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  دهکیچ

. عـدم ١ :است، درباره داللت ظواهر آن بر مراد خدا سه نظر وجود دارد یاسالم عتیمعارف و شر یبناقرآن که سنگ

. داللـت ٣دارد؛  ییکـارا فیو تکـال نیقوان هکه در محدود یو تعذر یتنجزّ  تی. حج٢بدون مراجعه به معصوم؛  تیحج

 فیمهم است؛ زیرا تضـع اریمسئله بس نیا ی. بررسیخیو تار ینیظواهر بر مراد در گستره احکام، معارف، علوم تکوی قطع

ـئله مربـوط اسـت بـه نـوع  درسـنظر می. بهدکنمشکل می را دچار نیمعارف اسالم، اساس د انیحذف آن از بن ایقرآن  مس

قـرآن را کتـاب  هک یاتیو روا اتیآ نی. همچنننددااز اختالف و... می یعارن، ینور، مبت ، یکه قرآن را هدا یاتیبرداشت از آ

ـند  ی. چگونه ممکن است ظواهر قرآن داللت روشن و مبرهنننددامی امتیها تا قو حجت بر همه انسان دیجاو نداشته باش

 زیـبودن همه قرآن داللت دارنـد، نکه بر معجزه یاتیحجت روشن خدا بر بندگان باشد؟ آ خیتار انیو قرآن از روز نزول تا پا

بلیـغ و  یبلکـه حتـسـت، یتنها قـرآن معجـزه نباشد وگرنه، نه یمراد اله دیدر قرآن دارد، با ظواهرآنچه عنوان  ددهنشان می

ـتند.  ازمندیدنبال دارد که نرا به یسؤاالت یبودن ظواهر قرآنالداللهقطعی هیتأمل دارد. نظر یفصیح دانستن آن جا پاسـخ هس

سناد  ـ  ایروش کتابخانهپژوهش که به نیا و شبه پژوهانه انجام گرفتـه، انگـاره مـورد نظـر را  یفیتوص، ییمحتوا لیو تحل یاِ

  نشان داده است. دییمسئله خود قرار داده و آن را قابل تأ

    .مراد خدا، قرآن هایداللت، ظواهر قرآن، انگارهی: دیلکواژگان 

                                                   
* Email: m.firoozmehr@gmail.com 

** Email: mirarab@isca.ac.ir (نویسنده مسئول) 
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  مقدمه

خداوند پس از بیان اهمیت آفـرینش انسـان . ن راه تفهیم و تفاهم بیان و سخن استتریمهماز 

: به پدیده بیان و سخن اشاره کرده و البته پـیش ازآن از تعلـیم قـرآن بـه انسـان سـخن گفتـه اسـت

تفهیم و تفـاهم در قالـب سـخن ) ٤ـ١ /رحمان» (اَنياْلَب اْلِإْنساَن. َعلََّمُه اْلُقْرآَن. َخَلَق الرَّْحمُن. َعلََّم«

الفـاظ و  واسطهبهو قرآن نیز  شودمی الفاظ و عبارات انجام واسطهبهشفاهی یا کتبی  صورتبهچه 

ه ک یالفاظ و عبارات. عبارات به انسان تعلیم شده که قالبی هستند برای انتقال مراد خداوند به انسان

شود و چنانچه تحمـل یمنامیده  »نص« نتابد بر را معنا یک جز اگربردیم کاربهسنده یا نویلم کمت

بابـایی و  ؛١٥٢ :٣ج، ١٣٧٥، مظفـرشـود (ر.ک: می نامیده اهرظبیش از یک معنا را داشته باشد 

  ).٢٢٠ـ٢١٩ :١٣٧٩ ،دیگران

 تعـالیباریو داللت قطعـی بـر مـراد اند یا نص، الفاظ و عبارات قرآنی نیز همانند همه متون

ظـواهر قرآنـی ایـن  هدربـار. دارند و یا ظاهرند که اغلب الفاظ و عبارات قرآنی از این قسم هستند

آیا مانند نصوص قرآنی داللت ؟ چگونه است تعالیباریسوال مطرح است که داللت آنها بر مراد 

ی درصـورت. قطعـی اسـتغیر ظنی و تعالیباریقطعی بر مراد خداوند دارند یا داللت آنها بر مراد 

که داللت ظواهر قرآنی بر مراد خداوند قطعی باشد چه نتایجی دارد و چنانچه قطعـی نباشـد چـه 

  ؟خواهد آمد دستبهنتایجی 

اصـولیان میـان  در ، لکـندر قالب مقالـه پژوهشـی یافـت نشـده اسـتها شجواب این پرس

اسـت و  الصـدورظنیعکس حـدیث کـه ، الداللهظنیاست و  الصدورقطعیمعروف است قرآن 

در کلمات برخی اصولیین مانند وحیـد . این نگاه همه اصولیان و مفسران نیست، اما الداللهقطعی

اشاره شده که داللت الفـاظ ) ٢٠٦ق: ١٤١٩، یبهبهان( قهیهدر الرسائل الف) ق١٢٠٥. م( بهبهانی

 ازسـویزیرا اراده خالف ظاهر از الفاظ قرآن بدون نصب قرینه ؛ قرآن بر مراد خداوند قطعی است

بـه ) ٤٩تـا]: ی، [بیسـبحان( سـبحانی نیـز در المنـاهج التفسـیریه اللـهآیت. خداوند قبیح است

جـوادی آملـی در  اللهآیت. همچنین تصریح کرده استداللت نصوص و ظواهر قرآن بودن قطعی

 بـالقرآن تفسـیرالقرآن فـی و صـادقی تهرانـی در الفرقـان) ٧٧: ١ج، ١٣٧٩، یآمل یجواد( تسنیم
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داللت الفاظ قـرآن را صـریح و داللـت ظـاهر آن را بـر مـراد ) ٢٤: ١ج، ١٣٦٥، یتهران ی(صادق

  .ننددامی خداوند قطعی

سـنادیـ ای انهکتابخ روشبه که پژوهش این  پژوهانـه شـبه و توصـیفی، محتـوایی تحلیـل و اِ

  .است داده نشان تأیید قابل را آن و داده قرار خود مسئله را نظر مورد 1انگاره، گرفته انجام

  مفاهیم. ١

شـوند و  یشناسـمفهوم »ظواهر«و  »داللت«الزم است دو مفهوم  یاز ورد به بحث اصل شیپ

  .مقصود از آنها روشن گردد

  داللت .١ـ١

، اصـطالح در)، ٢٤٨: ١١ج، ١٤٠٥، منظور(ابن است هدایت راهنمایی و معنایبهکه  داللت

 و» دالّ « را اول شـیء؛ گـرددمـی دیگـر شیء به علم سبب که شودمی گفته شیء یک در حالتی به

 ازجملـهدارد  یمختلفـ اقسـاماللـت د) ٣٦: ١ج، ١٣٦٦، مظفـر( یندگومی» مدلول« را دوم شیء

 تقسـیم لفظـیغیر وضعی به داللت لفظی و داللت. یداللت وضع، یداللت طبع، یداللت عقل

لفظـی هماننـد غیر و داللـتخـارجی  مایع سیالداللت لفظی مانند داللت لفظ آب بر شود، می

  ).٣٨ـ٣٧: همان( بر معانی خاصها و جادهها عالیم نصب شده در کنار خیابانداللت 

قابـل ، غیرالداللـهقطعیتحقیق داللت وضعی لفظ اسـت و مـراد از مقصود از داللت در این 

  .معنای متبادر به ذهن استبودن تردید

                                                   
: ١٣٨١، صـدری افشـار( طرح ابتدایی یـک موضـوع و) ٦٣٣: ١ج، ١٣٨١، انوری( پندار، فرض معنایبهانگاره . ١

 برای گامنخستین  را آن بتوان اصطالحی جایگزین برای فرضیه یا ایده است که شاید درواقع انگاره. است) ١٥٦
 برابـر در انسان که است حلی راه نتریساده ایده دیگرعبارتبه ؛دانست نیاز یککردن برآورده یا مشکل یک حل

  .دکنمی فکر آن به نیاز یا مسئله یک
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  ظواهر .١ـ٢

 اسـت مخفـی چیـزشدن آشکار معنایبه ظهور و آشکار معنایبه لغت در، باطن مقابل ظاهر

 عنـوان بـه و فهمدمی گوینده کالم از شنونده را که معنایی). ٥٢٧ و ٥٢٠: ٤ج، ١٤١٤، منظور(ابن

 ظهـور معنـا آن بـر لفـظ داللت به و شودمی نامیده ظاهر، دگیرمی گوینده مورد عمل قرار مقصود

 مقابـل در) ۱٧٩: ۲ج، ١٤١٨، صـدرشـود (می در این داللت احتمـال خـالف معنـا داده. گویند

 ندارد راه آن در خالف احتمال و است صریح مقصود معنای بر نّص  داللت. دارد قرار نّص ، ظاهر

  .)همان(

  نظرات درباره داللت ظواهر قرآنی. ٢

  :چگونگی داللت ظواهر سه نظر مطرح است درباره

نظریه عدم حجیت ظواهر قرآنی بدون رجوع به معصوم که این نظـر درمیـان اخبـاریون  )الف

 این نگـاه) ٣٢ـ٢٧: ١جتا]، ، [بیبحرانی ؛٣٣٦و  ٢٥٤ ،٢٤١: ١٤٢٤، استرآبادی( دار دارد طرف

آن  ههمین دلیل بحثی دربـار د و بهآیمی انکار بدیهی به حساب هظواهر قرآنی امروزه به منزل هدربار

  ؛نخواهیم داشت

شـان  بسیاری از دانشمندان علم اصول که معتقدند ظواهر قرآنـی هرچنـد داللـت هنظری )ب

ــت ــی اس ــا ظن ــت دارد، ام ــاملی( 1حجی ــاری ؛١٤١: ١٤١٧، ع ــد  ؛١٣٩ :١ج، ١٤١٩، انص آخون

                                                   
 عـذر و) ٣١٦: ٣جق، ١٤١٤، زبیـدی مرتضـی( برهـان و دلیل معنایبه که است حجت جعلی مصدر حجیت. ١

 هکـ اسـت یهرچیـز اصـول علـم اصطالح در حجت. است) ١١٤: ١٣٧٤، مشکینی؛ ١١٨: م١٩٩٢، معلوف(
) ١٢: ٢ج، ١٣٧٥، مظفـر( شود مکح به نانیاطم و قطع موجب هکآن، بیندکمی اثبات را الهی امکاح از میکح

ر و منّجز که  ظنی دلیل و اماره اگر .)۴۱۰ ق:١٤٢١، بروجردی؛ ۴۰۵: ١٤٠٩، خراسانی آخوند(ر.ک:  است معذّ
، باشـد واقـع مخـالف اگـر و اسـت عـذاب موجب مخالفتش و شده منّجز تکلیف ،باشد واقع با مطابق، معتبر

 .)۱۹۳: ۴جق، ١٤٢٦، صـدر؛ ۴۰۵ ق،١٤٠٩، خراسـانی آخونـد(ر.ک:  نـدارد عقـاب و است معذور مکلف
 قطعـاً  کـه اسـت علمـی دلیـل حکم در تعبداً ، معتبر ظنی دلیل ؛ یعنیاست طریقیت جعل حجیت دیگر معنای

ریت و منجزیت   .)۲۳۸ و ۱۱۵: ۲جق، ١٤١٧، خویی( دارد نیز معذّ
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  .)٤٨ـ٤٧ :٢ج، ١٤٠٩، خراسانی

بخـش  نـانیمقصـود صـراحت ندارنـد و اطم یدر معنـا، خود یه به خودکرو  ظهورات از آن

، الم او باشـدکـجـز ظـاهر  یقتینده حقیه مقصود گوک ددهمی احتمالستند و مخاطب همواره ین

ن یظـواهر قـرآن چنـ درموردپس اگر ؛ طلبدیبخش م نانیمعتبر و اطم یاپشتوانه یرفع نگران یبرا

افـت ی یلـین دلیاگر چن، اما شده است وضعت یظواهر قرآن حج یم براییگویافت شود می یلیدل

اسـتاد معرفـت . لم دانسـتکمـراد مـت یایـو آنهـا را گو کرد کتوان به ظواهر قرآن تمسینشود نم

اخباری و اصولی نی نشان داده هیچ روشبهرا به دقت بررسی کرده و ها و اخباریها نظرات اصولی

هـا مخالف حجیت ظواهر قرآن نیسـت و اتهـام عـدم پـذیرش حجیـت ظـواهر قـرآن بـه اخباری

  ؟ولی منظور از این حجیت چیست) ۹۶ـ۸۴: ۱ج، ١٣٧٩، معرفت( ناصحیح است

، ١٣٦٧، خمینی( اندتنجز و تعذر دانسته معنایبهت را یحج مقصود از حجیت برخی درمورد

الً علم دانسـته یعلم را تعبدا و تنز، غیرتیحج وضعشارع مقدس با  ندمعتقد یاو عده) ١٩٧: ٣ج

  ؟ند راهگشا باشندتوانمی معارف قرآن درموردآیا این دو نظر ). ٣٤٨ :٥ج، ١٤١٧، ییخو( است

نه ، است ات قرآنیاز آ خداوندمراد و دریافت ر فهم یتفس هدف، را اوالً یز: جواب مثبت نیست

ـ آن  فیـلکلف در مخالفت تکه معذور شمردن مکست ین یدیترد. قطع گذاشتنجای بهاحتمال 

 کـهچنان؛ شـودینمـ یشـف مـراد الهـکـ موجـب  باشـد یات مراد واقعـیه خالف ظاهر آکگاه 

ات مطـابق مـراد یـه ظـاهر آکـ یدرصورتلف ـ کم هف بر عهدیلکثبوت ت یعنیف یلکتشدن منجز

  .شودینم یقتیحقشدن ارکآش هیباشد ـ ما یواقع

 در، امـا فـرض دارد یام شـرعکـف و احیالکـت هت تنهـا در محـدودیحج ین معنا برایا ،اً یثان

 یجعـل اعتبـارکـه ت یـحج معنا نـدارد وتعذر و تنجز ، یخیو تار ینیوکامور ت، اعتقادیمسائل 

  .داردنمعنا ؛ ینیوکاست نه ت

فهـم و عمـل را بـرای ظنـون آیـا عقـال ، استت ظواهر یل حجیعقال دل یبناگفته شود که اگر 

ننـد تـا گفتـه شـود کینند و سپس بر اساس آن عمل مکیاعتبار مرا علم علم غیر یا، ننددامی کافی

ـدا  هبـه منزلـ را آور ظـواهر گمـان، رده اسـتکعقال را امضا  هریه سکز یشارع ن علـم دانسـته و تعبّ
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 اعتقـادی چـه امور واقعی و تکوینی و مسائل درمورداگر هم چنین باشد . مصداق آن شمرده است

  ؟مگر قرآن فقط احکام است؟ ندکنمی

، الداللـهقطعی، بعضـی ظـواهر قـرآن را همچـون نصـوص آن، در مقابل دو نظر یاد شده )ج

 :١ج، ١٣٧٩، جـوادی آملـی؛ ٥٠: تا]، [بیسبحانی ؛٣٢٥ :٢ج، ١٤٠٢، آمدی(ر.ک: اند دانسته

  ).٢٤ :١ج، ١٣٦٥، صادقی تهرانی؛ ٧٧

حجـت دانسـتن ظـواهر قـرآن ، اصولی بـدانیم معنایبهاگر بخشی یا همه آیات قرآن را ظاهر 

براسـاس  و نیسـتمـد آارک یتاب الهکن یق ایدن به حقایرسمصطلح در علم اصول برای  معنایبه

ه کـم یبـدان یتـابکد قـرآن را یا بای درنتیجه؛ کرد یزیرهیقرآن پا یات بشر را بر مبنایتوان حینمآن 

نامیـده ظـواهر آنچـه ه کم ین باور برسید به ایبایا ، دارد ولی فهمش ممکن نیست خواندنش ثواب

فرضیه اخیر قابل دفـاع ، درسنظر می. بهالدالله استیقطع نصوِص شرایطی دارد که در حد ، شده

ن مـورد ظـواهر قـرآبودن الداللهقطعیادله  . درادامهاندازدمی است و جز این نظر قرآن را از کارآیی

  .دگیرمی بررسی قرار

  قرآنظواهر بودن الداللهقطعی ادله. ٣

اسـت  یاادلـه ازمنـدین زیچاز هر شیبودن داللت ظواهر قرآن بر مراد خداوند پیقطع یمدعا

  .ردیگیادعا مورد بحث قرار م نیادله ا نیتراز مهم یکه آن را ثابت کند. در ادامه برخ

  انیم بیتتموجود  .٣ـ١

 یمیو مفـاه یمعـان هعرضـ یقالب بـرا یآنقرغیر و یقرآن یهاها و جملهعبارت، الفاظشتر یب

، الفاظ گونهاینلذا ؛ رده باشدکجز آنها را قصد  یلم معنا و مفهومکبسا مت چه یول؛ خاص هستند

حال . شوندیده میلم دارند و ظواهر نامکبر مراد مت یخواه ناخواه داللت ظن، ها و جمالتعبارت

ت نـص ببخشـد ین ظـواهر خاصـیهم د و بهیالمش بزداکلم بخواهد احتمال خالف را از کمتاگر 

مثـال اگـر  یبـرا؛ مـراد اوسـت دیـنمایه آنچه را ظـواهر سـخنش مـکند کد به صراحت اعالم یبا
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ه آنچـه را پرداختـه و کـشـود یاحتمال داده م، ندکیت میاکرا ح یه داستانک یاندهیا گویسنده ینو

او ، افتـه اسـتیه در خـارج از ذهـن او تحقـق ک یاوست و نه حوادث یاهایا رؤیاالت یخ، نگاشته

ه آنچـه را کـنـد کح یش تصـرینگارش خو سخن و انیا پاین احتمال در آغاز یدفع ا یتواند برایم

گـزارش شـده یـا ع یداشته و خـود نـاظر وقـا یت خارجینیه عکاست  یت نموده همه حوادثیاکح

الفـاظ و عبـارات آن اگرچـه  یعنـ؛ ین منـوال اسـتیز به همیات قرآن نیآ. نگارش شده بوده است

ه کـد یـآیبرمـ ینروشبه یات متعددیاز آ یول، است یلم ظنکظواهرند و داللت ظواهر بر مراد مت

 یه حـاوکـ یات قرآنـیاز آ یبرخ کنیا. د همان مراد خداوند استینمایهر آنچه را ظاهر الفاظ م

  :ام استین پیا

» َأْنَزْلنـا يالَّـِذ النُّـوِر َو َرُسوِلِه َو ِباللَِّه َفآِمُنوا«: مانند؛ ده استیقرآن را نور نام که یاتیآ) الف

و  ییروشـنا، نـور یژگـیده شـده اسـت و ویـنام» نـور« قـرآن، ر آنیو نظـا هین آیدر ا). ٨ /تغابن(

داللـت ، ه ظـواهر قـرآنکاگر فرض شود  ).٣١٨ :١٤ج، ق١٤١٥ ،آلوسی( است یبخش ییروشنا

، دیـنمایجـز آنچـه ظـواهر مـ یینداشته باشد و همواره معنا ینان بخش بر مراد الهیو اطم یقطع

وصـف  یبخشـ یو روشن ینروشبهد و یتوان قرآن را به قول مطلق نور نامینم، محتمل دانسته شود

پـس . نـدکیگـر نمـد جلـوهیـه باکـگونـه قت را آنیحقو  است ییکخته با تاریرا گمان آمیز؛ نمود

ه از ظـواهر آن بـر کـ یه همان معـانکدارد  یام روشن را در پین پیه نور است اکنیف قرآن به ایتوص

  ).١٥٨: ١٣٩١، صفوی( ردکد ید در آن تردیاست و نبا یمراد اله، دیآیم

َتَدبَّروَن الُقرءاَن وَلو کاَن ِمن يَاَفال : «سـتین یند در سراسر قرآن اختالفکیان میب ایی که هیآ) ب
ات در یـآمیـان  ه نبـود اخـتالفیـن آیـدر ا). ٨٢ /نسـاء» (اريِه اخِتلـفًـا کثيالّلِه َلَوَجدوا فرينِد غِع

ات یـآمیـان  بـود و نبـود اخـتالف کهدرحالی؛ قرآن دانسته شده استبودن یل الهیسراسر قرآن دل

قـرآن مـراد ه ظـواهر کـعدم اختالف شد  یتوان مدعیم آنهاست و آنگاه میو مفاه یمرتبط با معان

ه بتـوان کـنباشد مـانع از آن اسـت  یاز آنها مراد اله یا برخیات یه ظواهر آکنیرا احتمال ایز؛ باشد

  .اثبات نمود وشف کا عدم اختالف را یاختالف 

» ٍنياُت اْلکَتاِب َوُقْرآٍن مُِّبـيالر ِتْلک آ«: مانند اند؛ردهک وصفبودن نیبقرآن را به مُ  که یاتیآ) ج
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ن یمبـ. ف شـده اسـتیتوصـ» نیمب« به یتمام قرآن به هین آیدر ا) ٢ /دخان ؛١٥ /مائده ؛١ /حجر(

؛ ظواهر آن ناسازگار استبودن الدالله ین وصف با ظنیف قرآن به ایتوص. روشنگر است معنایبه

  .و عدم وضوح استابهام خته با یرا گمان آمیز

 يَشْهُر َرَمَضاَن الَّـِذ«: ماننـد؛ داندیتگر میهدا یقرآن را به تمام، گوناگون یهاانیبا ب یاتیآ) د
  ).٣ـ٢ /جن ؛١٨٥  /بقره» (ِللنَّاِس یِه اْلُقْرآُن ُهديُأْنِزَل ِف

ظـن اسـت  هه الزمکد و ابهام یبا ترد، شناساندن، نشان دادن، ردنک ییراهنما معنایبهت یهدا

 یمعرفـ) اسلنَّـِل یدُه( تیه نفس هـداکتگر بلیقرآن خود را هدا یوقت اساس. براینستیسازگار ن

 یمـراد الهـ همـان، نه نص، استظاهر در بدو نظر رده و کان یه آنچه را بکست معنا، بدینندکیم

؛ اسـت یهمچنـان بـاقحیرت د و یترد زیرا با وجود احتمال خالف؛ نداردخالف  احتمالاست و 

  .ندکیدا نمیت مصداق پیهدا درنتیجه

، هیـن آیـدر ا). ٤٤ /فصـلت» (َوِشَفاٌء یَن آَمُنوا ُهديُقْل ُهَو ِللَِّذ«: ده شده استیقرآنْ شفا نام) ه

و شـبهه و  کمحض از ش یقرآن شفا یعن)؛ یاٌءَفِش َو ید... ُه َوُه( ه نفس شفاکقرآن شفا دهنده بل

  .عین تردید است، ظنی معنایبهی ظاهر ازسوی. است ید و دودلیترد

ک ِمَن اْلکَتـاِب يَنا ِإَليَأْوَح يَوالَِّذ«: ماننـد؛ شده استف یتوصبودن »حق« قرآن به یاتیدر آ) و
ظـن در مقابـل ، از قـرآن یات متعـددیه در آکاست  یدرحالن یا) ١٩ /رعد ؛٣١ /فاطر» (ُهَو اْلَحقُّ

). ٢٨ /نجـم» (ئًايِمَن اْلَحقِّ شـَ  يْغِنيتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ َال يِإن «: ماننـد؛ اندحق قرار داده شده

ِإنَّـا «: حـق اسـت یتگر به سـویقرآن هدا ولی. پس گمان برای رسیدن به حق اندک کفایتی ندارد
ن وصـف یـبـا ا) ٣٠ /احقاف» (اْلَحقِّ یِإَل يْهِديِه يَدي َنيُمَصدِّقًا ِلَما َب یَسِمْعَنا کَتابًا ُأنِزَل ِمن َبْعِد ُموَس

، نباشـد ید مراد الهینمایمحتمل است آنچه را م یعنی ،الدالله است یه قرآن ظنکاگر فرض شود 

هدایت حتمـاً متوقـف  ).١٦٢ـ١٥٩: ١٣٩١، صفوی( ندک ییحق راهنما یسو ه بهکست ین نکمم

  1.بر فهم است

                                                   
مقدمه تفسیرالمیزان اثر عالمه طباطبایی و مقدمات تفاسیر متأثر از ایشان مانند الفرقان اثر دکتر صادقی تهرانی و  .١

 اند. تالش خوبی در جهت تفهیم این هدفو...  جوادی آملی اللهآیتتسنیم اثر 
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ات گذشـته بـه یـآ یولـ، میالدالله بـدان یخود ظن یظواهر قرآن را به خود هرچنداینکه  جهینت

اسـت  یها مراد الهاز آن است همان یکآنچه ظواهر قرآن حاه کآن است  یایگو، انیب عنوان متممِ 

  .است یمنتف، ه بر خالف ظاهر است مراد باشدکگر ید ییه معناکنیو احتمال ا

  اعجاز قرآن .٣ـ٢

آیـات تحـدی . است امبریار رسالت پیل تمام عیمعجزه و دل، متعدد یاتیقرآن به صراحِت آ

َعْبِدَنا  یٍب ِممَّا َنزَّْلَنا َعَليَر يَوِإْن کْنُتْم ِف«انـد: قرآن اعالم کردهصریحاً ناتوانی بشر را بر تولید همانند 
» ... َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلـوا. َنيَفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءکْم ِمْن ُدوِن الّلِه ِإْن کْنُتْم َصاِدِق

  ).٢٤ـ٢٣  /بقره(

دنش به یه با سحر نامکبل، نندکار کالم را انکن یا یاند برترز نتوانستهیقرآن ن شهیمخالفان عنادپ

» ٌنيَن کَفُروا ِلْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُهْم ِإْن هَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبـيَقاَل الَِّذ َو«: انـدردهکآن اذعان بودن خارق العاده

  ).٤٣  /سبأ(

، اسـت یآن است همان مراد الهـ یایات گویظواهر آرد آنچه کد اعتراف یر بایه ناگزین پایبر ا

 یح دانسـتن آن جـایغ و فصیبل یه حتکبل، رودمیشمار ن قرآن معجزه به تنهانه صورت اینغیر در

و  یمعـان یه قالـب بـراکاست  یان شد ـ الفاظ و عباراتیب کهچنانمراد از ظواهر ـ  زیرا؛ تأمل دارد

 یعنـ، یرده اسـتکـرا اراده  یآن معانغیر از  لمکمت هکحال اگر فرض شود . خاص است یمیمفاه

الم فاقـد بالغـت کن یگمان ایب، ستیه قالب آنها نکرده کب قصد کیرا از آن الفاظ و ترا یمیمفاه

لم مـتهم که چه بسا متکست یغ نیبل یالمکن یچن تنهانهه کبل، ه به حد اعجاز رسدکاست چه رسد 

لمـات کن یـه اکـرده کـقصد  یلماتکرا از  یمیو مفاه ینمعا ؛ چراکهداندیه سخن گفتن نمکشود 

  .ستندیم نیو مفاه یآن معان یقالب برا

نباید غفلت کرد که سطوح داللتی قرآن و معارف طـولی آن را هرگـز منحصـر در آنچـه ، البته

 هـرکسد مراتب طولی متعددی از معارف داشته باشد که توانمی کنیم وشود نمیمی ابتداءً فهمیده

در روایات مطرح شـده ای قاعده. همچنین دکنمی به حسب توانایی علمی و معرفتی خود استفاده
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ممکن است معانی مختلفی را ارائـه ، ی که در آن متصور استهایترکیب لحاظبهکه هر آیه از قرآن 

و این بخشی از اعجاز قـرآن ) ٢٦٠: ١ج، ١٤١٧، طباطبایی؛ ١١: ١ج، ١٣٨٠، عیاشی(ر.ک:  کند

  .ند قطعی باشندتوان، مینیز اگر طبق قاعده انجام شوندها این نوع استفاده. تاس

  قرآن ظواهربودن الداللهعدم قطعی یلدال . ٤

 روبـه یم با شبهاتیبدان یند قطعکیم عرضهه ک یمیو مفاه یرا بر معان یات قرآنیاگر داللت آ

د یـر باینداشته باشد ناگز یپاسخ روشنن شبهات یست و اگر ایه پاسخ به آنها آسان نکم یشویرو م

ات قرآن در داللت بـر یالدالله شمردن آ یبر فرض ظن ؛ زیرامیقرآن تن در دهبودن الدالله یبه ظن

گمـان . مینـکتر حل ق شبهات را آسانین طریم و به اییه را بگشایل و توجیم باب تأویتوانیم یمعان

از آنها ـ موجـب شـده دانشـمندان  یا حداقل برخین مسئله مطرح بوده ـ یه در اک یشبهات رودمی

خود ظهور دارد و ظهور تنها  یه قرآن در معانکآورند  یه روین نظریو مفسران قرآن به ا یعلوم قرآن

  :گفته است بارهدراین یسبحان اللهآیت. ل استیشود و گمان قابل تأویگمان م هیما

راه یسـت، کند بـیش از گمـان نیکه حکایت م یرو که داللت ظواهر قرآن بر مفاهیم از آن

آسان شده است؛ به این بیـان کـه  یو علم یعقل یهاحجت لهیوسبهقرآن  یتصرف در معان

 کنـد یبرابر یعلم یهاو برهان یتواند با دالیل قطعیاست و ظّن نم یقرآن ظن یهاداللت

  ).٤٩: تا](سبحانی، [بی

  ت خدایجسمانظهور برخی آیات در  .٤ـ١

چـون  یه خداونـد سـبحان جسـم اسـت و انـدامکـت از آن دارد یاکات قرآن حیاز آ یظواهر

ُس مـا يـِابليقاَل ) «٦٤ /مائـده» (داُه َمبسوَطتاِنيَبل ...  ُد الّلِهيهوُد يقاَلِت ال و«: مانند؛ داردان یآدم
» ینـيَع یوِلُتصـَنَع َعلـ یًة ِمنک َمَحبَّيُت َعَليَالَق و) «٧٥ /ص» (یَديَمَنَعک َان َتسُجَد ِلما َخَلقُت ِب

  .دارد دو دستچشم و  ه خداکآن است  یایات گوین آیظاهر ا) ٣٩  /طه(

» الَعـرِش یَعَلـ یُثـمَّ اسـَتو«: تکیـه دارد یتختـبر ه خدا کد یآیات برمیگر از آید یاز برخ
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شود فـرض یه بر آن استوار مک) عرشی( یخداوند تخت یات براین آیدر ا) ١٧ /حاقه ؛٥٤ /اعراف(

  .و جهت داشتن خداوند سبحان استبودن محدود، آن جسم بودن هشده است و الزم

  پاسخ دلیل یادشده. ٤ـ١ـ١

را  یاهیـآ یظاهر یتوان معنایه نمکنیبا اذعان به ا سبحانی اللهآیت: ظهور تصوری و تصدیقی

را به دو دسته ظهـور  ظهورات، ستین استثنا بردار نیرد و برخالف ظاهر آن حمل نمود و اکل یتأو

نـد آنچـه از کیان مـیـرده و بکـم یتقسـ یقیو ظهـور تصـد یا ظهور تصـوری ییو ظهور نها یبدو

 ییو نهـا یقیسـت ظهـور تصـدیل آن روا نیـه و تأویلم است و توجکقطع به مراد مت هیظهورات ما

ات و قرائن یبا تأمل و دقت در آ یقیو تصد ییافت ظهور نهایدرو  یا تصوری ینه ظهور بدو، است

و بـر تخـت  داردا چشـم یـه خداوند دسـت کد یآیه از آنها برمک یاتیشود و آیوسته مشخص میپ

 یبـرا یاستاد سبحان. ییو نها یقیاست نه ظهورات تصد یو تصور یند همه ظهورات بدوینشیم

  :دآوریدو مثال م ییو ظهور نها یظهور بدومیان  تفاوتشدن روشن

وان یـظهـور در آن ح ییبـه تنهـا» شـیر« لفـظ ،»شیری را در حمام دیدم«: ییه بگوکآنگاه . ١

جاع در مـرد شـ» شـیر« هکـ یابیـیالم و قرائن موجود در آن درمکبه تمام  باتوجه یول، درنده دارد

وان درنـده حمـل یـحدیـدن یعنیاگر گفته شود جمله را بـر خـالف ظـاهر آن  . دراینجاظهور دارد

الم کـاست نه مجموع » اسد« یعنیالم کاز  یارتباط با ظهور جزئ ن دریح است و ایصح، دیاردهک

لم است نـه ظهـور کمت یاست مراد قطع یید گفت آنچه ظهور نهایپس با؛ ه با خود داردک یبا قرائن

  .یو تصور یبدو

ـر خانـه، المکـ یظهـور بـدو، »اد اسـتیـد زیـز هستر خانکخا: «ییه بگوکآنگاه . ٢ از ای پُ

ه کـنینه است برایقر و همیند است یمقام مدح ز درلم کاما مت، ددهمی نشانرا برای زید ستر کخا

 درحـالاش همـواره آشـپزخانههمـین دلیـل  دار است و به مهماند یز یعن؛ یمراد اوست الزم معنا

عـدول از . اسـت یقیو تصـد یین ظهور نهایا. ار استیبس آنستر کخا درنتیجهاست و  وپز پخت

آنچـه  پس. طبق عرف عقال مقصود نیست ین ظهور بدویه اکستر از آن روست کخامعنای زیادی 



 1399پاییز ، 42 هشمار، 10سال ی؛ معارف قرآن پژوهشنامه  18

 انـد؛گونه مـورد بحـث همـینات یـآ. است ییلم دانست ظهور نهاکرد و مراد متکه کید بر آن تیبا

ه مـراد کـ یقیتصـد یخداست و ظهـور ید و آن وجود دست و چشم براندار یبدو یظهور یعنی

ز یه آنها جـایل و توجیاست و تأو یم ظواهر قرآن قطعییگویماگر . المش آن معناستکخداوند از 

  ).٥٧ـ٥٣: تا]، [بییسبحان( استبراساس متعارف  یقیصدتمقصود ظهور ، ستین

  :است یته ضرورکر دو نکادشده تذیان یب یش از بررسیپ

اسـتعاره ه و یـناک، مجاز صورتبه یدر زبان عرب ویژهبهها زبان هلمات در همکها و واژه، میک

ز یـن» یاسـتو«، »عرش«، »دی« واژه. شودیار گرفته مکاند بهآنها وضع شده یه براک یمعانغیر در

مثـال  یبـرا؛ گـر اسـتعمال شـوندید یه از معنا و مفهـومیناکخود در  هیاول یرمعانیتوانند در غیم

در » دیـ« مراد ازه کند کید نمیدارد ترد یو محاورات عرف یبا مسائل ادب ییآشنا که اندک یهرکس

انـدام  معنایبـهدسـت ) ٢٩ /اسراء(» الَتبُسطها کلَّ الَبسِط ُعُنِقک و یَدک َمغلوَلًة ِاليالَتجَعل  و« هیآ

خل استیناکه کبل، ستین   .ه از بُ

الم بـه انتخـاب مخاطـب و شـنونده ک ییناکو  یا مجازی یقیحق یارِ معناید اختیتردیب، دوم

بـرده  کاربـهه در آن کـ یرده و قرائنـکلم در آن لحاظ که متک ییهایژگید با ویالم باکه کبل؛ ستین

  .رده استکلم آن را اراده که متکباشد  یمعنا و مفهوم یایاست خود گو

ا اگـر یـه آکـم ینـکین سؤال را مطرح مـیم و ایرویادشده میات یته باال سراغ آکبه دو ن باتوجه

رده باشـد کـز اراده ین معنا را نیرساندن ا، دهیبالمباشره آفرآدم را خود اینکه  انیخداوند در ضمن ب

ن مفهـوم را یـت رسـاندن ایصـالح» یديـِب قُتَلما َخِل« ن عبـارتیـا ایآ. دو دست است یه داراک

  .آن معنا باشد هنییتواند آیاد شده میالم کگمان یب؟! ندارد

ان یـا بیـه از اهتمام به خلقـت آدم یناکتواند ینم» یديلقُت بما َخِل« ا جملهیه آکنیگر ایسؤال د

اد شده توان رسـاندن دو معنـا را یالم کپس . ندارد یز وجهین معنا نیار اکان؟! مباشرت بر آن باشد

خداوند در خلقت آدم اهتمام تـام داشـت و ، م: یکاز آنها باشد یکهر  یتواند قالب برایو م ددار

و  یلفظـ یانـهیچ قریهـ. دو دست اسـت یدارا د و اویان خود آفردستبه، دوم؛ دیآفر خودشآن را 

ار مخاطـب یـالم هم در اختک یانتخاب معنا. ندک ین دو معنا را نفیاز ا یکهیچتواند ینم یالمک
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 یمعنـا یگـریو د یتصـور یمعنـا ییکـه کـنـد کا اعالم یند یپسندد برگزیدام را مکست تا هر ین

  .هر دو معنا باشد یب براتواند قالیادشده میه الفاظ کاز آن؛ پس است یقیتصد

، آن یقـیحق یمعنـا یعنـ، یالمکـ یتوانـد هـر دو معنـایلم مـکمت»  الّرمادريد کثيز« در مثاِل 

خـاص  یانهیند مگر قرکد را اراده یز یسخاوتمند، آن ییناک ید و معنایز هخان سترکخابودن ادیز

  :سدینویم ینیب قزویخط. ندکاز دو معنا را دفع  ییک

 یحقیق یحال رواست که معنا عین شود، دریالزم آن اراده م یاست که معنا یکنایه لفظ

شـود و آن اینکـه در یاساس وجه تمایز مجاز و کنایه روشن مـلفظ نیز اراده شده باشد. براین

خطیـب و الزم معنـا را اراده کنـد ( یحقیقـ یمعنا یکنایه ممکن است متکلم هر دو معنا یعن

  ).٣٣٠: ١٤١١، قزوینی

  :در شرح عبارت باال آورده است یزانتفتا

همـراه  یعنـ، یه همـراه آنکشود و محتمل است یآن اراده م یه الزم معناکاست  یلفظ ... هیناک

رش دراز یل شمشـیـحما؛ ل النجاديطو« ماننـد؛ ز منظور باشدیلفظ ن یقیحق یمعنا، الزم یمعنا

ز اراده یـآن را ن یقـیحق یتوانـد معنـایلم مکحال مت نیدر ع، ه از قامت بلند استیناکه ک» است

  ).٢٥٧: ١٤١١ ،تفتازانی( ندک

معنـا  یـکش از یانـد اسـتعمال لفـظ در بـردهکـح یز تصریاز دانشمندان علم اصول ن یاریبس

؛ ٢٣٤ :١ج، ١٤١٩ ،خـویی؛ ٦٩ :١ج، ١٣٦٧، خمینـی (ر.ک: ه واقـع شـده اسـتکـبل، رواست

  ).٦١ :١ج، ١٤١٠ ،گلپایگانی

گـر را باطـل اعـالم ید یمعنا سوق دهد و معنا یک یمخاطب را به سو یچه بسا قرائن خارج

 یل عقلـیـه بـه دالکـشد  یتوان مدعیم یعن؛ یل دانستین قبیتوان از همیور را مکات مذیآ. ندک

 ین لحـاظ معنـایچشم و گوش باشد و بـد یدو دست و دارا یسبحان دارا یه خداکان ندارد کام

را  خاطـبه میـن اساس قرائن موجود در آیبرا. ستیشده مراد ن ادیات یدر آ» نیع« و» دی« یقیحق

 یو جزئـ یم تصـوریم را مفـاهین مفـاهیـدهـد و ایش نمیخدا گرا یبه نداشتن دست و چشم برا

کـس ، آنگرید یریتعب به؛ شاندکیم ین سویه مخاطب را به اکاست  ینه عقلیه قرکبل، شمردینم
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ن بـاور او را وا یـا، نها منـزه اسـتیدست و چشم و مانند اه خدا از داشتن کرفته است یه عقالً پذک

اگـر ، امـا اسـت یو ظهـور بـدو یداللت تصور، ین معانیات بر ایند داللت آکه اعالم کدارد یم

در » یديِب قُتَلملا َخ« در» دیـ« هکند کیده باشد هرگز قضاوت نمیاد شده نرسیقت یه به حقک یسک

  .ندارد یقیآن ظهور تصد یقیحق یمعنا

از  یکدام که کند کن ییتواند تعیادشده و قرائن موجود در آنها نمیات یه اوالً الفاظ آکنیجه اینت

 شیپ، اتیان مفاد آیا در بیثان؛ است یو بدو یدام تصورکاست و  ییو نها یقیدو معنا ظهورِ تصد

  .اندردهکه استفاده یه آنها را از الفاظ آکادعا شود  ، هرچندر گذار بوده استیباورها تأث و هافرض

  الفاظ یمعان کنندهنییتع یهانسبت. ٤ـ١ـ٢

نـد کیه ظـواهرش بـر آنهـا داللـت مـکـ یم و معانیاگر قرآن را در آن مفاه این است کهشبهه 

ن خدا را قابل انتقال یعالوه بر ا. میرینها را بپذیخدا دست و چشم و مانند ا ید برایم بایبدان یقطع

را یـز؛ هل گنـاه بـدانیمامبران را ایپ و میت بشماریم و او را قابل رؤیبپندار گرید یانکبه م یانکاز م

ّفا و:«مانند؛ ادشده استیمطالب  یایاز قرآن گو یاتیظاهر آ » جاَء َربُّـک واَملَلـک َصفـًّـا صـَ

» َربِّها نـاِظَره یِال. وَمٍذ ناِضَرهيُوجوٌه «و  در این آیه آمدن به خدا نسبت داده شده اسـت) ٢٢ /فجر(

از  یکگر حـاید یاتیظاهر آ. اندرسمی خدا را در قیامتبودن این آیه قابل رؤیت) ٢٣ـ٢٢ /قیامت(

  :مانند؛ امبران استیپبودن کارگناه

د دارم در روز جـزا یـه امکـهمـان] گفـت میابراه: [ِنيالدِّ ْوَمي يَئِتيَخِط يِل ْغِفَري َأْن َأْطَمُع يالَِّذ َو

  ).٨٢ /شعراء( دیبر من ببخشاگناهم را 

 !پروردگـارا ]نوح گفـت: [ واُملؤِمنـِتَنيُمؤِمنًـا وِللُمؤِمن یِتيوِلَمن َدَخَل َب یوِلوِلَد یَربِّ اغِفر ل

مان یز همه مردان و زنان با ایمان باشد و نید و با ایه به خانه من درآکس کمرا و پدر و مادرم را و هر

  .)٢٨ /نوح( امرزیرا ب

  :فرمود به پیامبرخداوند 

و از  یح گـویش او تسـبیپروردگارت را همراه با سـتا: َفَسبِّح ِبَحمِد َربِّک واسَتغِفرُه ِانَُّه کاَن َتّوابا

  .)٣ /نصر( ر استیپذار توبهیه او بسکآمرزش بخواه  یو
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و حضـرت  نـوح و میاولواالعزم چون حضـرت ابـراه یامبرانیه پکد ینمایات مین آیظاهر ا

  .اندردهکاند و از خداوند درخواست آمرزش ب گناه شدهکمرت محّمد

هـا و بکیـهـا و ترم الفـاظ در عبـارتیه بـدانکـاد شده در گـرو آن اسـت یات یفهم درست آ

 یهـا گـاهن تفـاوتیـا. ننـدک فـادهرا ا یم متفـاوتیو مفاه ین است معانکگوناگون مم یهانسبت

؛ اسـتمیان  نها دریه و استعاره و مانند ایناکمجاز و  یاست و چه بسا پا یلفظ کبرخاسته از اشترا

اسـت و نـه مجـاز و  کاز اشـترا یه نـه ناشـکشود یز از تفاوت معنا مشاهده مین یقسم سوم یول

 یمثـال روشـن یدر فارسـ» خـوب« و معادل آن یدر زبان عرب» بیطَ « هواژ. ار استکدر  یاهیناک

 در آیـاتی بـه گفتـار)، ١٧٩ /عمـران(آل انسـان در آیـاتی بـه» طیـب«. ادشده استیقت یحق یبرا

عنوان وصف سرزمین ذکـر  طیب بهای نسبت داده شده و در آیه) ٤٣ /نساء( و به خاک) ٢٤ /حج(

 وصـف مسـاکن)، ٣٨ /عمـران(آل عنـوان وصـف ذریـه به» ةبيط« در آیاتی) ٥٨ /اعراف: (شده

  .ذکر گردیده است) ٩٧ /نحل( و صفت حیات) ٢٢  /یونس) (باد( صفت ریح)، ٧٢  /توبه(

ب به انسـان یه طکآنگاه ؛ ندکیر میرا تصو یمتفاوت یات فوق معانیدر آ» بةيط« و» بیط« واژه

م یب بنـامیـرا ط ینیه زمک یآورد و زمانیاو را در نظر م یل انسانیو فضا یدامنکنسبت داده شود پا

ش را در آنجـا یم آسـاینـکف یتوصـبودن بیرا به طای و چون خانه دآیمی آن به ذهن یزیحاصلخ

میان  هم در یاه و استعارهیناکنا مجاز و یقیست و ین یلفظ کها از باب اشتران تفاوتیا. مینگریم

  .ندکیم میاز معنا را ترس یگوناگون جلوه و صنف یهاب در نسبتیه لفظ طکبل، ستین

» خـوب« هواژ، ق خـوبیخوب و رف هخان، ه گفته شود انسان خوبکز آنگاه ین یدر زبان فارس

ن یـمضاف و هر آنچـه ا، موصوف، هیها از مسندالن تفاوتیا. متفاوت دارد ییمعنا، در هر عبارت

موصـوف و ، لمـهکه ین اساس شـناخت مسـندالیبرا. زدیخیواژه به آنها نسبت داده شده است برم

  .لمه استکق یدق یمعنا کنندهنییمضاف آن تع

 یمعنـا ینروشبهم یشناسیه هستند مکگونه خانه و فرزند را آن، سخن، نیها چون زمما انسان

م و یفهمـیمـ یآن را در هر مورد به خوب یم و تفاوت معنایابییدرم آنها رابودن و خوببودن بیط

 ه باکند کیم میرا در ذهن ما ترس ییمعنا» دیجاء ز« در» جاء« هواژ نیز. داریماز آن  یتصور روشن
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 ه فعـلِ ین تفاوت برخاسـته از مسـندالیا؛ متفاوت است» د آمدیام زیپ؛ دیز تابکجاء « در» جاء«

  .است» جاء«

ر یـالفـاظ نظ یمعنـا. شـودیار مکها آشها و نسبتلمات در عبارتکق یدق یمعنا درحقیقت

عراب آنهاست ه و ماننـد یال ه و مضافینرود و مسند و مسندال کاربه یه در عبارتکد آنگاه یز هواژ. اِ

عرابیرار نگنها قیا الم قـرار کـه در کآنگاه  یول؛ نه منصوب و نه مجرور، نه مرفوع است، ندارد یرد اِ

. ردیـگیت مـیـمفعول یمعنا، اگر منصوب شود ورد یگیت میفاعل یمعنا، رد و مثالً مرفوع شودیگ

هـا هسـتند ن نسبتیا. زنندیها آن را رقم مشود و نسبتیار مکها آشز در عبارتیلمات نک یمعنا

  .باشندیفصل نسبت به جنس قوام دهنده معنا م هه به منزلک

 و» جاء رّبک«، »العرش یعل یمث استو« لیـاز قب یاتیآ یتوان معنایادشده میقت یبه حق باتوجه

لمـات بـه او نسـبت داده شـده کن یـه اکد نخست خداوند را یبا یعن؛ یا شدیرا جو» یديخلقت ب«

  .افتیدست را به او دردادن آمدن او و نسبت، ش بر عرشیتوان عرش او و استوایآنگاه م، شناخت

احاطـه دارد و  یهرچیـزاسـت و بـه  ینامتناه یقتیه خداوند حقکن باور برسد یعقل به ا یوقت

» طــايعَملـوَن ُمحيکاَن الّلـُه ِبمـا  و«: نـدکان یب ینروشبهادشده را یق یز حقاین یات متعددیآ

ه کـه قضـاوت خـرد آن اسـت کـو آنگـاه ) ٥٤ /فصـلت» (طيٍء ُمحیَاال ِانَُّه ِبکلِّ َش). «١٠٨ /نساء(

 یقت گـواهین حقیز بر ایز در محضر خداست و قرآن نیخداوند در همه جا حضور دارد و همه چ

و ) ١٦ /ق» (ديـَورِه ِمن َحبـِل اليَنحُن َاقَرُب ِاَل و) «١١٥ /بقره» (َنما ُتَوّلوا َفَثمَّ َوجُه الّلِهيَفَا«: دهدیم

م ٌء ویَس کِمثِلِه شـَ يَل«: ندارد یچ مثل و مانندیه هکخداوند آن است اینکه  سرانجام ُع يُهـَو السـَّ
  ).١١  /شوری» (ريالَبص

ن یـنـد و از اکیر مـییـدهـد تغیه قرآن به خـدا مـک ییهاها فهم ما درباره نسبتین آگاهیبا ا

 یعنـ؛ یدارد ید و عمر تفـاوت اساسـینها به زیادادن ه با نسبتکند کیافت میدر یمیلمات مفاهک

احاطـه دارد و در همـه جـا حضـور دارد  یرون هر موجـودیز و به درون و بیه بر همه چک یقتیحق

. قـدرتش مطلـق اسـت، ره اسـتیز چیبر همه چ، ندیست و همه در محضر اویاو ن ایبر یهمانند

هرگـز ) داه مبسـوطتانيـبل ( آنبودن دستش و مبسـوط، ش بر عرشیاستوا، آمدن یقتین حقیچن
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  .ردیپذید و عمرو را نمیـ چون آمدن ز یدر تصور بدو یـ حتّ  ییر و معنایتفس

ه هرگـاه کـات است یات و جسمانیار داشتن او با مادکضعف شناخت بشر از خداوند و سر و 

  .ندکیم میخدا ترس یان برایچون آدم یتصور اندام دشنویخدا م هرا دربار» دی« هلمک

ِه يـَل فيـنـُه اِالجنيوءاَت: «میشنویه را مین دو آیه اکآنگاه ، میشناسیل را میما چون قرآن و انج
ُمَصدِّقًـا  یِاّنا َسِمعنا کتـبًـا ُانِزَل ِمن َبعِد موس« و) ٤٦ /مائـده(» ِهيَدي َنيونوٌر وُمَصدِّقًـا ِلما َب یُهد

ـیا» هیدی« هرگز از واژه) ٣٠ /احقاف» (ِهيَدي َنيِلما َب مـا رخ  یبـرا یدر تصـور بـدو ین تصـور حتّ

ه دسـت داشـتن بـه کـن آنگاه یهمچن. دو دست هستند یدام داراکل هر یه قرآن و انجکد ینماینم

ه عـذاب کـگـذرد یال ما نمیدر خ )،٤٦ /سبأ(» ديَعذاٍب َشد یَدي َنيَب: «شودیعذاب نسبت داده م

: َرَمحِتـِه یَدي َنيـَح ُبشًرا َبيرِسُل الرِّي یوُهَو الَّذ: «میشـنویه را مین آیه اکز آنگاه یو ن دارددو دست 

فه یشر هیه در آکنیبا ا ،)٥٧ /اعراف( »دو دست است یدارا ]باران[ ه رحمت خداکم یبریگمان نم

  .داشتن دو دست به او نسبت داده شده است، حیصر صورتبه

را ) ٦٤ /مائـده(» داُه َمبسـوَطتاِنيَبل « رینظ یاتیآ یه وقتکشود ین وصف چگونه تصور میبا ا

ن خـدا را یش از ایه پکنیمگر ا، میان بپنداریدو دست چون دست آدم یم خدا را داراینکیتالوت م

اد یات یه با مالحظه آک یسانکه کن است یقت ایحق. میرده باشکال یچون انسان خ یماد یموجود

 یمحـدود مـاد یخدا را موجود، ش از آنیپ، نندکیالشان دست داشتن خدا را تصور میشده در خ

ال به ین خیهرگز ا، ء بدانندیل شکط به یخدا را مح، ش از آنیاگر پ یول؛ اندردهکدار فرض  جهت

  .ندکیذهنشان خطور نم

لـذا ؛ ز در گـرو شـناخت آنـان اسـتیـن امبرانیپ همعنا و مفهوم درست گناه و آمرزش دربار

م تـا ینـکرجـوع ، نـدکیان میند و مقام و عظمتشان را بکیم یمعرف ه آنان راک یاتید به آینخست با

بـه آنـان نسـبت  یاب گنـاهکارت یاهیدر آ یدر آن صورت وقت؛ دیاز آنان حاصل آ یشناخت درست

خـدا را از آن  ینافرمـان یعنـیمتعـارف گنـاه  یمعنا، اندردهکا از خداوند طلب آمرزش یداده شده 

  :د باشدیتواند مفیر میقت مثال زین حقیاشدن روشن یبرا؛ میفهمینم

سـؤال شـود و او در  یفقهـ یاده است مسئلهیتب ندکه درس نخوانده و مک یعام یاگر از فرد
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 ایـ یخ انصـاریچـون شـ یاه برجسـتهیـو سـپس همـان مسـئله را از فق» دانـمینم« دیپاسخ بگو

تفاوت » دانمینم« ن دویاان ، می»میدانینم: «ندیز بگویسؤال شود و آنها ن یزدیاظم کمحمد سید

فقـه  یهـاآن اسـتوانه» دانـمینمـ« جهـل محـض اسـت و یفـرد عـام» دانمینم«؛ هست یادیز

؛ نيئات املقربيحسنات االبرار س: «انـدگفته ییکه به نکاز آن روست . دانش دارد یایاز درای پشتوانه

  ».دیآیمقربان گناه به شمار م یابرار برا خوب یارهاک

خواهنـد یه آنـان از خـدا مـک یشود و آمرزشیامبران نسبت داده میه به پک یگناه اساسبراین

خداونـد بـه  یو شرع یمولو یمخالفت با اوامر و نواه معنایبهـ گناه  یبه تصور بدو یهرگز ـ حت

  .ندارد یند و با عصمت آنان هرگز تنافکیذهن خطور نم

  عمومات قرآنان التزام به اطالقات و کعدم ام .٤ـ٢

هست کـه  یهست که حکایت از عموم و شمول دارد و الفاظ مطلق یدر آیات قرآن الفاظ

این الفاظ در معرض تخصیص  کهدرحالیکند، یحکم را بر مصادیق آن بدون شرط تثبیت م

با ورود مخصص و مقید از ظاهرشان که مفید  یاز آنها بعد از چند ی، بلکه بسیاراندو تقیید

، هرچنـد ظهـور در یالفاظ عام و مطلق قرآن درنتیجهاند. ق است منصرف شدهعموم و اطال

کـه  یدانست و آنهـا را بـر معنـای یتوان این ظهور را مراد واقعینم یعموم و شمول دارند، ول

  شمرد. یکنند قطعیم عرضه

  پاسخ دلیل یادشده. ٤ـ٢ـ١

دها یـهـا و مقه مخصصکاستوار است  باوربراینور کمذبیان : ستیر نید تفسییص و تقیتخص

از عام و  یاشف مراد جدکد را یل خاص و مقیدل، گرید یریتعب به؛ ها هستندها و مطلقر عامیتفس

م و آنهـا را از ینـکد نظـر یـتجد یاندگاه اصولیم و در دینکد ین باور تردیاگر در ا، اما داندیمطلق م

  .ندیچیش برمیود دامن خوور خود به خکمذ هشبه، میاوریمسلمات به شمار ن

ان امـور یاجـرا بـه متصـد یشود و برایم عرضهعام و مطلق  یامکاح یگذار در مجامع قانون
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مه یدهاست به آنها ضمیها و مقه همان مخصصکها تبصره یگردد و پس از چندیابالغ م ییاجرا

 یم عـام معنـاکـح یان در آغاز القاقانونگذار یه مراد واقعکند کیتصور نم یسکچ یگردد و هیم

 نـار جـاده عالمـِت ک ییراهنمـا یاز تابلوهـا ییکـمثـال اگـر در  یبـرا؛ د بوده استیخاص و مق

: نوشـته شـود یامـا پـس از چنـد، نصـب شـده باشـد» لـومترکیثر سرعت مجاز هشـتاد کحدا«

ه کـنـد کیال نمیخ یسکهرگز ، ن صورتیدر ا، »لومترکیها هشتاد ونیامک یثر سرعت براکحدا«

خ تمـام یه تـا فـالن تـارکـابنـد ییدرم ن معنا رایه همگان اکبل، د بودهیمق، در آغاز قانونگذارنظر 

پـس از آن بـر اسـاس و  ن معنـا بـودیهـم همـ گذار قانونم بودند و نظر که مشمول حیوسائل نقل

م خـاص دگرگـون کم عام به حکرده و حکر ییمراد او تغ، افتهیگذار بدان وقوف  ه قانونک یمصالح

 یمـکه حکـآنگاه  یعن؛ ین منوال استیز به همیعمومات و اطالقات موجود در قرآن ن. استشده 

آن اسـت  یایه الفاظ عموم و مطلق گوکهمان است  یشود مراد واقعیان میا مطلق در قرآن بیعام 

ـص مـراد واقعـیـاز آن لحظه مقَ ، ان شدیب یا مخصصیآمد  یدیق یو اگر پس از چند  ید و مخصَّ

ها به حسـاب ها و مطلقاز عام یاشف مراد واقعکدات یمخصصات و مق اساسبراین. خواهد شد

ه تصـور کـشـود ید هستند موجب نمیص و تقیها در معرض تخصها و مطلقه عامکنید و ایآینم

  .ستین یلمات هستند ظواهرشان قطعکن الفاظ و یا یه حاوک یاتیست و آیآنها مراد ن یشود معان

  مورد بحث یبر ادعا یشاهد قرآن. ٤ـ٢ـ٢

  :ور استکا بر نظر مذیگو یل حجتیاسرائ یداستان بن

أُمُرکم َان َتذَبحوا َبَقَرًة قالوا َاَتتَِّخُذنا ُهُزًوا قاَل َاعـوُذ ِبالّلـِه َان يِلَقوِمِه ِانَّ الّلَه  یِاذ قاَل موس و
ال  قوُل ِانَّها َبَقَرٌة ال فـاِرٌض ويِانَُّه  قاَل ی َلنا ما ِهنيَبيقالوا ادُع َلنا َربَّک . نيَاکوَن ِمَن اجلـِهل

 مشـخص یبرا یموس هک را یزمان نک یاد !پیامبر یا : ذِلک َفافَعلوا ما ُتؤَمرون ...َنيِبکٌر َعواٌن َب

 سـر را یگـاو هکـ دهد یم فرمان شما به خدا: گفت قومش به، اسرائیل یبنمیان  از یقاتل ساختن

 نادانـان ازاینکـه  از بـرم یم پناه خدا به: گفت یموس ؟یگیر یم مسخره به را ما آیا: گفتند. ببرید

: گفت یموس؟ است یگاو چگونه آن هک ندک روشن ما یبرا تا بخواه پروردگارت از: گفتند. باشم

 دو این انهمی هکبل، باشد نزاییده هک سال مک نه و نشود باردار هک پیر نه است یگاو آن: گوید یم او
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  ).٧١ـ٦٧ /بقره( دهید انجام اید یافته فرمان بدان هک را آنچه پس ؛است

ه هـر کـن معنا ظهـور دارد یمطلق است و در ا» أُمُرکم َان َتذَبحوا َبَقَرًةيِانَّ الّلَه « در» بقره« هواژ

ذبـح ، خداونـد از دسـتور ین ظهور مراد واقعیاست و هم» بقره« مصداق یتیخصوص هربا  یگاو

 بـه؛ شـودیاستفاده مـ» َفافَعلوا ما ُتؤَمرون« از ویژهبهات و یاز ساختار آقت ین حقیا. گاو بوده است

 از یه مـراد واقعـکـافـت یتـوان دریمـ یات آن به خوبیه و خصوصیاق آیاز لحن و س، گریر دیتعب

را شخم نزده باشد  ینیچ زمیه رام نشده باشد و هکسال زرد رنگ میان  ور گاوکمذ هدر جمل» بقره«

ده نشـود نبـوده یدر رنگش د یاهکل، نقص باشدیسالم و ب، رده باشدکن یاریرا آب یشتزارکچ یو ه

 یسال مراد واقعـمیان  گر گاوید یادر مرحله، اول مطلق گاو بود هدر مرحل یه مراد واقعکبل، است

 کلـبـی چهارم گاو رام نشده و سـالم و هسال زرد رنگ و در مرحلمیان  سوم گاو هشده و در مرحل

  .بوده است یعمراد واق

ه کـ یاه بقـرهکـنـد کیت مـیـاکح» یمـاِه « و...»  انهـا« ریه ضـماکـن است گفته شود کمم

 یود بعـدیـق یعنـ؛ یات باشـدین خصوصـیا یست دارایبایبودند م آنشتن کل مأمور به یاسرائیبن

ش از یل پـیاسـرائیگمـان اگـر بنـبـی هکـد گفـت یال باکن اشیدر پاسخ ا. ر همان بقره استیتفس

أُمُرکم َان َتـذَبحوا يـِانَّ الّلـَه « ردند به فرمانکیرا ذبح م یگاو، ردندکه مطرح ک ییهادرخواست
َفافَعلوا ما « جملـه. شدیبر آن مترتب م) آن لهیوسبهمقتول شدن زنده( رده بودند و اثرکعمل » َبَقَرًة

د گفـت یـبارو ؛ ازایـناد شـده اسـتیـقت ینان به حقیگر موجب اطمید یو قرائن خارج» ُتؤَمرون

 ماننـد؛ گـرددیبـاز مـ» َان َتذَبحوا َبَقَرًة« در» بقره« ق استخدام و مانند آن بهیادشده به طریر یضما

  .»دا درمها و نصفهيت زياعط«

ه بـر کـ ییهـاصیشود و تخصیه به مطلقات ملحق مک یودیشود قیاز آنچه گذشت معلوم م

ه کـبل، د و مخّصص بوده اسـتیمق، یاز آغاز مراد واقع هکست یانگر آن نیرد بیگیعمومات وارد م

د و یـق از زمان الحاِق  یم مطلق و عام اولکه حکشود یر آن موجب میو نظا یانکو م یط زمانیشرا

  .ص عوض شود و آن مراد باشدیتخص

د بـه یـآن بازگشت عام و خاص و مطلـق و مق هه الزمکراد شود یاد شده این است بر نظر کمم
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ص و مق یعن؛ یوخ استناسخ و منس بوده و پس  ید مراد واقعیاگر عام و مطلق تا زمان ورود مخصِّ

جـز نسـخ عمـوم عـام  یزین چیا، د مراد گشته استیدگرگون شده و خاص و مق یاز آن مراد واقع

  .ستید نیمق لهیوسبهخاص و نسخ اطالق مطلق  لهیوسبه

ال کن هرگـز موجـب اشـیا یول؛ میاذعان دارادشده ی هتوان گفت به الزمیال مکن اشیدر ردّ ا

ناسـخ عمـوم عـام  ین به بعد گفته شود هر خاصـیاگر از ا. ندکیرا دگرگون نم یقتیشود و حقینم

ن کـالبتـه مم. نـدارد یگـرید هر اصطالح مئونـیید ناسخ اطالق مطلق است جز تغیاست و هر مق

ل یـعام و مطلق در تـداوم اسـت و دله ظهور کنیم و آن ایل مواجه شوکگر با مشید هیاست از ناح

 درنتیجـه، شود و چه ناسخ ـ مخالف آن ظهور است یاشف تلقکر چه ید ـ در هر تقدیخاص و مق

  .دانسته شود الداللهقطعیقرآن  یهاباشد و داللت یه ظهورات مراد واقعکست ین نیهمواره چن

  .ان خواهد شدیب هاستها و منسوخه مربوط به ناسخکسوم  هال در شبهکن اشیپاسخ ا

  عام و ارداه خاص رادینبودن اموجه. ٤ـ٢ـ٣

شـمول و مطلـق نباشـد  یاز آن معنـا یراد شـود و مـراد واقعـیـچنانچه الفاظ عموم و مطلق ا

بـه قامـت معنـا  یلباس؛ ستیمرادش ن یمعنا یه قالب براکبرده  کاربهرا  یلم الفاظکمت درحقیقت

از  یبرخـ کـهچنانم یبـدان ین استعمال را چه مجازیا. استتر از اندازه آن ه بزرگکپوشانده است 

از آنـان  یگروهـ کـهچنانم یبـدان یقـیانـد و چـه آن را حقردهکـح یدانشمندان علـم اصـول تصـر

م آن را بپسندد و مطابق اصول محاوره یه ذوق سلک یاتهکن راید بیلم باکر متیبه هر تقد، اندفرموده

اگـر  رو؛ ازایـنده باشـدیـمراد را برگز یتر از معناعیوس یه و قالبردکباشد قالب مطابق معنا را رها 

نتوانسته آنچـه  ؛ زیراداندیلم سخن گفتن نمکه متکرد کد اذعان ینش نباشد باین گزیا یبرا یاتهکن

  .ندک عرضهرا در درون دارد با لباس و قالب خاص آن 

را بـر  یمکح قانونگذار؛ است یلکان قاعده یعام وضع قانون و ب صورتبهم کح یانشا هزیانگ

هـزاران مصـداق ) العلماء( موضوع کهدرحالی، داردیمقرر م» اکرم العلماء« مانند یلکعنوان  یک

پـس ؛ رام نشـوندکـا یرام شوند و برخکاز آنها ا یه برخکگذار بر آن است  قانون یدارد و اراده جد
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اسـت » العلمـاء« یقـیحق یمعنـا هکـرا در تمـام افـراد عـالم ) رم العلمـاءکا( سخنش قانونگذار

ن نـوع سـخن یـا. رده اسـتکا منفصل استثنا یمتصل  دلیلبهرده و سپس فاسقان آنها را کاستعمال 

فاسـقان غیر به یگرید یهاا گروهیا افراد یه آکند ک کقانون ش یه هرگاه مجرکن ثمر را دارد یگفتن ا

را  کوکبـه عمـوم مـورد مشـ کبـا تمسـ، صورت نگرفته است یین استثنایا چنیاند ز استثنا شدهین

  ).١٠: ٢ج، ١٣٦٧، خمینی( ندیبیم یلکداخل در قانون 

  هیتوج ینقد و بررس. ٤ـ٢ـ٤

دادن پوشـش یلـک هان از جعل قاعـدقانونگذاره منظور کنیبر ا یانشانه یقانونگذاردر مجامع 

ه .شودیباشد مالحظه نم کوکموارد مش را انشا و سـپس  یلک یه قانونکن است یان اقانونگذار رویّ

قـانون در  یاگر در اجرا. نندکیان میببرای اجرای حکم  راو شرایط الزم  ییها موارد استثنابا تبصره

 نـدکنمی را اصالحردند قانون کمشاهده  یلکخاص مش یا زمانیخاص  یطیا شرایخاص  یمناطق

  .ندیافزایها مو بر تبصره

م را اجـرا کـدنـد حیه مشمول عنـوان دکق عنوان عام هر مقدار را ین مصادییز در تعیان نیمجر

ننـد و کیمراجعـه مـ قانونگـذاربـه  ارنـدد یدیدانند و اگر تردینم یم را جارکواگرنه ح؛ نندکیم

ن معنـا را یز ایان نقانونگذارن تصور را ندارند و یان ایمجر گاههیچ یول، شوندیا میر آن را جویتفس

را  کوکه مـوارد مشـکـآن است ، ریو فراگ یلک صورتبهجعل قانون  یهازهیز انگه اکنند کیالقا نم

  .نندکم عام را اجرا کح کوکد در موارد مشیان بایپوشش دهد و مجر

فرض شود  یهمسان قوانین مجعول در جوامع بشر یو مقررات اله یپس اگر احکام شرع

ُعُقود َأْوُفوا«در » العقود« یشد که غرض از القا یتوان مدعینم رغم اراده بـه) ١  /(مائـده» ِباْل

عام و اراده خاص به بیـان یـاد  یدادن موارد مشکوک است؛ لذا نکته القاخاص از آن پوشش

  تواند موجه باشد.یشده نم

مورد اتفاق دانشمندان علم اصـول  کوکق مشیبه عام در شبهات و مصاد کن تمسیعالوه بر ا

صکه ینظرن یا بر ژه بنایوبه، ستین   .مجاز است، ه عام مخصَّ
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  ات ناسخ و منسوخیآ .٤ـ٣

، ١٤١٦، سـیوطی(ر.ک:  گـر منسـوخ شـده اسـتید یاتیآ لهیوسبهاز قرآن  یاتیه آکادعا شده 

م مـراد کـات منسوخ در تداوم حیه ظهور آکن بدان معناست یا) و ٢٨٧: ١٣٦٦، خویی؛ ٥٥: ٢ج

  .گزاف است ییادعا، اتیآمفاد بودن الداللهقطعی یپس ادعا؛ نبوده است

  پاسخ دلیل یادشده. ٤ـ٣ـ١

آنهـا غیر یم و قانون است و حتکانگر حیه بک ییهاعبارت: د تداوم و عدم تداومیفاقد ق، قانون

 یآن از سـودادن و منظـر قـرار یالم و در مـرأکـه وجـود کـبل؛ سـتیتداوم ن یایخود به خود گو

 یعرفـ یرا در قالـب مثـالاین معنا . ندکیت میتثبلفان کان و میمجر یم را براکح اصل قانونگذار

ن یـهـا نصـب شـود اه در جـادهک ییاز تابلوها ییکد در ینکاگر فرض : افتیدر یتوان به خوبیم

ست یم نکمدت زمان اعمال ح یاین عبارت گویا». ون ممنوعیامکعبور : «عبارت ثبت شده باشد

ناره جاده کور در که تابلو مذک یه مادامکبل، داردشتر ادامه یا بیمتر کا یا ده سال یسال یکم که حک

بـی گـرید یاگونـهبها یـتـابلو برداشـته شـود  چونم آن الزم االجراست و کت حینصب است رعا

الَة ُمـوايَأِق َو« ریـنظ یاتیآ. شودیم منسوخ مکح، آن اعالم شود یاعتبار » الزَّکـاة آُتـوا َو الصـَّ

 یات بـراکـه وجوب نمـاز و زکست ین نیانگر ایبآیه از الفاظ  یکهیچ؛ همچنین است) ٤٣ /بقره(

میـان  ام آن را ازکـو اح یتـاب آسـمانکه خداوند ک یمادام؛ بله. نیمع یمدت یا برایشه است یهم

  .است یم به قوت خود باقکند آن حکن نییآن تع یبرا ینیگزیبرندارد و جا

الفـاظ و عبـارات  ؛ چراکـهمنسوخ نداردم کح ید زمانییت از تقیاکل ناسخ حیدل اساسبراین

  .ا عدم تداوم نبوده استیتداوم  یایگو

ز بـه یـد شده اسـت نیا مقیص زده شده یتخص یه پس از چندکها ها و مطلقسخن درباره عام

انگر یـت از شـمول دارد و بیـاکه حکـ ییهـادر الفاظ عموم و عبـارت یعن؛ ین صورت استیهم

 یشـگیه عمـوم و اطـالق آن همکـن معنا نهفته نشده است یعام و مطلق است ا یمکا حی یفیلکت

ه ظهور تداوم عـام در عمـوم کشف شود ، کد شدیمق یست تا اگر پس از چندین یشگیا همیاست 
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ه ظهـورات برخاسـته از عمومـات و کـجه گرفته شـود ین نتیو مطلق در اطالق مراد نبوده است و ا

  .باشد یتواند قطعیاست و نم یظن عام و مطلق یاطالقات بر معنا

  نتیجه

و نیـز بررسـی و  رودمـی بررسی و تحلیل جایگاه قرآن در اسالم و کـارکردی کـه از آن انتظـار

و نیز اوصـافی کـه خـود قـرآن از  رودمی تحلیل جایگاه قرآن در اسالم و کارکردی که از آن انتظار

ی که نزد عمـوم عالمـان علـم اصـول عنایمبهحجیت ظواهر این کتاب را ، خودش ارائه کرده است

علم را تعبـدا و تنـزیال علـم بـه شـمار غیـر تنجز و تعذر باشد یا معنایبهچه حجیت ؛ رایج است

 دیگرازسـوی. تواند در فهم مراد الهی و تفسیر قرآن کـارایی داشـته باشـدنمی تابد وبرنمی ،آوردن

توان اعتقاد داشت که قرآن کتابی است الهی که تنهـا قرائـت آن پاداشـی عظـیم دارد و اغلـب نمی

امـور تکـوینی ، است و چیزی از آن خصوصاً در باب معارف الهی الداللهظنیالفاظ و عبارات آن 

ظـواهر بـودن دالیلی محکـم بـر مراد. بخش بر مراد الهی ندارد و مسائل تاریخی داللت اطمینان

قـرآن را ، نـدکنمی خود با کلمات و جمالتمیان  رفتار مشابه با آنچه عرف عقال در. رائه شدقرآن ا

د که عرب مخاطب قرآن از این کتـاب برداشـتی روشـن کنمی د و اثباتکنمی نیازبی از توجیهات

چنان قرآن گویـا بـوده کـه . همچنین داشته و چنان برایش گویا بوده که اختالفی در آن ندیده است

خروج از تعامل متعـارف بـا قـرآن و ایجـاد . راساس آن ایمان آورده و به مفادش عمل کرده استب

آن شـده اسـت کـه تأمـل در جایگـاه قـرآن در  درموردشبهات غیرمنطقی سبب مجادالتی داللی 

در فهـم مـراد ، ظـواهر قرآنـیبودن الداللـهقطعیبـا اثبـات . مدعی را پشیمان خواهد کرد، اسالم

حجیت ظواهر به اصطالح علم اصول نخـواهیم داشـت و در  به نظریهنیازی ، و تفسیر تعالیباری

  .یی استوار خواهیم داشتبناسنگقرآن برای زندگی و مرجعیت معرفتی و علمی آن دادن مبنا قرار
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انتشارات فرهنگ : قم. الفرقان فی تفسیرالقرآن بالقرآن). ١٣٦٥. (محمد، صادقی تهرانی .٢٢

  .اسالمی

  .سالمیالنشراإل همؤسس: قم األصول.علم فی دروس .)ق١٤١٨. (محمدباقر، صدر .٢٣

 هاشـمی محمودسـید تقریـرات. األصولعلم فی بحوث ).ق١٤٢٦. (محمدباقر، صدر .٢٤

  .سالمیاإلالفقه المعارفهدائر همؤسس: قم. شاهرودی

  .فرهنگ معاصر: تهران. فرهنگ معاصر فارسی). ١٣٨١. (غالمحسین، صدری افشار .٢٥

پژوهشگاه فرهنگ و : قم. بازخوانی مبانی تفسیر قرآن). ١٣٩١. (سیدمحمدرضا، صفوی .٢٦

  .علوم اسالمی

جامعـه : قـم. الـدین و مالذالمجتهـدینمعالم). ق١٤١٧. (الـدینزینبنحسن، عاملی .٢٧

  ه.یحوزه علم مدرسین

  .چایخانه علمیه: تهران. کتاب التفسیر). ق١٣٨٠. (مسعود، محمدبنعیاشی .٢٨

  .دارالقرآن الکریم: قم العوائد.هإفاض). ق١٤١٠. (درضامحم، سیدگلپایگانی .٢٩

  .دارالفکر: بیروت جواهرالقاموس. من العروستاج ).ق١٤١٤. (محمد، زبیدی مرتضی .٣٠

  .الهادی :قم. أبحاثها معظم و األصول اصطالحات ).١٣٧٤. (علی، اردبیلی مشکینی .٣١

  .اسماعیلیان: قم. المنطق ).١٣٦٦. (محمدرضا، مظفر .٣٢

  .اسماعیلیان: قم. الفقهأصول ).١٣٧٥. (محمدرضا، مظفر .٣٣
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  .مؤسسه فرهنگی التمهید: قم. تفسیر و مفسران). ١٣٧٩. (محمدهادی، معرفت .٣٤

  .دارالمشرق: بیروت. هاللغالمنجد فی). م١٩٩٢. (لویس، معلوف .٣٥
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