،. اند گفته سخن واژه
 از محدودى مقدار تنها ترتیب، این به و شان دشمنان نکوهش و السالم علیهم بیت اهل ستایش در
 .باشد مى گون گونه داستانهاى و همگانى مسائل احکام، درباره آیات، این

 به قرآن داده، نمى اجازه که است بوده اى ویژه فضاى از متأثر قرآن درباره کلى تصور چنین، این 
 آنان رب آشکارش، و واضح آیات با فرستاده، فرو ها انسان بر را آن خداوند که روشنى کتاب عنوان
 فکرى، آگاهى مایه فهم، همگانى قواعد طبق و مردم برداشت و فهم بنیاد بر که آیاتى باشد، حجت
 .شود مى آنها دینى و روحى

 هر چه،. رسد مى نظر به ضرورى اسالمى اندیشه در سترگ مسأله این ساختن روشن رو، این از 
 بنیادین نقش و فهم شیوه با نیز و کاهش و افزایش از آن مصونیت و قرآن سرشت با که اى مسأله



 برخوردار واالیى ارزش و اهمیت از اسالمى، بینش در باشد، داشته پیوند خدا وحى دریافت در آن
 هرگونه و است اسالمى اهداف و ابزارها ها، شیوه احکام، مفاهیم، زیربناى کریم، قرآن زیرا است،

 موضوعات این تمامى بر شده، تبدیل منفى همسأل یک به آن، فهم در پیچیدگى و انحراف آمیختگى،
 .افکند مى سایه

 بودن عربى بر چند آیاتى ضمن در که آنگاه بپرسیم، خودش از باید قرآن درباره که است بدیهى 
 : چون آیاتى کند، مى تأکید خود

 1».بیندیشید که باشد کردیم، نازل عربى قرآنى را آن ما« 
 که مردمى براى عربى زبان به است قرآنى شده، بیان روشنى به آن آیات که است کتابى« 

 2».دانند مى
 3».پویند تقوا راه آنان که باشد کژى، هیچ بى عربى، قرآن« 
 4».روشن عربى زبان به. باشى دهندگان هشدار از تا. کرد نازل دلت بر را آن االمین روح« 
 شود؛ نمى محدود زبانى مسأله در تنها قرآن، بودن عربى درباره گفتن سخن که است آن واقعیت 

 بیان عرصه در عربى زبان هاى سبک جزئى قواعد عمومى شیوه براى است عنوانى بحث، این بلکه
 معناى از که اشاره و التفات ایما، الهام،: چون هنرى هاى ویژگى لحاظ از سخن، فضاى و فهم و

 و معانى از هایى سایه گاهى گان،واژ کاربرد تاریخى بعد زیرا رود، مى فراتر ها واژه اللفظى تحت
 و آورد مى وجود به آنها براى را اى تازه فضاى که افزاید مى واژگان این به را فراوانى هاى ویژگى

 .گویند مى »عرفى ذوق« یا و »عرفى فهم« بدان اصطالح در که است چیزى همان این
 این خواه - را معنا بر لفظ اللتد بودن روشن مسأله عربى، زبان دستور که بینیم مى راستا این در 

 به داند، مى »فهمیدن و فهماندن« فرایند در بنیادین اى مسأله - مجازى خواه و باشد حقیقى معنا
 بنابراین،. مردم به احکام و ها اندیشه رساندن در است گواهى و حجت قرآنى سخن که اى گونه
 تا ندارد وجود ترکیب یا کنایه ستعاره،ا چون هایى روش در معنوى و لفظى پیچیدگى براى اى زمینه
 که باشد دور اى اندازه به گوینده مقصود و واژه اللفظى تحت معناى یا ملزوم، و الزم میان فاصله
 اى بیانى شیوه از دور تالشى چنین زیرا باشیم؛ اشیا میان ارتباط ایجاد براى ذهنى تالش از ناگزیر
 توانیم مى ما. است استوار آن بر زبان پویاى طبیعت که مىتفاه کند، مى ایجاب را آن تفاهم که است
 تأکید مورد را قرآن آیات در روشنگرى خاصیت وجود که آوریم دست به آیاتى از را موضوع این
 :خداوند سخنان این نظیر دهند، مى قرار

  5.»کند مى هدایت راست راه به بخواهد را که هر خدا و ایم آورده فرو روشنگر آیاتى قطعاً« 
 6.»شود روشن گناهکاران رسم و راه تا کنیم، مى بیان روشنى به را خود آیات گونه این و« 



 شما به اند بوده شما از پیش که را کسانى رسم و راه و دهد توضیح شما براى خواهد مى خدا« 
 7»...بنمایاند

 و راهنمایى و ایتهد مستلزم که گوید مى سخن اى روشنى از جا این در آیات پیداست، که چنان 
 .روانند آن در گناهکاران که است خالفى راه شدن آشکار نیز

 سخن اصطالحاتى و رمزها کتاب عنوان به قرآن درباره که نیست آن زمینه جا این در همچنین، 
 آنها برابر در مردم که اى گونه به. است دور عربى زبان هاى روش عمومى بستر از که شود گفته

 مقصود دارند بیم که رو آن از نیابند، سازد روشن برایشان را آنها معانى که نورى و بمانند سرگردان
 حالى یا و گفتارى قرینه گونه هیچ که حالى در باشد، دیگرى معناى اش، ظاهرى معناى بجز آیه

 زیرا برد، مى میان از را قرآن سترگ هدف که است وضعیتى این و خورد نمى چشم به معنا آن براى
 و خرد فعالیت براى باشد راهى مردم بر آمده فرود آیات که است استوار پایه این بر رآنق هدف
 و بگیرند اندرز طریق این از و بیابند را راست راه آیات، این وسیله به بتوانند آنها و آنان اندیشه
 :گوید مى باره این در خدا که چنان. کنند پیشه تقوا

 8».بیندیشید شما که باشد گرداند، مى روشن شما براى را[ خود] آیات خداوند گونه این« 
 9».بیندیشید که باشد گرداند، مى روشن شما براى را خود آیات خداوند گونه بدین« 
 10».یابید ره شما که باشد گرداند، مى روشن شما براى را خود هاى نشانه خداوند گونه این« 
 11».کنند پیشه پروا که باشد ردان،گ مى روشن مردم براى را آیاتش خداوند گونه این« 
 12.»شوند متذکر که باشد گرداند، مى روشن مردم براى را خود آیات« 
 مبناى بر عالمان که است آشکارى و روشن مسائل از قرآن ظواهر حجیت مسأله رو، این از 

 .دارند اجماع آن بر کلى، طور به ظواهر حجیت پذیرش
 این بودن نمادین معناى به این گوید، مى سخن خودش رد متشابه سخنان وجود از قرآن اگر 

 یا و دارد وجود شان مدلول در چند احتماالت که است سخنانى مقصود بلکه نیست؛ سخنان
 بعد به مربوط متشابه آیات در مشکل وجود بسا چه و کند مى القا را گونى گونه مفاهیم که سخنانى
 را آیات این که ترتیب بدین باشد شان التمدلو ناحیه در و ها واقعیت بر آنها تطبیق

 هایى اندیشه و افکار بر را شان مدلول و دهند قرار استفاده مورد گر تأویل و جو فتنه گران تحریف
 .سازد مى دور راست راه از را مردم که کنند تطبیق

 طوطخ ترسیم »علم در راسخان« نقش ها، برداشت برخى براساس و آمد گفته آنچه به توجه با 
 آیه مدلول »تفاهم و تفهیم« مسأله در عربى زبان فضاى و شرایط گرفتن نظر در با که است اى واقعى

 .بگیرد شکل آن در



 خواهیم مى تنها و نیستیم »تأویل« و »متشابه« مسأله درباره گسترده پژوهشى درصدد جا دراین ما، 
 .برسیم باره این در اى تیجهن به که حدى در البته. باشیم داشته مسأله این به اى اشاره

 مردم از برخى: پرسند مى او از وقتى که است شده روایت السالم علیهم بیت اهل امامان از یکى از 
 پاسخ در السالم علیه امام. هستند معینى اشخاص آن، همانند و زکات و نماز از مقصود: گویند مى
 این معناى ».دهد نمى قرار خطاب مورد فهمند، نمى که چیزى به را بندگانش خداوند«: فرماید مى

 نمادین اشاره یا و معنوى و لفظى تعقید راستاى در قرآنى آیات که است آن السالم علیه امام سخن
 .کند نمى حرکت نیست، فهم قابل روشنى به مردم براى که
 این. اند گفته سخن فراوان آن درباره دانشمندان »بطن« و »ظهر« یا »باطن« و »ظاهر« مسأله اما 

 از برخى حتى و دهد مى تشکیل را قرآن بطون که چرخد مى شمارى بى معانى پیرامون سخنان
 تحقیق به شان شناختى زبان پژوهشهاى در اصولیان. است برشمرده قرآن براى بطن هفتاد روایات،
 عدم و امکان ردرگی فلسفى شیوه با و اند پرداخته »معنا یک از بیشتر در لفظ کاربرد« بودن روا درباره
 امکان معناست، قالب لفظ: گوید مى که اى نظریه براساس که ترتیب این به اند، شده مسأله این امکان
 معناست، نشانه لفظ: است معتقد که اى نظریه براساس و باشد داشته معنا دو لفظ یک که ندارد
 .باشد معنا چند نشانه لفظ یک که ندارد مانعى

 قرآن آیات از بعضى که این بر اند گرفته دلیل را »قرآنى باطن« یا و »قرآن بطون« حدیث برخى 
 دارد بستگى آیات معناى سطح به موضوع این و ویژه اشخاص براى بعضى و است مردم توده براى

 وحى نهان اسرار از آگاهان جز که است قرآنى معناى »نهانِ« یا و »سرّى« منطقه همان قرآن، بطون و
 .نهد گام منطقه این در ندتوا نمى کسى الهى،

 سخن مردم همه با آیات آن درباره کند، مى بیان مردم براى را آیاتى وقتى کریم قرآن لیکن 
 به آیات پس .»بیندیشند که باشد و کنند تفکّر که باشد و گیرند اندرز آنان که باشد«: گوید مى

 چیزى همان قرآن، در حمطر اندیشه که کند مى ایجاب امر این و ندارد اختصاص خاص گروهى
 سطح اختالف رغم به و باشند داشته خود با را آن تا خواسته مردم همه از خداوند که باشد
 سطح تناسب به مردم که عربى رساى واژگان دیگر همچون - آن هاى ویژگى فهم در شان فکرى
 این عملى و فکرى رهنمودهاى برطبق - دارند آن از متفاوت هاى برداشت شان، فرهنگى و فکرى
 .کنند حرکت کتاب

 واحد، کاربرد در معنا تعدد که است این آن و خورد مى چشم به مسأله در دیگرى نکته جا این در 
 مشترك واژگان کاربرد در حتى تفاهم، شیوه با که زیرا نیست؛ معمول عربى بیان عمومى روش در
 آن همه در که نیست آن ستلزمم معنا، چند براى لفظ وضع چه،. ندارد سازگارى معنا، چند در

 حالى یا و گفتارى قرینه به نیاز لفظ از آنها از کدام هر اراده حالت، این در بلکه. رود کار به معانى



 شناخت در اجمال، که معناست بدان این گویند، مى سخنى »مجمل« واژه از مردم گاه هر و دارد
 .است احتمال چند میان از مقصود معناى

 سخن در هنر از گیرى بهره مسأله بلکه نیست؛ ذاتى استحاله و امکان مسأله مسأله، ترتیب، بدین 
 چند سخن نوع این[ قرآن بطن از] مقصود اگر بنابراین،. است عرب میان در تفاهم براى گفتن

 هیچ گوینده موردنظر معناى کردن مشخص براى و دارد معنا چند که سخنى یعنى] باشد معنایى
 در زیرا است، بیرون عرب معمول سبک از سخنى چنین کارگیرى به[ نیست دست در اى نشانه

 با و سازد مى دور رسایى و بالغت سطح از سبب، همین به و کند مى ایجاد اخالل سخن، وضوح
 .دارد ناسازگارى است گرفته قرار بالغت هنر قله اوج در آن وسیله به قرآن که هنرى اعجاز

 قرآن باطن معناى بودن نهفته: که کرد مطرح باید را پرسش این دیگر سویى از و سو یک از این 
 که باشد سبب بدین بودن نهفته این اگر چیست؟ آن فایده و دارد؟ معنایى چه علم، در راسخان نزد
 آیه لفظ از اگر حتى پذیرفت، دین اسرار درباره را ایشان سخن باید و هستند خدا هاى حجت آنان
 و کند مى ایجاب را پذیرش این بودن، حجت سرشت: گفت باید صورت این در نشود، فهمیده هم

 اثبات را ایشان راستگویى خدا، حجتهاى عصمت چه،. کند تضمین را آن کریم قرآن که ندارد نیازى
 دلیل این به بودن، نهفته این اگر و شود؛ مى منجر آنان سوى از نهفته حقایق پذیرش به و کند مى

 .ندارد ظهور معانى این در قرآن: بگوییم باید آید، مى دست به قرآن خود از فتهنه معانى آن که باشد
 نزول عصر در آیه[ نزولهاى شأن و] مصادیق یعنى جزئى معناى قرآن، ظاهر از مقصود است ممکن 
 جزئیات، و مصادیق تمامى بر که معنایى یعنى کلى معناى آن، باطن از مراد و باشد نزول زمان در یا

 همان »ظاهر« از مراد ترتیب، بدین و باشد کند مى صدق آینده در چه و حال در چه گذشته، در چه
 کلى معناى »باطن« از مراد و است روشن[ نزول زمان]=  حاضر زمان در تنها که است جزئى معناى
 به بلکه نگردد؛ منحصر نزول دوران مصادیق در تنها قرآن، تا شد خواهد روشن آینده در که است
 امتداد انسان و زندگى آینده و نوین رویدادهاى در همانند، موارد تمامى به کلى قانون یک انعنو
 .یابد

 است گفته سخن آن درباره حدیث چند در السالم باقرعلیه امام که است چیزى همان موضوع این 
 :است حدیث این جمله، آن از و
 از اشعرى، محمد بن ابراهیم از رى،اشع خالد بن محمد از برقى، از سعد، از پدرش، از صدوق« 

 ابوجعفرعلیه از: گفت که است کرده روایت اعین بن حمران از قماط، ابوخالف از میمون، بن ثعلبۀ
 نازل آنان مورد در قرآن که هستند کسانى آن ظهر: فرمود پرسیدم؟ قرآن بطن و ظهر درباره السالم
 شد، نازل آنان درباره چه آن. دهند مى انجام ار آنان کارهاى که هستند کسانى آن بطن و است شده

 13».شود مى جارى نیز اینان درباره



 :است چنین احادیث، این از دیگر یکى 
 باقرعلیه محمد امام ابوجعفر از: گفت که است کرده نقل یسار بن فضیل از خود تفسیر در عیاشى« 

 آن در و دارد بطنى و ظهر که این رمگ نیست، اى آیه قرآن در«: پرسیدم روایت این درباره السالم
 هر که سخنى این معناى: پرسیدم. است آغازى را مرزى هر و دارد مرزى که این مگر نیست، حرفى

 آن تأویل قرآن، بطن از مراد و آن تنزیل قرآن، ظهر از مقصود چیست؟ دارد، بطنى و ظهر اى آیه
 در ماه و خورشید بسان قرآن. است هنیامد هنوز آن از برخى و گشته سپرى آن از برخى که است

 فرموده تعالى خداوند. پیوندد مى وقوع به تأویلش بیاید، آن از چیزى که زمان هر است، حرکت
 .»]147/ عمران آل] داند نمى کسى علم در راسخان و خدا جز را تأویلش و: است

 را فراگیر و ىکل معناى یک آیه، مصداق که کند تأکید خواهد مى نخست حدیث که است روشن 
 معناى این آید، پدید نو از مصداق این همانند مصادیقى که زمان هر و دارد نهفته خود اندرون در

 حدیث در السالم علیه امام که است چیزى همان این و یابد مى مجدد تحقق زمان، طى در نیز کلى
 : فرمود دیگر

 هم قرآن زمان، پرده پشت در آنان نشد ناپدید با بود، شده نازل خاص گروهى شأن در قرآن اگر« 
 الگویى تا است، حرکت در همواره روز و شب و ماه و خورشید بسان قرآن لیکن. شد مى نابود
 ».است شده نازل آن درباره آیه که الگویى قرآن، هدف مورد کلى اندیشه نمایاندن براى باشد

 حال تا گذشته از زمان بستر در که تمعناس یک بلکه نیست؛ لفظ براى معنا دو جا این در بنابراین، 
 هم را آینده یافت، خواهد تجسم افراد و مقاطع تمامى در که خصوصیتى قالب در و داشته استمرار

 .دارد نظر زیر
 :نگرد مى مسأله به دیگرى شکل به که هست دیگرى حدیث جا این در 
 جعفى یزید بن جابر از وابشى، بشر از فضیل، بن محمد از حکم، بن على از پدرش، از صدوق« 

 من به او و کردم سؤال اى آیه تفسیر درباره السالم ابوجعفرعلیه از: گفت که است کرده روایت
 پیش روز. گردم فدایت: گفتم. داد من به دیگرى پاسخ او و پرسیدم او از دوم بار سپس. داد پاسخ
 و دارد بطنى هم بطن آن و دارد ىبطن قرآن: فرمود امام دادى؟ من به دیگرى پاسخ مسأله این درباره
 از قرآن تفسیر چون چیزى هیچ جابر، اى. است ظهرى هم ظهر این براى و است ظهرى آن براى
 در و دیگر چیزى درباره آن پایان و است چیزى درباره آیه آغاز چه،. نیست دورتر ها انسان عقل
 15».شود مى برداشت آن از گوناگون معانى که است اى پیوسته سخن حال، عین

 بر زیرا کند، مى اشاره واژه یک براى معنا تعدد به حدیث این که رسد مى نظر به چنین آغاز در 
 .باطنى نیز آن باطن و دارد ظهرى واژه، ظاهر که کند مى تأکید و دارد داللت تفسیر تعدد



 آن ولمدل لحاظ به را آیه خواهد مى حدیث این که دهد مى نشان مزبور حدیث در دقت لیکن 
 مطلب، یک مختلف ابعاد درباره آیات برخى بینیم، مى زیرا آن، واژگان لحاظ به نه و کند بررسى
 موضوع گاهى نمونه، عنوان به. کند مى کامل را مطلب مجموع در که ابعادى گوید، مى سخنى
 امرى... . و سیاست به سوم بعد از جامعه، به دیگر بعد از دارد، ارتباط اخالق به بعد یک از واحدى

 از کدام هر گویى که بگوید سخن اى گونه به بعد چند از که دهد مى را امکان این پژوهشگر به که
 گون گونه از و معنا یگانگى آیه، پیوستگى از امام مقصود شاید و است آیه جداگانه معناى ابعاد، این

 دیگرى معناى شده، نازل بدان نقرآ که معنایى است ممکن بنابراین،. باشد معنا ابعاد تعدد پذیرى،
 .آورد دنبال به را دیگرى اشاره تواند مى آیه اشارات که چنان کند، جذب را
 اراده تأویل، از مقصود بنابراین،. یابیم دست تأویل معناى به توانیم مى آمد، گفته آنچه پرتو در 

 در که لفظ وضعى اىمعن طریق از است معنایى آوردن دست به بلکه نیست؛ لفظ ظاهرى غیرمعناى
 .است شده قصد استعمال فرایند

 را کسى کس هر«: خداوند سخن این درباره که است شده نقل السالم باقرعلیه امام از حدیثى در 
 رهایى مقصود: فرمود »]32/ مائده] است داشته زنده را مردم تمام گویى که است چنان بدارد زنده

 سوق راست راه به گمراهى از را انسان که کسى: تمگف. است شدن غرق یا و سوختن از بخشیدن
 16».است آیه بزرگ تأویل این: فرمود چطور؟ دهد

 گمراهى مرگ، از مراد و هدایت زندگى، از مراد که نیست این السالم علیه امام مقصود جا این در 
 مادى ىمعنا بر افزون مرگ، و زندگى براى اضافى معناى دو گمراهى و هدایت که این یا و است

 قیام بدان خدا سوى به گران دعوت که هدایت ارزش به اگر که است این مراد بلکه آنهاست،
 نجات اهمیت از آن اهمیت شود، نگریسته ژرف دهند، نجات گمراهى از را ها انسان تا کنند مى

 ،او همیشگى سرنوشت در و انسان روح در هدایت دستاوردهاى چه،. نیست کمتر ها انسان زندگى
 زندگى ارزش همسنگ هدایت ارزش که معنا این پس. است حقیقى زندگى دستاوردهاى همان
 موافق مفهوم از یا و باشد آیه معناى به که این نه کنیم، مى استنباط را آن ما که است اى مسأله است،

 .آید دست به آن
 پس«: خداوند سخن این درباره السالم، باقرعلیه امام از که خوریم برمى حدیثى به راستا این در 

 چیست؟ او خوراك: پرسیدم: گفت راوى شده روایت] 24/ عبس] بنگرد خوراکش به انسان باید
 17».گیرد فرامى فراگیرد، باید که کسى از را آن که او دانش: فرمود امام

 تصور ما اگر حتى باشد، آیه این در[ طعام]=  خوراك واژه معناى تواند نمى دانش که است روشن 
 که کند مى تأکید دیگر آیات زیرا دارد، وجود غذایى نیز خرد براى تَنْ، خوراك بر افزون که کنیم



 فرموده خداوند که چنان آید، مى دست به گیاهان از که است مادى غذاى همان واژه این از مراد
 : است

 دانه آن در پس. شکافتیم شکافتنى با را زمین آنگاه ریختیم، فرو بارشى صورت به را آن ما« 
 وسیله] تا. چراگاه و میوه و انبوه هاى باغ و. خرما درخت و زیتون و سبزى، و انگور و. رویاندیم

 18.»باشد دامهایتان و شما استفاده[
 سازگارى باشد دانش معناى به جا این در طعام واژه که دیدگاه این با آیات این که است روشن 

 واژه این که رو آن از. کند استفاده طعام واژه از را دانش معناى هخواست السالم علیه امام لیکن ندارد،
 نعمتهاى از بیش و است الهى نعمت یک که کند مى اشاره غذا معنوى بعد به -  اشاراتش جمله در -

 .است ارزشمند کند، مى تغذیه را بدن که الهى مادى
 همان این زیرا بینیم؛ مى ضرورى تفسیر، در را قرآن از گیرى الهام شیوه گونه این بررسى رو، این از 

 به - آن مقاصد و اهداف طبیعت به توجه با - آیه یک از انسان شود مى موجب که است اى شیوه
 افقهاى به عربى زبان و اسالمى کلى قوانین چهارچوب در قرآن آیه و رهگشاید دیگر جهانهایى
 .شود گسترده آن دامنه و رهیابد بیشترى

 اى جامعه تاریخى تجربه از و معنوى تصویر به مادى تصویر از ما که است چیزى نهما شیوه این 
 که نوینى تجربه به کرد، جویى چاره را آن مسائل و چالشها و مشکالت و آمد فرود آن در قرآن که
 چون هایى ویژگى بر افزون که امرى کند، منتقل هستیم رویارو عینى مشکالت و چالشها با آن در ما

 .بخشد مى قرآن به نیز را پویایى ویژگى آن، امثال و دادن اندرز راهنمایى، انین،قو وضع
 و شده روایت السالم علیهم امامان از که بسیارى روایات برابر در توانیم مى شد گفته آنچه پرتو در 

 از ىبرخ که دریابیم تا کنیم، درنگ کند، مى تفسیر السالم علیهم بیت اهل به را قرآن آیات از برخى
 که حالى در) 23/ شورى) »القربى فى المودة« آیه و 19«تطهیر« آیه نظیر است آنان ویژه آیات این

 آیه همانند باشد مى آن کامل الگوى و مصداق السالم علیهم بیت اهل لیکن است، عام دیگر برخى
 »الذکر اهل لوافاسئ« آیه و) 7/ رعد) »هاد قوم لکل« آیه و) 7/ عمران آل) »العلم فى الرّاسخون«
 و) 119/ توبه) »الصادقین مع کونوا و« آیه و) 43/ رعد) »الکتاب علم عنده من و« آیه و) 43 نحل)

 )39/ فاطر) .»عبادنا من اصطفینا الّذین الکتاب اورثنا ثم« آیه
 نزول اسباب و شده نازل السالم علیهم بیت اهل درباره خاص موارد در آیات از برخى چند هر 

 به گردیده، آغاز آیات این از شده، مطرح آیات آن در که اى مسأله حال، عین در اما دارد، ىا ویژه
 اهل آیه، این مورد که بینیم مى مباهله آیه در که چنان یابد، مى امتداد شمول و کلیت سوى و سمت
 حضرت ،«اابنائن« عنوان در السالم علیهما حسین و حسن: از عبارتند آنان و است السالم علیهم بیت



 همان .»انفسنا« عنوان در السالم علیه امیرالمؤمنین على امام و »نسائنا« عنوان در السالم زهراعلیها
 : است فرموده خداوند که گونه

 بیایید: بگو کند، محاجه تو با آمده،[ حاصل] را تو که دانشى از پس باره این در که هر پس« 
 را خود نزدیک خویشان شما و نزدیک خویشان ما و انزنانت و ما زنان و پسرانتان و پسرانمان
 20.» دهیم قرار دروغگویان بر را خدا لعنت و کنیم مباهله سپس فراخوانیم؛

 بدان مسلمانان که را مواردى همه که است کرده ترسیم مباهله براى کلى خط یک آیه این لیکن 
 : بینیم مى نیز خداوند دیگر سخن در را معنا این همچنین. گیرد برمى در کنند پیدا نیاز

 »دارند برپامى نماز که کسانى همانند: اند آورده ایمان که کسانى و اوست پیامبر و خدا تنها شما ولى 
 21«دهند مى زکات رکوع حال در و
 علیه على امام درباره آیه این که است آمده گردیده، روایت چند، اسنادى به که مشهور روایت در 

 بیان کلى قالب در عالى شکلى همان با آیه این در مطرح معناى حال، عین در اما ه،شد نازل السالم
 به مفرد؛ نه آمده، جمع شکل به آیه لذا و برگیرد در را مسلمانان امور متولیان همه تا گردیده
 .گیرد دربرمى هستند السالم علیه على امام نسل از که را امامانى همه که اى گونه

 :کنیم مى مشاهده خداوند سخن این در را شده دیا سبک طور همین 
 که خداست خشنودى براى ما. دادند مى خوراك را اسیر و یتیم و بینوا[ خدا] دوستى[ پاس] به و« 
 22».خواهیم نمى شما از سپاسى و پاداش و خورانیم مى شما به
 داده قرار آغاز نقطه را بزرگوار دو این و شده نازل السالم علیهما فاطمه و على شأن در آیات این 

 به نسبت اخالص روحیه همان با که کند ترسیم کسانى براى را پهناورى خط جا آن از تا است
 این در او، دربند و بینوا و یتیم بندگان درباره خودگذشتگى از و او، براى دوستى او، از ترس خدا،
 .کنند مى حرکت خط

 حرکت از نزولش مورد تاریخى هاى ویژگى محدوده در کریم قرآن که بینیم مى چنین، این 
 در قرآن که چنان. فراگیرد زمان بستر در را زنده هاى نمونه تمامى تا یابد مى امتداد بلکه ماند؛ بازنمى
 عدم و مشروعیت باطل، و حق مسائل در اجتماعى عینیت پویایى و تحرّك به خود کلى مفاهیم

 جامعه واقعیت در کژ راه از راست راه تشخیص اىبر باشد اى نشانه تا کند مى نگاه مشروعیت،
 مرحله طریق از تا و است آمده وجود به نزولش آغاز از پس دورى زمانى فاصل در که اسالمى
 نمادهاى سمت به را ها انسان ترتیب بدن و بگوید سخن آن مشابه نوین اى مرحله درباره پیشین،

 آینده در باطل سمبلهاى از گذشته، در باطل ىنمادها طرد و معرفى وسیله به و گردد رهنمون حق
 در را زمان سرتاسر آینده، در که است اى گسترده حقیقت نمایانگر قرآن زیرا سازد، دورشان

 .یابد مى اوج آن فراز بر و گیرد برمى



 به یا و رویم بیرون عربى زبان رایج قواعد محدوده از که نداریم نیاز قرآن تفسیر در ما بنابراین، 
 چه، سازیم، دور کلى مسائل از را آن حق، مشروع سمبل این یا حقیقت، آن یا این بر تکیه طرخا

 این ما به دارد، وجود آن درون در که پویایى و زنده هاى نمونه نیز و قرآن در پراکنده خطوطى
 .یابیم دست مان هاى خواسته به استدالل عالم در که دهد مى را امکان
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