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چکیده
قرآن کرید ،متنی اسه ،که مخاطبانش به مناور دریاا ،مراد آن نیا به «تفسهیر» دارندا س ا دریاا ،مراد ،نوب ،به ارایند
«تطبیق» یا رمان بهرهبری ا مراد در ه ،ردای ،میرسههدا مسههأفه آن اسهه ،که اهد تفسههیری و س ا آن ،دخو در ارایند
تطبیق نسهب ،به «سهیاق» و «نهأن نزو » آیه چگونه تصهو یر مینهودا ایا ژورش که به رو تحهیهی-توصهیفی و با بهرهبری ا
ابزار کتابخانهای به نگار درآمدهاسه ،،در تحهیل ارایند تفسهیر بدیا نتیجه دسه ،یاا ،که با تو ه به نونهتاری یا غیرنونهتاری
بودن متا ،مفهومی بهه نها «ماهامها تفسههیری» مطرا مینههود کهه اهد مراد ،تنهها در آن ماهامها امکهانهایر اسهه،ا ایا ماها رها
عبارتند ا ا «سهباق»« ،نهأن و اضهای نزو آیه»« ،سهیاق سهوره»« ،اضهای نزو سهوره»« ،قرآن در قرآن نونهتاری» و «قرآن در قرآن
غیرنونهتاری»ا در واقن ،ریچیک ا ماا را با دیگری تعارضهی ندارد و نهکل متکامل تفسهیر ،تنها با کنار رد نهادن تمامی مااما
ا
ممکا اسه،ا ااما نتایج حاصهل ا تحهیل ارایند تطبیق عبارتند ا ا ااوال ارایند تطبیق در سهترۀ تمامی آیا و برای رمهی مخاطبان
ا
تعریف مینههود؛ ثان ایا ا حیطۀ «مدفوال ففای» و حو ۀ «تفسههیر» بیرون میآید؛ ثافثا تنها با تعییا «مناسههب »،و «غای »،به
صهحنه میآید؛ ر اابعا با تشهکیل قیاسهی اسهتثنایی برای ناو مطرا در یک آیه تصهو یر مینهود؛ خام اسها تعارض با ماا «سهباق» یا
«نههأن نزو آیه» نههرط دخو در ارایند تطبیق اسهه ،،اما تطبیق نسههب ،به چهار ماا دیگر رمیا آیه ،مهمل یا البشههرط اسهه،؛
ا
سادسا تطبیق یک آیه آن اه مابو میااتد که با مااما نش انه در محدودۀ آیا دیگر متعارض نباندا
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 .۱مقدمه
قرآن کرید ،متنی اس ،که مخاطبانش در ه ،اهد و دریاا ،مراد آن ،نیا به تفسیر آن دارند
(راک؛ ملد ۱393 ،ا )۱۴۲ا ایا اهد ،تنها با تو ه به متا نونتاری یا غیرنونتاری ( فتاری)
(بر راته ا نکونا  ۱379 ،ا صص )37 -۲۰قرآن صور می ایرد و بدیا ترتیب ،مفهومی به
نا مااما تفسیری به میدان میآید و تفسیر ،تنها در آن مااما امکان ایر اس،ا با تو ا ه به
استارای ژورش ،ارایند تفسیر در نش ماا «سباق»« ،نأن و اضای نزو آیه»« ،سیاق»« ،اضای
نزو سوره»« ،قرآن در قرآن نونتاری» و «قرآن در قرآن غیر نونتاری» نکل می ایردا بنا بر اطالق

ند غَ ِْري َِّ
آیۀ ﴿أَفَ َال ي تَ َدبَّرو َن الْ ُقرآ َن ولَو َكا َن ِمن ِع ِ
اَّلل ل ََو َج ُدوا فِ ِيه ا ْختِ َالفًا َكثِ ًريا﴾ (افنساء ،)82 /ریچکدا
ْ
ْ َْ
َ ُ

ا ایا مااما تفسیری با یکدیگر تعارض مستار ندارندا به عبار دیگر ایا ونه نیس ،که مثال

نأن نزو قطعی یک آیه با سباق آیه و یا سیاق قطعی آن در تعارض باندا
س ا دریاا ،مراد افهی به وسیهۀ بهرهبری ا مااما تفسیری ،نوب ،به بهرهبری ا مراد در
ه ،ردای ،یااتا به مسیررایی میرسد که سالم ،آنرا مورد تضمیا خداوندی اس،؛ یعنی
ردای ،به «سبل افسال » به وسیهۀ قرآن (افمائدة)۱6 -۱۵ /ا ایا ژورش ،بهرهبری ا مراد را تح،
عنوان ارایند «تطبیق» به ا
رسمی ،مینناسدا ایا مصطهب که در فسان معاصریا به « ری و تطبیق»
معروف اس ،،خاستگاه روایی داردا در رمیا روایا  ،مالکاتی برای ارایند تطبیق به دس ،میآید
که تبییا آنرا به مناور نناخ ،ایا ارایند ،امری ضروری اس،ا
اکنون رسش اصهی ژورش آن اس ،که دو ارایند تفسیر و تطبیق ،نسب ،به مااما تفسیری
که ا

مههی آنرا «سیاق» و «نأن نزو » اس ،،چگونه تحهیل مینودا مفهو «تفسیر» در

ژورشرای بسیاری مورد با بینی قرار راتهاس ،،فکا در ژورش حاضر ،به عنوان ارایندی
تعریف مینود که تنها در «مااما تفسیری» که مصطهب ایا ژورش اس ،،ریان مییابدا
«تطبیق» نیز آن ونه که خوارد آمد ،ارایندی اس ،که خودبهخود به وسیهۀ تالو کنند ان قرآن
مورد تو ا ه بودهاس ،،فکا در ایا ژورش ،مالکا آن به دس ،میآید ،رونمند مینود ،در
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سترۀ رمۀ آیا کاربری مییابد و رابطۀ آن با مااما تفسیری به نمایش در میآید؛ مثال تبییا
مینود که در ارایند تطبیق ،سیاق چه ایگاری داردا
دیگر ژورشرای انجا راته در ارتباط با ایا موضو عبارتند ا ا
ا
ماافۀ «مبانی ری و تطبیق ا دید اه عالمه طباطبائی» (نادی نفیسی ،مجهۀ قرآننناخ،،
 ۱39۲ا نماره  ،۱۲صص)۲6 -۵؛ ماافۀ «با خوانی احادیث ری و بطا با تأمهی بر مباحث
روایی افمیزان» (غالمعهی عزیزیکیا ،مجهه قرآن نناخ ۱393 ،،ا نماره  ،۱۴صص-۲۵
ا
)۴6؛ ماافه «رریااتی نویا به قاعده ری و تطبیق در ارتباط با دیده انتراک ،مجا و آراء عالمه
طباطبائی» (مرضیه رستمیان ،محمدعهی رضایی کرمانی ،مجهه ژورشرای قرآنی ۱397 ،ا
نماره  ،۸۸صص)73 -۵۴؛ ماافه «رو رای به کار یری قاعده ری و تطبیق در حو ه اهد قرآن»
(محمدعهی رضایی کرمانی ،مرضیه رستمیان ،حسا نای اده ،عبا

اسماعیهی اده ،مجهه

ژورشرای قرآنی ۱39۵ ،ا نماره  ،۸۰صص )۲7 -۴؛ ماافه «تجهی اودانگی قرآن در قاعده
ری و تطبیق» (محمدعهی رضایی اصفهانی ،مجهه اندیشه دینی ۱3۸6 ،ا نماره ،۲۵
صص)66 -۵۱؛ ماافه « ری و تطبیق ،رو را و مبانی آن» (سید یدافهه یزدان ناه ،مجهه حکم،
عراانی ۱39۱ ،ا نماره  ،۴صص)3۰ -۴؛ ماافه «مبانی کاربرد ری و تطبیق در تفسیر قرآن»
(ردیه مسعودی صدر ،قاسد بستانی ،سیدیوسف محفوظی ،مجهۀ مطافعا قرآنی ۱397 ،ا
نماره  ،3۴صص)۱7۵ -۱۵3؛ ماافه «بررسی قاعدهی تفسیری ری و تطبیق با تأکید بر به
کار یری آن در سیرۀ ارل افبی ،عهیهدافسال » (محسا نورائی ،مجهۀ آمو هرای قرآنی ۱39۰ ،ا
نماره  ،۱۴صص)۴۴ -3۱؛ ماافه « ایگاه روایا

ری و تطبیق در ارایند تفسیر قرآن» (مصطفی

سهیمی ار  ،مجهه ژورشرای قرآنی ۱39۲ ،ا نماره  ،73صص)۱۴۱ -۱۲۴؛ ماافه «واکاوی
ا
نگر عالمه طباطبائی به روایا وارده در تفسیر قرآن کرید با تأکید بر مفارید بطا و ری»
(اتحیه اتاحی اده ،ااطمه عالیی رحمانی ،مجهه تحایاا عهو قرآن و حدیث ۱39۴ ،ا نماره
 ،۲6صص)۱۸۲ -۱۵۵؛ ماافه «مفهو نناسی ری و انطباق و باطا قرآن بر اسا

روایا »

(منصور ههوان ،قاسد اائز ،عبا خیبری ،مجهۀ سراج منیر ۱39۲ ،ا نماره  ،۱3صص)3۰ -7ا
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ا
در ایا ژورشرا ،ااواال ا
غافبا تفاوتی میان «تطبیق» و انطباق یک ففظ کهی بر مصادیق متعدد
آن نهاده نمینود مانندا (یزدان ناه ۱39۱ ،ا ۸؛ عزیزیکیا ۱393 ،ا )۲۸؛ در حافی که
ا
«تطبیق» ،دای ا ماوفه تفسیر اس( ،راک؛ نفیسی ۱3۸9 ،ا  )۲۲۰و مصادیق متعدد یک
ففظ ،در حیطه مراد متکهد و ا ماوفه تفسیر اس ،،نه تطبیق؛ ا
ثانیا در ایا ژورشرا به بخشی ا
ا
آنچه تطبیق رس ،،اناره نده ،نه به رمه آنچه میتواند تطبیق باند و ثافثا ا بیان نیوه ریان ارایند
«تطبیق» به تمامی آیا قرآن ساک ،اس ،مانندا (رضایی کرمانی و دیگران ۱39۵ ،ا )۲7 -۴ا
ایا ژورش که با رو تحهیهی -توصیفی و با بهره یری ا ابزار کتابخانهای به نگار درآمده-
اس ،،س ا ا
معرای مااما تفسیری و ایگاه آن در ارایند تفسیر ،به ضرور ارایند تطبیق و نیوه
آن می ردا د و در آخر ،ایگاه مااما تفسیری را در ارایند تطبیق نمایان میسا دا

 .۲فهم قرآن و بهرهبری از آن
تفسیر قرآن ،نا ارایندی اس ،که نتیجه آن ،اهد مراد کال خداوند متعا در قرآن کرید اس،
(راک؛ ملد  ۱393 ،ا )۲9ا مراد خداوندی ا حیث برو و خفا و نیز طرق کشف ،برای
مخاطبان قرآنی متفاو اس( ،راک؛ ملد  ۱393 ،ا )3۰ا اری مراد ،ا نو دریاا ،معناس،
و اری ا نو دریاا ،مصداق؛ اری مراد ،ا منطوق آیه به دس ،میآید و اری ا مفهو آیه؛
اری مراد ،برخاسته ا دالف،رای مطابای کال اس ،و اری برخاسته ا دالف،رای افتزامی
کال ؛ اری مراد ،ا ظارر کال به دس ،میآید و اری ا باطا کال ؛ اری مراد ،دریاا،
مصداقی اس ،که سبب نزو آیه بودهاس ،و اری دریاا ،مصداقی اس ،که بعد ا نزو آیه تبییا
می رددا رمه ایا نو دریاا،را ا قرآن کرید ،مراد خداوند متعا و نتیجه ارایند تفسیر اس،ا به
ا
عنوان مثا  ،عالمه طباطبائی دربارۀ مراد بودن باطا کال مینویسدا «قرآن مجید ،ظارر دارد و
باطا (یا ظهر و بطا) که رر دو ا کال اراده ندهاند؛ ز ایاکه ایا دو معنا در طو رد مرادند نه
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در عرض رمدیگر؛ نه اراده ففظ ،ارادهی باطا را نفی میکند و نه اراده باطا ،مزاحد ارادهی ظارر
میباند» (طباطبائی ۱3۸۸ ،ا )۴6؛ س «تفسیر» ،عهدهدار تبییا تمامی ایا مرادراس،ا
س ا دریاا ،مراد قرآن ،نوب ،به بهرهبری ا قرآن در ه ،ردای ،به حق تعافی میرسدا
بهرهبری ا قرآن ،تح ،ارایندی به نا «تطبیق» به صحنه میآیدا مفهو «تطبیق» یا « ری و تطبیق»
ا
رمان اس ،که عالمه طباطبائی برای تطبیاا مفارید بر مصادیق غیر مراد به کار میبرد (راک؛
ا
نفیسی ۱3۸9 ،ا  ،)۲۲۰فکا بنا بر تحایق ایا ژورش ،ااوال در ستره؛ تمامی آیا تعریف
ا
مینود ،ا
ثانیا به طور حتد ،ا حیطۀ «مراد متکهد» و حو ۀ «تفسیر» بیرون میآید و ثافثا رمه
مخاطبان قرآن را در یر میسا دا
در ارایند «تطبیق» ،رر ارد ،خویشتا یا دیگری را مخاطب تکتک واحدرای معنایی قرآن
َ
ا
َّ ْ َ َ َ
میبیند؛ درس ،رمان ونه که یامبر اکر صهیافههعهیهوآفه ارمودا ِ«إن افا ْرآن ن َز َ ِمیعه َعهی
َ ْ َ َّ َ
اك أ ْع ِني َو ْاس َم ِعي َیا َ َارة» (ابا أبي مهور۱۴۰۵ ،قا )۱۱۵ /۴؛ یعنی با آنکه قرآن کرید
معنی ِإی ِ
ا
بر یامبر اکر صهیافههعهیهوآفه نا شتهاس ،،فکا تکتک ااراد انسانی ،مخاطب آن خوارند
بودا

ا
در ایا نو تطبیق ،اری مفارید مطرا نده در آیه به ونهای کهی اس ،و ارد میتواند خویشتا

ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللَ َولْتَنظ ُْر
ين َ
یا دیگری را یکی ا مصادیق آن مفارید ارض نماید؛ مانند آیۀ ﴿ ََي أَيُّ َها الَّذ َ
اَّللَ إِ َّن َّ
ت لِغَ ٍد َواتَّ ُقوا َّ
اَّللَ َخبِريٌ ِِبَا تَ ْع َملُو َن﴾ )افحشر )۱۸ /که آدمی میتواند نفس خویش
َّم ْ
س َّما قَد َ
نَ ْف ٌ

َّ
را مصداق مفهو «اف ِا َیا َآمنوا» بیند و به رعای ،تاوای افهی تشویق ردد؛ ااما اری مفارید مطرا
نده در آیه تنها یک مصداق دارد و نفس آدمی نمیتواند زء مصادیق آن مفارید باند ،فکا با

تعییا مناط و مالک ،آن مفهو تعمید مییابد و نفس آدمی نیز به ونهای زء مصادیق آن می ردد؛
به عنوان مثا  ،رربر امعه میتواند برای ابالغ یامی مهد به دیگران و عد تر ا آنرا ،خویشتا
اَّلل ي ْع ِ
ك ِم َن
الر ُس ُ
را مخاطب ﴿ ََي أَيُّ َها َّ
ص ُم َ
ك ِمن َّربِّ َ
ول بَلِّ ْغ َما أُن ِز َل إِلَيْ َ
ك َوإِن ََّلْ تَ ْف َع ْل فَ َما بَلَّغْ َ
ت ِر َسالَتَهُ َو َُّ َ
«یا َأ ُّیهاَ
اَّلل ال ي ه ِدي الْقوم الْ َكافِ ِرين﴾ )افمائدة )67 /داندا در ایا آیه ،تنها مصداق خطا َ
الن ِ
َّاس إِ َّن ََّ َ َ ْ
َْ َ
َ
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ا
َّ
افرسو » ،یامبر اکر صهیافههعهیهوآفه اس ،،فکا ایا مصداق ،در ارایند تطبیق تعمید مییابدا به
طور مشابه ،یک رربر میتواند با تالو رمیا آیه بر ارستادۀ خویش ،ابالغ یا را ا او طهب کندا
ممکا اس ،فته نود که اهد قرآن ،در چهار مرحهه تر مه ،تفسیر ،تأویل و تطبیق نمود
مییابد؛ چنیا فتاری صحیب اس ،،فکا در ایا ژورش تر مه به تفسیر مهحق مینود و تأویل
نیز ا ر بنابر اصطالا ،برآمده ا مدفو ففظ باند ،به «تفسیر» مهحق می ردد(راک؛ صدر،
۱۴3۴قا  ) 3۰۱ /۱9و ا ر چنیا نباند ،یعنی برآمده ا مدافیل اففاظ نباند ،تفسیر نیس(،راک؛
صدر۱۴3۴ ،قا  )3۰3 /۱9و به «تطبیق» ضمیمه مینودا بدیا ترتیب ،دو مرحهه اساسی اهد
قرآن« ،تفسیر» و «تطبیق» خوارند بود ،ااما بهتر اس ،ایا دو نیز تفکیک ردند و اهد قرآن داخل
در ماوفه «تفسیر» با تمامی مراتبش نود و «تطبیق» ،ماوفهای به نا «بهرهبری ا تفسیر» را رقد
ا
ندا بدیا ترتیب به وضوا دریاا ،مینود که ارایند تفسیر ،بر ارایند تطبیق ماد اس،ا

 .۳تفسیر
 .۱-۳تفسیر در کالم اهلالبیت علیهمالسالم

روایا تفسیری دا ا بر دریاا ،مراد قرآنی خداوند متعا  ،صرف نار ا ا
صح ،و اعتبار ،ا
حیث تبییا ونهرای مراد ا
ارم ای ،دارندا در روایا منسو به ارل افبی ،عهیهدافسال  ،ایا
دریاا ،مراد را میتوان در ونهرای ذیل ای دادا

 .۱-۱-۳ایضاح معنای مطابقی الفاظ
ث
ك ا ِْلَْر َ
﴿ َويُ ْهلِ َ

مانند آنچه ا اما کاظد عهیهافسال درباره معنای حرث و نسل در عبار
ا
َا ْ َ
افا ار َایة َو ْاف َح ْرث َا
افز ْر » (عیانی ۱3۸۰ ،قا
َوالن ْ
َّس َل﴾ (افبارة )۲۰۵ /نال ندهاس،ا «افنسل رد ِ
)۱۰۰ /۱ا
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 .۲-۱-۳ارائه مفهوم کالم در مقابل منطوق آن
ُف﴾ (اإلسراء)۲3 /
مانند آنچه عیانی ا اما صادق عهیهافسال درباره عبار ﴿فَ َال تَ ُقل ََّلَُما أ ٍّ
َّ َ َ َ
َ َ َْ َ َ
نال میکندا «ر َو أ ْدنی األ ْدنی ح َّر َمه افهه ا َما ا ْوقه» (عیانی۱3۸۰ ،قا )۲۸۵ /۲ا

 .۳-۱-۳بیان دالالت التزامی کالم

ا
ا
مانند آنچه ابا بطریق حهی ا اما عهی عهیهافسال درباره اقل مد حمل ذکر میکندا در ایا

ِ
ِ
صالُهُ
صالُهُ ثََالثُو َن َش ْه ًرا﴾ (األحااف )۱۵ /و ﴿ َوف َ
روای ،،اما عهیهافسال ا مفاد دو عبار ﴿ َوِحَْلُهُ َوف َ
ِِف َع َام ْ ِنی﴾ (فامان ،)۱۴ /نتیجه می یرد که اقل مد حمل نش ماه اس( ،راک؛ ابا بطریق،

 ۱۴۰7قا )۲۵۸ا

 .۴-۱-۳معرفی باطن برآمده از مدلول تصوری کالم
مانند آنچه کهینی ا اما باقر عهیهافسال دربارهی ففظ طعا در آیۀ ﴿فَلْيَنظُ ِر ِْ
نسا ُن إِ َىل ط ََع ِام ِه﴾
اْل َ

(عبس )۲۴ /ذکر میکند که «طعا » ،عهمی اس ،که ارد به دس ،میآورد و باید ببیند که ا چه
کسی عهد را ارا می یرد (راک؛ کهینی ۱۴۰7 ،قا )۵۰ /۱ا
در ایا مثا  ،ارض بر آن اس ،که مفهو «عهد» ،برآمده ا مدفو تصوری «طعا » فکا با

عبور ا معنای ظارری آن اس،ا رونا اس ،که با عد ایر ایا ارض ،ایا روای ،دیگر تفسیری
نیس ،و بیانگر تطبیق مفهو «طعا » بر مفهو «عهد» خوارد بودا

 .۵-۱-۳معرفی مصداق مراد
را ا مصادیق «سکاری» در عبار ﴿ َال

مانند روایتی ا اما باقر عهیهافسال که آد خوا
ْ
ا
َ
ْ
«منه سکر افن ْ ِو » (ابا بابویه۱۴۱3 ،قا /۱
تَ ْق َربُوا َّ
الص َالةَ َوأَنتُ ْم ُس َك َارى﴾ (افنساء )۴3 /دانستهاس،ا ِ
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)۴۸۰ -۴79ا رونا اس ،که ا ر در روایتی مصداق ا سنخ مصداق مراد نباند ،آن مصداق دیگر
تفسیری نخوارد بودا
نکتۀ حائز ارمی ،در مورد ایا ونهرا آن اس ،که رمگی در ارایندی به نا تفسیر تعریف
مینوند؛ به عنوان مثا ایا ونه نیس ،که روایتی بیانگر مصادیق مفارید مطرا نده در آیه باند،
فکا تفسیری نباندا یعنی ا ر روایتی در یکی ا ایا ونهرا ای را ،،حتما تفسیری اس،ا

 .۲-۳فرایند تفسیر و ّ
معرفی مقامات تفسیری

ا
در ارایند تفسیر ،ا طرای متنی ا قرآن کرید در نار راته مینود و محاق در صدد تعییا

مراد آن بر میآیدا متا مرتبط با قرآن کرید یا متا نونتاری مصحف کنونی ،یا متا غیر نونتاری
( فتاری) آن اس،ا
نمود نونتاری بان در اصل کهماتی اس ،که بر روی نون،اازار نونته و با چشد خوانده
مینود (راک؛ نکونا  ۱379 ،ا )۲۲ا بنابرایا ،متا نونتاری قرآن کرید ،متا نونتار مکتو یا
رمان سیاره قرآن اس،ا
اما نمود فتاری بان در اصل عبار اس ،ا اصواتی که ا طریق دران به و ود میآید و با
و قابل درک اس( ،راک؛ نکونا  ۱379 ،ا )۲۲ا متا فتاری قرآن کرید یا با نهود ناظر
حاضر در صحنه ابالغ وحی به دس ،میآید و نارد ما را در ایا حاف« ،،نارد واقعی» نامیده
مینود و یا ا طریق َمحکی قطعی روایا و متون تاریخی به دس ،میآید و نارد ما را در ایا
حاف« ،،نارد تادیری» نامیده مینودا
ا طرف دیگر ،یک آیه میتواند به تنهایی یا با آیا

یشیا و سینش در یک سوره و یا با آیا

متناظر در کل قرآن در نار راته نود؛ بدیا ترتیب ،برآمد متا مرتبط با ارایند تفسیر ،نش قسد
اس،ا
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 .۱-۲-۳سباق آیه
مراد ا سباق ،آن معنایی اس ،که ا اففاظ آیه به ذرا منسبق و متبادر اس( ،راک؛ وادی
آمهی ۱39۰ ،ا )۱۱7 /۲3ا بدیا ترتیب ،ا ر متا نونتاری یک واحد معنایی ا مصحف ،به
تنهایی در نار راته نود ،بردان،رای ا
مفسر ا سباق آن واحد معنایی خوارد بودا به عنوان مثا

ِ
اَّلل ورسولُهُ والَّ ِذين آمنُوا الَّ ِذ ِ
الص َالةَ َويُ ْؤتُو َن َّ
الزَكاةَ َو ُه ْم َراكِعُو َن﴾
يمو َن َّ
متا نونتاری آیه ﴿إِ ََّّنَا َوليُّ ُك ُم َُّ َ َ ُ َ َ َ
ين يُق ُ
َ

ا
(افمائدة )۵۵ /نگریسته مینود و با تو ه به سباق آیه فته مینود که «إنما» دا بر حصر اس ،و
ز ایارا کسی وفی نخوارد بود (راک؛ وادی آمهی ۱39۰ ،ا )۱۱۵ /۲3ا

 .۲-۲-۳شأن و فضای نزول آیه
ا ر متا غیر نونتاری یک واحد معنایی به تنهایی در نار راته نود ،بردان،رای نارد واقعی
یا تادیری ما را ،ا نأن و اضای نزو آن واحد معنایی خوارد بودا به عنوان مثا  ،ایاکه آیه ﴿ ََي
اَّلل ي ْع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس إِ َّن َّ
اَّللَ َال
الر ُس ُ
أَيُّ َها َّ
ص ُم َ
ك ِمن َّربِّ َ
ول بَلِّ ْغ َما أُن ِز َل إِل َْي َ
ك َوإِن ََّلْ تَ ْف َع ْل فَ َما بَلَّغْ َ
ت ِر َسالَتَهُ َو َُّ َ
ا
ِ
ِ
ين﴾ (افمائدة )67 /نا مینود و س ا آن ،یامبر صهیافههعهیهوآفه در غدیر
يَ ْهدي الْ َق ْو َم الْ َكاف ِر َ

خد مسأفه والی ،امیر ملمنان عهی عهیهافسال را ابالغ مینماید ،متا غیر نونتاری آیه رقد

ك ِمن
خوردهاس ،و نارد ما را ا ایا متا غیر نونتاری میاهمد که مصداق واحد ﴿ َما أُن ِز َل إِل َْي َ

ك ﴾ چیزی ز مسأفه والی ،اما عهی عهیهافسال نخوارد بودا
َّربِّ َ

 .۳-۲-۳سیاق آیات سوره
ا ر متا نونتاری یک واحد معنایی رمراه با واحدرای معنایی یشیا و سیا آن در یک سوره
ا
در نار راته نود ،بردان،رای ا
مفسر ا سیاق سورهاس،ا به عنوان مثا عالمه طباطبائی با
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ِ
ث َر ُس ًوال﴾ (اإلسراء )۱۵ /نتیجه
نی َح َّىت نَ ْب َع َ
بهرهبری ا سیاق آیا قبل و بعد عبار ﴿ َوَما ُكنَّا ُم َع ّذبِ َ

می یرد که مراد ا عاا  ،عاا دنیوی اس( ،راک؛ طباطبائی۱39۰ ،قا )۵7 /۱3ا

 .۴-۲-۳فضای نزول آیات سوره
ا ر متا غیر نونتاری یک واحد معنایی رمراه با واحدرای معنایی قبل و بعد آن در یک سوره
در نار راته نود ،بردان ،رای نارد واقعی یا تادیری ما را ،ا اضای نزو سوره اس،ا افبته
واحدرای معنایی قبل و بعد در ایا ماا  ،افز ااما با واحدرای یشیا و سیا در ماا قبل ،یکی
نیس،ا به عنوان مثا  ،در روایتی ا اصو کاای ،آیا  ۵۵ ،3و  67سوره مائده با تو ه به متا غیر
نونتاری تفسیر شتهاند (راک؛ کهینی۱۴۰7 ،قا )۲۸9 /۱ا

 ۵-۲-۳و  .۶قرآن در قرآن نوشتاری و غیرنوشتاری
ا ر متا نونتار یا غیر نونتار یک واحد معنایی رمراه با واحدرای معنایی مرتبط با آن در کل
قرآن در نار راته نود ،ا
مفسر یا نارد در ماا قرآن در قرآن اس،ا یک نمونه ا تفسیر قرآن در
صرا َ ِ
ِ
ت عَلَيْ ِه ْم﴾ در آیه  7سورۀ حمد با عبار
ين أَنْ عَ ْم َ
ط الَّذ َ
قرآن نونتاری ،تبییا ارتباط میان عبار ﴿ َ

اَّلل َعلَي ِهم ِمن النَّبِيِنی و ِ ِ ِ
ِ
نی َو ُّ
نی﴾ در آیۀ  69سوره نساء اس ،و
الش َه َد ِاء َو َّ
الصاِلِِ َ
الص ّديق َ
ين أَنْ َع َم َُّ ْ ّ َ ّ َ َ ّ
﴿ َم َع الَّذ َ

بدیا ترتیب مصادیق صهه در آیۀ  7سوره حمد به دس ،میآیدا
ااما در ماا قرآن در قرآن غیر نونتاری ،آیا در نرایط مانی و تاریخی در نار راته مینوند

و با یکدیگر تفسیر می ردندا روای ،کهینی ا اما باقر عهیهافسال به ونهای مبتنی بر ایا ماا
اس،؛ در ایا روای ،اما عهیهافسال میارمایدا «رر اریضه بعد ا اریضۀ دیگر نا می ش ،و

ت
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ َْتَ ْم ُ
«والی »،آخریا اریضه بود و بدیا مناسب ،خداوند متعا ارمودا ﴿الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
َعل َْي ُك ْم نِ ْع َم ِت﴾ (افمائدة)3 /؛ س خداوند متعا بعد ا ایا ،اریضه دیگری نا نفرمود» (کهینی،
۱۴۰7قا )۲۸9 /۱ا ایا روای ،،بیانگر ونهای ارتباط غیر نونتاری میان واحد معنایی ﴿الْيَ ْو َم
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ت عَلَيْ ُك ْم نِ ْع َم ِت﴾ با دیگر آیا مرتبطی اس ،که در آنرا ارایض نا
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ َْتَ ْم ُ
أَ ْك َمل ُ
ِ
الص َالةَ َوآتُوا َّ
الزَكاةَ﴾
يموا َّ
ندهاس،؛ یعنی در متا غیر نونتاری به دس ،میآید که با تو ه به آیه ﴿ َوأَق ُ
ا
(افمز امل ) 3 /که در اوایل بعث ،نا ردیده ،ابتدا نما و رو ه وا ب نده و س ا آن با نزو آیۀ
ا
إکما (افمائدة )3 /در اواخر دوران حیا یامبر اکر صهیافههعهیهوآفه ،امر والی ،مفروض
شتهاس،ا نمونۀ رونا تر تفسیر در ماا قرآن در قرآن غیر نونتاری ،تفسیر آیا ناسخ و منسوخ
با یکدیگر اس،ا
در ایا ژورش ،برآمد متا مرتبط با قرآن کرید« ،ماا تفسیری» خوانده مینود ورر یک ا
نش قسد یاد نده ،یک ماا تفسیری اس ،که ا
مفسر در آن ماا  ،به تفسیر قرآن اقدا میکندا

 .۳-۳جایگاه مقامات تفسیری در فرایند تفسیر
بحث تفصیهی ا مااما تفسیری در ایا مختصر نمی نجد ،فکا ا آن ا که ا
مفسر با قرآنی
بدون تعارض و اختالف روبروس ،،ریچ کدا ا ایا ماا را در واقن با یکدیگر تعارض نخوارند

ند غَ ِْري َِّ
دان،ا در آیۀ  ۸۲سورۀ نساء آمدهاس،ا ﴿أَفَ َال ي تَ َدبَّرو َن الْ ُقرآ َن ولَو َكا َن ِمن ِع ِ
اَّلل ل ََو َج ُدوا فِ ِيه
ْ
ْ َْ
َ ُ

ا ْختِ َالفًا َكثِ ًريا﴾؛ ا ایا آیه به دس ،میآید که ا ر در قرآن حتی یک اختالف رد مشارده میند،
یاد بود؛ یرا ا ر یک انتباه و اختالف و تعارض در قرآن یاا ،نود ،تضمینی برای عد و ود

تعارضا دیگر نیس ،و ممکا اس ،اختالاا دیگری در قرآن یاا ،نودا ایا عد تعارض،
تاکنون بیشتر در ماا قرآن در قرآن نونتاری و به عبار دیگر در تفسیر قرآن به قرآن مطرا
ندهاس ،،فکا بنا بر اطالق ایا آیه ،میتوان آن را به تمامی ماا را تعمید دادا یعنی در ماا قرآن
در قرآن فتاری ،سباق ،نأن نزو آیه ،سیاق آیا و اضای نزو سوره نیز در واقن تعارضی و ود
نخوارد دان،ا به عبار دیگر محا اس ،که در واقن ،سیاق واقعی آیا با نأن نزو واقعی آیا
در تعارض باند؛ یا میان سباق آیه و نأن نزو آن تعارضی یاا ،نودا رر چند در ظارر ممکا
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اس ،ارد به تعارضاتی دس ،یابد ،فکا در واقن و نفس األمر تعارضی و ود نخوارد دان ،و مفسر
باید در صدد ران تعارض برآیدا
نتیجۀ ایا عد تعارض آن اس ،که ا ر مفسر در آیهای به تعارضی مستار میان دو ماا یا بیشتر
رسید ،باید بداند که مسیر ارایند تفسیر را به درستی نپیمودهاس ،و باید میان ماا را داوری کندا
بدیا ترتیب ا ر در ماا نأن نزو  ،به نأن نزوفی متواتر دس ،یااته بود ،ان را معیار قرار میدرد و
سباق و سیاق را با آن داوری میکند و بدیا ترتیب به سباق و سیاق صحیب دس ،مییابد؛ یا ا ر در
ماا سیاق ،به سیاق قطعی دس ،یااته بود ،نأن نزو رای غیر یاینی را با آن داوری میکندا
عد تعارض یک ماا با ماا دیگر ،افبته به معنای آن نیس ،که رر نتیجهای که ا یک ماا به
دس ،میآید ،ا
عینا رمان نتیجه ا ماامی دیگر قابل دریاا ،اس ،،بهکه ایا ماا را ا
مکمل
ا
یکدیگرندا ماا رای تفسیری ،نگر به آیا قرآنی ا اویهرای ونا ون اس ،و نکل مناد و
متکامل تفسیر آیه ،تنها و تنها با کنار رد نهادن تمامی ماا رای تفسیری امکان مییابدا بدیا ترتیب
رر کدا ا مااما تفسیری در ارایند تفسیر ،ناشی اساسی دارند و بیتو ی به رر یک ا آنرا در
صور و ود ،ناصان در اهد نهایی آیه را به رمراه خوارد دان،ا
حاصل آنکه مفسر برای تکمیل تفسیر خویش ا آیه ،بایستی ا یک ماا به ماا دیگر عبور
کند ااما نمیتواند ا یک ماا به نفن ماا دیگر عدو کندا به عنوان مثا ا ر مفسری در تفسیر یک
آیه به نأن نزو متواتری دس ،یاا ،و آن را با سیاقی که مفسران برای آن آیه ذکر میکنند ،مناای
دید ،نمی تواند بگوید که ایا آیه ا سیاق آیا قبل یا بعد عدو نموده و تااتۀ دابااته اس،؛ بهکه
ایا مفسر ا آن ا که ارض آن اس ،که به نأن نزو متواتر دس ،یااته ،باید ایا نأن نزو متواتر
را معیار سیاق قرار درد و نتیجه یرد که سیاقی که مفسران برای آن آیه در نار راتهاند ،سیاق غهطی
اس ،و سیاق صحیب ،چیز دیگری اس ،که افبته با نأن نزو متواتر آیه در تعارض نیس،ا به عنوان
مثا  ،ا ر ارض نود که وقاین رخداده در غدیر خد در با معراي والی ،امیرافملمنیا عهی

ِ
ِ
ش ْو ِن الْيَ ْو َم
ش ْو ُه ْم َوا ْخ َ
ين َك َف ُروا ِمن ِدينِ ُك ْم فَ َال ََتْ َ
س الَّذ َ
عهیهافسال  ،نأن نزو متواتر عبار ﴿الْيَ ْو َم يَئ َ
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ت عَلَيْ ُكم نِ ْعم ِت ور ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
اْل ْس َال َم ِدينًا﴾ (افمائدة )3 /باند (راک؛
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ َْتَ ْم ُ
أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
نجار اد ان ۱39۱ ،ا  ،)3۸رمیا نأن نزو  ،معیاری مینود برای به دس ،آوردن سیاق ایا

عبار ا فاا نه میتوان به «سیاق» آن دسته ا مفسرانی که عه ،اکما دیا و اتما نعم ،را
تحریدرای ابتدای آیه یعنی حرم ،اکل مردار و ااا ذکر میکنند و نأن نزو عبار را نادیده
می یرند مانندا (راک؛ ابا عانور۱۴۲۰ ،قا  ،)۲۸ /۵اعتماد دان ،و نه میتوان به عدو ا
«سیاق» عدهای دیگر ا مفسران که ایا عبار را تااتۀ دا بااته میدانند مانندا (راک؛ طباطبائی،
ا
۱39۰قا  ،)۱67 /۵د خو بود؛ بهکه بنا بر آنچه فته ند ،راه صحیب آن اس ،که ااوال سیاق
نادیده راته نشود و ا
ثانیا سیاقی برای ایا عبار در نار راته نود که با نأن نزو متواتر و قطعی
آن در تعارض نباندا

 .۴تطبیق
 .۴-۱ضرورت بازبینی در کارکرد مفهوم «تطبیق»
تبییا دقیق کارکرد مصطهب «تطبیق» ،امری ضروری اس،ا در ایا تبییا ،ابتدا خاستگاه روایی
مصطهب « ری و تطبیق» بررسی مینود و با تو ه به روایا  ،مالکا ارایند تطبیق به دس،
ا
میآید؛ سپس کارکرد مصطب « ری و تطبیق» در بیان عالمه طباطبائی مورد ناد و برررسی قرار
می یرد و در ایان ،ضرور با بینی در کارکرد ایا مصطهب تبییا مینودا

 .۱-۱-۴مالکات فرایند «تطبیق» با توجه به خاستگاه روایی آن
در آغا ایا بخش روایاتی که نشانگر مالکا تطبیق اس ،بیان مینودا
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اففا َح َّد َث َنا م َح َّمد ْبا ْافح َس ْیا ااا َع ْا ا َض ْیل ْبا َی َسار َقا َ ا َس َأ ْفَ ،أ َبا َ ْع َفر َع ْا َراه ِّ
افر َو َای ِة
ِِ
ٍ
َ َ ْ ْ َ ٌ َّ َ َ َ َ ْ ٌ َ َ ْ ِ ٌ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ
ْ َ َ ْ ٍ َ َ َ ْ َ َْ
ما ِما افار ِآن آیة ِإال و فها ظهر و بطا ااا ظهره تن ِزیهه و بطنه تأ ِو یهه ِمنه ما قد مضی و ِمنه ما فد
َْ
ا
َّ
َ ْ
ْ
َیک ْا َیج ِرم ک َما َیج ِرم افش ْمس َو افا َمر (راک؛ صفار۱۴۰۴ ،قا )۱96 /۱ا
َ َ َ َ َْ َ
َّ َ َ
َ ْ
َّ
َ
ْ
ا َحدث َنا أ ِبي َر ِح َمه افهه ااا َع ْا ح ْم َران ْبا أ ْع َی َا قا ا َسأف ،أ َبا َ ْعف ٍر َع ْا ظ ْه ِر افا ْر ِآن َو َبط ِن ِه
َّ ِ
ْ َ
ََ َ َ
ْ
َّ
ْ َ ََ َ
َ َ
َ َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ااا ظ ْهره اف ِا َیا ن َز ِا ِیهد افا ْرآن َو َبطنه اف ِا َیا ع ِمهوا ِب ِمثل أعم ِاف ِهد یج ِرم ِا ِیهد ما نز ِاي أوف ِئك
ِ
(راک؛ ابا بابویه۱۴۰3 ،قا )۲۵9ا
َ
ْ
َ َ ْ َ َ ْ َّ
ْ َْ
ََ َ َ َ َ
جا افح َس ْیا ْبا م َح َّم ٍد األن َع ِر ُّم ااا َع ْا أ ِبي َب ِص ٍیر قا ا قهِ ،ألِبي عب ِد افه ِه ااا ااا ر ِحمك
َ ْ
َّ
َ
افهه َیا َأ َبا م َح َّمد َف ْو َک َان ْ ،إ َذا َن َز َف َْ ،آی ٌة َع َهی َر ل ث َّد َما َ َذف َك َّ
افر ل َمات ِ ،اْل َْیة َما اف ِک َتا َو
ِ
ٍ
ِ
َ ٍ
َ
َ
ف ِک َّنه َحي َی ْج ِرم ِا َیم ْا َب ِا َي ک َما َ َری ِا َیم ْا َمضی (راک؛ کهینی۱۴۰7 ،قا )۱9۲ -۱9۱ /۱ا
َ ْ َ َ َْ
َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ
َ
ْ َ ْ
ْ
یار ِر ْد ِبغ ْی ِر
دا ابا محبو ٍ ااا عا أ ِبي عف ٍر ِاي قو ِ افه ِه تبارك و تعافی اف ِایا أخ ِر وا ِما ِد ِ
ْ
َّ
َ
ْ
َّ َ َ َ َ ْ
َّ َ ْ
َحق ِإال أن َیاوفوا َر ُّب َنا افهه قا ن َزفِ ،اي َرسو ِ افه ِه ص َو َع ِهي َو َح ْم َز َة َو َ ْعف ٍر َو َ َر ِاي افح َس ْیا
ِ
َّ َ َ
َ
افسال أ ْ َم ِع َیا (راک؛ کهینی۱۴۰7 ،قا )33۸ -337 /۸ا
َعه ْی ِهد
َ
َ
َّ َّ
َّ
َ
َّ َ
َ
رها َحدث َنا م َح َّمد ْبا [ َ ْعف ٍر] ااا أ ِبي َب ِص ٍیر َع ْا أ ِبي َع ْب ِد افه ِه ِاي ق ْو ِف ِها ااا ِ«إن اف ِا َیا َآمنوا َو
ْ
َ ْ َ
ا َ َ
َ َ ْ َْ
َ َ ْ
ْ َ
َعمهوا َّ
افص ِافحا ِ کان ،فه ْد َ َّنا اف ِف ْر َد ْو ِ نزال» قا ا َر ِا ِه ن َزفِ ،اي أ ِبي ذر َو اف ِماد ِاد َو َسه َمان
ِ
َْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
افف ِار ِس ِّي و عم ِار با ی ِاس ٍر (راک؛ قمی۱۴۰۴ ،قا )۴6 /۲ا
ِ
َ ْ َّ
َ ْ َ َ َْ
ْ
َ َّ ْ َ
َ
افهه َع َّز َو َ َّل َّافنب ُّي َأ ْوفی ب ْافم ْلمن َیا م ْا َأ ْنفسهدْ
وا محمد با یحیی ااا عا أ ِبي عف ٍر ِاي قو ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِِ
َْ
َّ
َ َ ْ ََ َ َ َ ْ
األ ْرحا َب ْعضه ْد َأ ْوفی ب َب ْ
َو َأ ْ وا ه أ َّمهاته ْد َ
ض ِاي ِکتا ِ افه ِه ِا َیم ْا ن َزف ،ااا ن َزفِ ،اي
ع
وا
وف
أ
و
ِ
ِ
ٍ
َ َ َْ
ْ
ْ ْ
َّ
َ
َ
ْ
َّ
ِاإل ْم َر ِة ِإن َر ِا ِه اْل َْیة َ َر ِاي وف ِد افح َس ْیا ِم ْا َب ْع ِد ِه ا َن ْحا أ ْوفی ِباأل ْم ِر َو ِب َرسو ِ افه ِه ص ِم َا
َ َ ْ َْ َ ْ َ ِْ َ ْ َ َ ْ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ ْ ْ
ْ
ْ
یب قا ال قه ،ا ِهوف ِد اف َع َّبا ِ ِا َیها
افم ْل ِم ِن َیا َو افم َها ِ ِریا و األنص ِار قه ،اوفد عف ٍر فهد ِایها ن ِص
َْ ْ
َ
َّ َ َ
ْ َّ
َ ٌ ََ َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ
یب ااا ال ا َعد ْد َعه ْی ِه بطون َب ِني َع ْب ِد افمط ِه ِب کل ذ ِفك َیاو ال قا َو ن ِسی ،وفد اف َح َسا
ن ِص
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َا َدخه ،بعد ذفك عه ْیه ااه ،فه رل فوفد افح َسا ایها نص ٌ
یب ااا ال َو افهه َیا ع ْبد َّ
افر ِح ِید َما
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ٌ َََْ
ِفم َح َّم ِدم ِایها ن ِصیب غیرنا (راک؛کهینی۱۴۰7 ،قا )۲۸۸ /۱ا
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ا ایا روایا  ،صرف نار ا ا
صح ،سندی ،نکا ذیل دربارۀ ارایند تطبیق به دس ،میآیدا
اففا روای ،ااو  ،ظهر و بطا را برای رر آیه اثبا میکند و بدیا ترتیب ،ارایند تطبیق برای
رر آیه امکان ایر اس،ا «ا دالیل عاهی و ناهی قاعدۀ ری استفاده مینود که ایا قاعده در مورد
رمۀ آیا

قرآن اری مینود» (رضایی اصفهانی ۱3۸6 ،ا )6۰ا بنابرایا ،خارج نمودن

قضایای حمهیه نخصیه ،حمهیۀ طبیعیه و حمهیۀ مهمهه ا ر ه ارایند ری و تطبیق (راک؛ رضایی
کرمانی و دیگران ۱39۵ ،ا  ،)۱9 -۱۸بیدفیل اس،ا
ا ماابل بودن دو مفهو «بطا» و «تأویل» با دو مفهو «ظهر» و «تنزیل» ،نشان ا آن دارد
که مراد ا بطا در ایا روایا  ،بطنی اس ،که ا مدافیل ففظ به دس ،نمیآید و ماارن بودن مفهو
« ری» با مفهو «بطا» ،مو ب آن اس ،که مصطهب «تطبیق» ،داخل در ارایند دریاا ،مدافیل
ففای کال و مصطهب «تفسیر» نباندا نتیجۀ ایا مالک آن اس ،که مصداق برآمده ا مدافیل ففظ
را نباید ا ماوفۀ تطبیق دانس،ا در روای ،چهار  ،ایا دو انگی «تفسیر» و «تطبیق» به خوبی به
تصویر کشیده ندهاس،ا
جا روای ،دو  ،ارایند تطبیق را ریان حکد برآمده ا قرآن بر اارادی میداند که عمهکرد مشابه
با ااراد قرآنی دانتهاندا بدیا ترتیب ،به دس ،میآید که مالک در تطبیق قرآنی ،مشابه ،و مناسب،
اس،ا
دا با تو ه به روای ،سو  ،مشابه ،ارد با ااراد دخیل در نأن و اضای نزو نرط اس،ا ایا
ا
مشابه ،و مناسب ،در رر یک ا مااما تفسیری محاق نود ،کاای اس،ا یعنی مشابه ،ارد با
ااراد دخیل در سباق و سیاق نیز میتواند ارایند تطبیق را تو یه نمایدا
رها تعبیر «نزف ،اي» در روای ،نجد ،مساوق مفهو «تنزیل» در برابر «تأویل» اس ،و بدیا
ترتیب ،با آنکه سهمان در مان نزو ایا آیه مسهمان نبوده (راک؛ طباطبائی۱39۰ ،قا ،)۴۰۲ /۱3
مصداق برآمده ا مدافیل ففظ آیه اس ،،نه مصداقی ا با «تطبیق»ا س ایا مالک به دس،
می آید که رد «تفسیر» و رد «تطبیق» نسب ،به و ود یا عد و ود مصداق در مان نزو آیه
البشرط اس،ا به عبار دیگر برای تفسیری بودن یک مصداق ،مهد نیس ،که آن مصداق حتما
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رنگا نزو قرآن مو ود باند ،بهکه مهد آن اس ،که آن مصداق ،ا
واقعا مصداقی برای مفهو برآمده
ا مدافیل اففاظ آیه باند و نیز برای ریان دادن قرآن در ارایند تطبیق ،مهد نیس ،که مصداق بیان
ا
شته برای مفارید آیه ،رنگا نزو قرآن مو ود نباند و بعدا به صحنه بیاید ،بهکه مهد آن اس ،که
مالک مشابه ،و و ه تشابه به ونهای مو ود باندا
وا فتگوی راوی با اما عهیهافسال در روای ،نشد ،عالوه بر مفهو «مشابه »،و «مناسب»،
که در نکتۀ سو بدان اناره ند ،مفهو «غای »،را به تصویر میکشد؛ یعنی غای ،یک ارایند تطبیق
ا
باید مشخص باندا به عنوان مثا  ،غای ،تطبیق در روای ،نشد ،مشروعی ،دادن به حکوم،
اس ،که برای اما حسیا عهیهافسال و ار ندانش ثاب ،اس ،،فکا برای ار ندان اما حسا
ا
عهیهافسال ثاب ،نیس،ا س در ارایند تطبیق ،رد مناسب ،تطبیق و رد غای ،آن باید مشخص
رددا رمیا مناسب ،و غای ،اس ،که ااوال به ارایند تطبیق ا
روی ،میبخشد ،ا
ثانیا ایا ارایند را
ا
قاعدهمند میسا د و ثافثا داوری میان تطبیقرای مو ود را ممکا مینمایدا
بدیا ترتیب ،بنا بر روایا  ،مصطهب «تطبیق» آن اه میتواند دا بر ری و تطبیق مطرا نده
در روایا باند که دارای مالکا ذیل باندا
اففا در سترۀ تمامی آیا تعریف نودا
ا مصادیق مطرا در آن ،ا مصادیق برآمده ا مدافیل ففای کال و ارایند تفسیر نباندا
جا با تعییا مناسب ،و غای ،به صحنه بیایدا
دا نسب ،به و ود مصداق در مان نزو آیه «البشرط» باند ،نه «بشرط ال»ا

ّ
 .۲-۱-۴نقد کارکرد مصطح «جری و تطبیق» در بیان عالمه طباطبائی
به کار یری ستردۀ واژۀ ری یا تطبیق به عنوان یک اصطالا خاص ،به نار میرسد قبل ا

ا
عالمه طباطبائی بیساباه بودهاس( ،راک؛ نفیسی ۱3۸9 ،ا )۱۸6 -۱۸۵؛ فاا در تبییا دقیق ایا
ا
کارکرد ال اس ،روایاتی که عالمه تح ،عنوان ری و تطبیق میآورد ،دستهبندی نمود و س ا
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آن ،با تو ه به ن کاتی که در مبحث خاستگاه روایی مصطهب « ری و تطبیق» بیان ش ،،ایا
کارکرد را ناد نمودا
ا
آیاتی که عالمه در ذیل آنرا روایاتی را ا با

ری و تطبیق ا
معرای میکند ،بنا بر تحایق دکتر

نادی نفیسی در نش دسته ای راتهاند (راک؛ نفیسی ۱3۸9 ،ا  )۲۱9 -۱9۰و در ذیل،
کارکرد ایا مصطهب در رر دسته ناد مینودا
دستۀ ااو ا آیا با تعابیر عا ؛ در ایا دسته ،مفارید آیه عا اس ،و قابهی ،تطبیق بر مصادیق
ونا ون را دارد (بر راته ا نفیسی ۱3۸9 ،ا )۱9۰ا به عنوان مثا  ،اما صادق عهیهافسال در ذیل
َ َ َّ
َ
َ
عبار ﴿ َمن َذا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِعن َدهُ إَِّال ِبِِ ْذنِِه﴾ (افبارة )۲۵۵ /میارمایدا «ن ْحا أوف ِئك افش ِااعون»
ا
(برقی۱37۱ ،قا )۱۸3 /۱ا عالمه ،ایا روای ،را ا با ری و تطبیق می یرد (راک؛ طباطبائی،
۱39۰قا )3۴۱ /۲ا
با تو ه به نکتۀ دو در بحث خاستگاه روایی مصطهب ری و تطبیق ،به دس ،میآید که ایا
ِّ
مفهو برآمده ا
روای ،،داخل در ماوفۀ تطبیق نیس ،و اما عهیهافسال در صدد بیان
ِ
مصداق اتد ِ
مدافیل ففظ آیه و به عبار دیگر در صدد تفسیر آیه اس،؛ یعنی بیان مینماید که مراد ا کسی که
با اذن خدا نفاع ،میکند ،یامبر و ارل افبی ،عهیهدافسال رستند و مراد ،دنمنان ایشان و االنی
و االنی نیستند؛ یعنی حصر در روای ،،حصر اضاای اس ،،نه حایای و بنا بر نکتۀ نجد ،ارایند
تفسیر نسب ،به مو ود بودن مصداق آیه در مان نزو البشرط اس،؛ س دفیهی ندارد که ایا
روای ،،ا با تطبیق دانسته نودا

ِ ِِ
ين يُ َقاتَلُو َن ِِب ََِّنُ ْم ظُلِ ُموا ( ﴾...افحج )39 /در روایتی ا اما
در ماابل ،ذیل عبارا ﴿أُذ َن للَّذ َ
ا
محمد
باقر عهیهافسال آمدهاس،ا «ایا آیا  ،دربارۀ مها ریا نا نده و در حق آ
ا
صهیافههعهیهوآفه که ا سر مینشان رانده نده ،بیمناک شتند ،ریان دارد» (استرآبادی۱۴۰9 ،قا
ا
)333ا ایا روای ،به درستی به معیاررای تطبیق ،واادار اس،ا یعنی ااوال بیان مراد برآمده ا مدافیل

معرای شته در روای ،میداند ،ا
ففظ آیه را چیزی ز مصداق ا
ثانیا با مناسب ،و غای ،،آیه را در
رویدادرای مانه ریان میدردا افبته سخنی ا

ری دانستا ایا روای ،در افمیزان نیامدهاس،ا
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دستۀ دو ا آیا با عناوینی که به انسان اختصاص ندارد؛ روایاتی که در آنرا ارل افبی،
عهیهد افسال مصداقی ا ا «ذکر ،عهد ،و ه ،غیب ،با  ،نور ،رحم ،،ایمان ،حق ،ردای،،
صراط ،آیا  ،وسیهه ،سبیل ،نب افهه و ااا» ا
معرای شتهاند ،در ایا دسته ای می یرند (راک؛
نفیسی ۱3۸9 ،ا )۱9۵ -۱9۴ا

ضل َِّ
اَّلل َعل َْي ُك ْم َو َر ِْحَتُهُ﴾
به عنوان مثا  ،در روایتی ا اما صادق عهیهافسال ذیل آیۀ ﴿ َول َْو ال فَ ْ ُ

(افنساء )۸3 /آمدهاس،ا «اضل افهه رسوفه و رحمته والیة األئمة» (عیانی۱3۸۰ ،قا )۲6۰ /۱ا
ا
عالمه ایا روای ،را ا با ری میداند (راک؛ طباطبائی۱39۰ ،قا )۲7 /۵ا ااما باید ف ،که
ایا روای ،نیز یکی ا مصادیق را برای مفارید برآمده ا مدافیل ففظ آیه ذکر نمودهاس،؛ رمان ونه
که مصداق دیگر برای «اضل افهه» در کال رسو خدا ذیل آیه  ۵۸سوره یونس آمده اس( ،اما

حسا عسکری عهیهافسال ۱۴۰9 ،قا )۱۵ا فاا ایا روایا  ،رمه ا با تبییا مصادیق تفسیری
اس ،و ربطی به تطبیق نداردا
دستۀ سو ا آیا با قضایای حایایه؛ در برخی آیا  ،خداوند برتری دستهای را بر دستۀ دیگر به
صور قضایای حایایهای بیان میکند که ارد ا
معیا خار ی مورد نار نمیباند (بر راته ا نفیسی،

 ۱3۸9ا )۱97؛ مانندا ﴿وما يستَ ِوي ْاْلَ ْعمى والْب ِ
صريُ﴾ (ااطر)۱9 /ا به نار ایا ژورش ،با ش،
َ َ َ
ََ َ ْ
ا
ایا آیا به دستۀ ااو اس ،و نیا به بررسی مجدد نداردا

دستۀ چهار ا آیا داستانی؛ خداوند متعا در برخی آیا  ،نرا حا اقوا و اارادی را نموده
اس ،که در مان و مکان مشخصی ند ی میکردهاند و اکنون نیز ا میان راتهاند؛ ا آن ا که نا
ا
ایا اقوا و ااراد مشخص اس ،،نمیتوان برای آنرا مصادیق دیگری در نار را( ،راک؛ نفیسی،
 ۱3۸9ا )۱99؛ ااما در روایا  ،مصادیای برای مفارید مطرا نده در ایا ونه آیا  ،آمدهاس،ا
َ َ
َ َ َ
َّ
«ع ْا أ ِبي َع ْب ِد افه ِه ِاي ق ْو ِف ِه ت َعافی
به عنوان مثا  ،در کتا کاای ذیل آیۀ  ۵سورهی إسراء آمدهاس،ا
ْ
َ َ
َ ْ َّ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ ْ َ َ
َ َ
َ
ْ
ض مرتیا قا قتل ع ِهي با أ ِبي ط ِاف ٍب و طعا
َو قض ْینا ِإفی َب ِني ِإ ْسر ِائیل ِاي اف ِکتا ِ فتف ِسدن ِاي األر
ِ
َ ِ
ِ
ْ
َ اَ َ َ ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
اف َح َسا َو ف َت ْعه َّا عه ًّوا ک ِبیرا قا ق ْتل افح َس ْیا ا ِإذا َاء َو ْعد أوالرما ا ِإذا َ َاء ن ْصر َد ِ افح َس ْیا
ِ
ِ
ِ
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اَ
َْ
ْ ََ
َْ َ
ََ
َ ِّ َ
َ
َّ َ َ
یار ق ْو ٌ َی ْب َعثهد افهه ق ْبل خروج افا ِائ ِد اال
افد
ال
خ
وا
جاس
ا
ید
د
ن
َب َعثنا عه ْیک ْد ِعبادا فنا أ ِوفي بأ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ ْ ا ْ ا
َْ
َ َ ْ ا
َّ َ
َیدعون َوترا ْلِ ِ م َح َّم ٍد ِإال ق َتهوه َو کان َوعدا َمفعوال خروج افا ِائ ِد » (کهینی۱۴۰7 ،قا )۲۰6 /۸ا
ا
عالمه ،ایا روای ،و موارد مشابه آن را ا قبیل ری میداند که وقاین ایا اام ،را بر حوادث
یشینیان تطبیق دادهاس( ،راک؛ طباطبائی۱39۰ ،قا )۴۴ -۴3 /۱3ا اکنون باید ف ،که چنیا
روایتی به درستی ا با تطبیق اس،؛ چه ااواال ا با بیان مدفو ففظ نیس ،و ا
ثانیا آیا قرآن را با
مالک مشابه ،به اقوا یشیا ،در وقاین حا و آینده ریان میدردا

دستۀ نجدا آیا تاطین شته ا سیاق؛ برخی آیا یا واژ ان ،ا
تحمل معانی مختهف را دارند،

ااما در سیاقی قرار راتهاند که معنای خاص و معینی ا آنرا اراده مینودا در برخی روایا  ،ایا

آیا و واژ ان ا سیاقی که در آنرا قرار راتهاند ،دا نده و با تو ه به خود عبار  ،معنای دیگری
َّ
ا آنرا اراده ندهاس( ،راک؛ نفیسی ۱3۸9 ،ا )۲۰۱ا در روای ،آمدهاس،ا َ
«ع ْا م َعهی ْبا
ِ
ِّ َ َ ْ َ
ْ َّ َ َ َ ْ
ْ َ َ َ
َ َ َ
َ َ ِّ ْ ْ
افرضا ااه ،فه ِعهِ ،اداك ا ْس َئهوا أ ْرل افاک ِر ِإن ک ْنت ْد ال ت ْعهمون
م َح َّم ٍد َعا اف َون ِاء قا ا َسأف،
ََ َ َ ِ َ
َ ْ َ َْ ْ
ْ
َ َ َ َ ْ
اا
ِّ ْ َ
َ
ون َو َن ْحا َّ
افس ِائهون قا ن َع ْد قهَ ،حاا
ااا ن ْحا أ ْرل افاک ِر َو ن ْحا اف َم ْسئوفون قه ،اأنتد اف َم ْسئوف
َ ْ
َ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ
َ َْ ْ
ْ
َ َ َ َ َ َ َ ْ
اا َ َْ
َعه ْی َنا أن ن ْسأفک ْد قا ن َع ْد قهَ ،حاا َعه ْیک ْد أن ت ِجیبونا قا ال ذاك ِإف ْی َنا ِإن ِن ْئ َنا ا َعه َنا َو ِإن ِن ْئ َنا ف ْد نف َعل
َ َ َّ َ َ َ َ
َ
َ َ ْ َ
َ َ
أ َما ت ْس َمن ق ْو افه ِه ت َب َارك َو ت َعافی راا َعطاؤنا ا ْامن ْا أ ْو أ ْم ِسك ِبغ ْی ِر ِحسا ٍ ا» (کهینی۱۴۰7 ،قا /۱
)۲۱۱ -۲۱۰ا
عبار ﴿فَاسأَلُوا أ َْهل ِّ
الذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم َال تَ ْعل َُمو َن﴾ در دو آیه ا قرآن کرید آمدهاس،ا یکی در آیۀ
ْ
َ
ا
 ۴3سورۀ نحل و دیگری در آیۀ  7سورۀ أنبیاءا عالمه با تو ه به سیاق ایا عبار  ،مراد ا «ارل

افاکر» را ارل کتا میداند (راک؛ طباطبائی۱39۰ ،قا  )۲۵۴ /۱۴و مینویسدا «ایا روایا را
نمیتوان تفسیر آیه بر حسب مورد نزو در نار را،؛ چرا که معنا ندارد که خداوند ،مشرکیا را به
ارل قرآن و ارل رسو ار ا درد ،در حافی که ایشان ،دنمنانشان رستند و ا ر میخواستند ا
ایشان بپایرند ،ا خود یامبر می ایراتند» (طباطبائی۱39۰ ،قا )۲۵7 -۲۵6 /۱۴ا
ایا در حافی اس ،که ایا روای ،،ا با بیان مصداق مراد ا ففظ اس ،و ا ر ذکر به معنای
ا
قرآن در نار راته نود ،یامبر نیز ارل قرآن نمرده می ردد و انکا عالمه وارد نیس،ا یعنی ایا
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آیه نه تنها به مشرکان ،بهکه به رمه آنرایی که در س ،و وی حایاتند دستور میدرد که ا یامبر
و ارل افبی ،رسش نمایند و سیاق نیز مخاطبان آیه را محصور به مشرکان نمیکندا به عالوه در
روای ،دیگری ا اما باقر عهیهافسال آمدهاس ،که ا ر مخاطبان ایا آیه مأمور به رسیدن ا یهود
و نصارا بودند ،یهود و نصارا ایشان را به دیا خویش دعو مینمودند ،نه به حایا( ،کهینی،
۱۴۰7قا ) ۲۱۱ /۱ا بدیا ترتیب ،یهود و نصاری ا رمان ابتدا مصداق «ارل افاکر» نخوارند بود
و مصداق ا رمان ابتدا یامبر و ارل افبی ،عهیهدافسال خوارند بود؛ فکا ایارا مصادیق اتد
«ارل افاکر» رستند و رر عافد عامهی که ا ای ایشان اارد ،مصداق آن خوارد بودا ااما نکتهی
ك بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب﴾ (ص )39 /در آخر ایا
افب آن اس ،که بهرهبری ا آیۀ ﴿ َه َذا عَطَا ُؤَان فَ ْامنُ ْن أ َْو أ َْم ِس ْ
َ

روای ،،ا با تطبیق اس ،،نه تفسیرا

دستۀ نشدا تشبیهرا؛ در ایا دسته ،آیه نه مستال ا سیاق و نه در درون سیاق ،نه مجا ا ا و نه به

طور حایای بر معنایی که در روای ،آمده ،دالف ،ندارد؛ بهکه رابطۀ طرا نده در آن ،رابطهای اس،
مشبهبه و ود دارد (راک؛ نفیسی ۱3۸9 ،ا )۲۰6ا در روایتی آمدهاس،ا َ
مشبه یا ا
که بیا ا
«ع ْا
َّ َ
َ
َ
َ َ
َّ
َ
َّ َ َ َّ
َ َ َ
أ ِبي َع ْب ِد افه ِه ِاي ق ْو ِف ِه َو أ ْوحی َر ُّبك ِإفی اف َّن ْحل قا ن ْحا َّافن ْحل اف ِتي أ ْو َحی افهه ِإف ْی َها أ ِن ات ِخ ِام
ِ
اَ َ َْ َ َ
ْ
ْ
ْ
َّ
ا
َ
ِم َا اف ِجبا ِ بیوتا أ َم َرنا أن ن َّت ِخا ِم َا اف َع َر ِ ِن َیعة َو ِم َا افش َج ِر َیاو ِم َا اف َع َج ِد َو ِم َّما َی ْع ِرنون َیاو
َ
ْ ْ َّ
ْ ٌ َْ
َّ
ْ
َ
ْ
ْ
ِم َا اف َم َو ِافي َو اف ِام َیخرج ِم ْا بط ِونها نرا ٌ مخ َت ِهف أفوانه اف ِعهد اف ِام َیخرج ِم َّنا ِإف ْیک ْد» (قمی،
۱۴۰۴قا )3۸7 /۱
ا
عالمه در تحهیل ایا روای ،مینویسدا «در ایا معنا ،روایا دیگری رد رس ،که مهگی
ا قبیل ری میبانند» (طباطبائی۱39۰ ،قا  )3۰۸ /۱۲ایا روای ،،به درستی ا با
تطبیق اس،ا

ری و
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 .۳-۱-۴ضرورت بازبینی در کارکرد مفهوم «تطبیق»

ا
بدیا ترتیب ،نتیجه آن اس ،که اصطالا «تطبیق» ،تنها در بخشی ا آنچه عالمه آن را ری و
ا
ا
صالحی ،کاربرد داردا بسیاری ا آنچه عالمه آن را ری و تطبیق مینامد« ،تطبیق»
تطبیق میداند،
نبوده ،بهکه بیان مصادیق مطرا نده برای مفارید برخاسته ا مدافیل ففای کال اس ،که در ر ۀ
ا
«تفسیر» ای می یردا ااما عالمه در تفسیر افمیزان در رفده مورد اذعان میکند که « ری و تطبیق»
ا ماوفۀ «تفسیر» داس( ،راک؛ نفیسی ۱3۸9 ،ا )۲۲۰ا
ا
مبیا ارایند تطبیق ،ایا ارایند را ااوال در
ایا ژورش با تو ه به مالکا برخاسته ا روایا
سترۀ تمامی آیا تعریف میکند ،ا
ثانیا به صور یاینی و قطعی آن را ا حیطۀ «مدفوال ففای
ا
کال » و حو ۀ «تفسیر» بیرون میکشد ،ثافثا با تو ه به «مناسب »،و «غای ،»،رمۀ مخاطبان قرآنی
را در یر ایا ارایند میداندا
در ارایند تطبیق ،رر ارد ،خویشتا یا دیگری را مصداق تعابیری ا قرآن کرید میبیند و با در
نار راتا مناسب ،و غای ،،احکامی را برای خویش یا دیگری اثبا میکندا بدیا ترتیب تمامی
ا
ا
دستهرای یشیا در کال عالمه ،به یک دسته به نا تشبیهرا مبد می ردد؛ یعنی ارایند تطبیق بر
اسا تشبیه به ناو مختهفی که در کال رس ،،صور می ایرد و توضیب آن خوارد آمدا

 .۲-۴تطبیق در کالم اهلالبیت علیهمالسالم
ااما در با تطبیق ،عالوه بر مثا رایی که در بحث ناد کارکرد مصطب ری و تطبیق در بیان

ا
عالمه طباطبائی بیان ند ،نمونۀ دیگر تطبیق در کال ارل افبی ،عهیهدافسال  ،روایتی اس ،که ابا

بابویه در عیون أخبار افرضا عهیهافسال نال میکندا اما حسیا عهیهافسال ارمودا یامبر اکر
ا
صهیافههعهیهوآفه ارمودا ابابکر به منزفۀ و و ع َمر به منزفۀ چشد و عثمان به منزفۀ دران اس،ا
ا
اما حسیا عهیهافسال ارمودا اردای آن رو بر رسو خدا صهیافههعهیهوآفه وارد شتد ،در حافی
که امیرافملمنیا عهیهافسال و ابابکر و ع َمر و عثمان نزد وی بودند؛ س به رسو خدا فتدا در
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اند ،ننیدها که دربارۀ ایا اصحاب ،سخنی می ویی؛ آن سخا چیس،؟ یامبر
ا
صهیافههعهیهوآفه ارمودا آری و سپس به آنان اناره کرد و ارمودا آنرا و و چشد و دران رستند
و به ودی در مورد ایا ا
وصی ما [و یامبر اناره به عهی با ابي طافب عهیهافسال نمود] با خواس،

مینوندا سپس ارمودا خداوند متعا میارمایدا ﴿إِ َّن َّ
ؤاد ُكلُّ أُولئِ َ
ص َر َوالْ ُف َ
ك كا َن عَنْهُ
الس ْم َع َوالْبَ َ
َم ْس ُؤًال﴾ (اإلسراء( )36 /ابا بابویه۱37۸ ،قا )3۱۴ /۱ا
ف ما لَيس ل َ ِ ِ
اد ُك ُّل
ْم إِ َّن َّ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
َك بِه عل ٌ
در آیۀ  36سورۀ إسراء آمدهاس،ا ﴿ َوَال تَ ْق ُ َ ْ َ
ا
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْسئُ ًوال﴾ در ایا آیه خداوند متعا به یامبر اکر صهیافههعهیهوآفه ارمان میدرد که
أُولَئِ َ

چیزی که بدان عهد ندارد ،یروی نکند و مراد ا و و چشد و د  ،و و چشد و د نو انسان
ا
اس،ا ااما در ایا روای ،،یامبر اکر صهیافههعهیهوآفه با ایا مناسب ،که و و چشد و د ،
اثربخشتریا اعضای بدن رستند ،سه خهیفۀ ااو را به خاطر تأثیر ااریشان بر اام ،،و و چشد
و د معرای میکند که ا والی ،امیرافملمنیا عهی عهیهافسال با خواس ،مینوندا یامبر اکر
ا
ا
صهیافههعهیهوآفه با در نار راتا رمیا مناسب ،،ایا چنیا تطبیق نمودهاند و اصال در صدد بیان

ك كا َن َعنْهُ َم ْس ُؤًال﴾
مدفو ففظ ،أعد ا ظارر و باطا ا عبار ﴿إِ َّن َّ
اد ُكلُّ أُولئِ َ
ص َر َوالْ ُفؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ

نبودهاند؛ چه مراد ا ایا آیه رمان اس ،که اما صادق عهیهافسال میارمایدا « و  ،ا آنچه

ننیده و چشد ،ا آنچه دیده و الاد ،ا آنچه بدان د بسته ،با خواس ،مینوند» (کهینی،
ا
۱۴۰7قا )37 /۲ا س یامبر اکر صهیافههعهیهوآفه ایا عبار را داخل در ارایند تطبیق
نمودهاس ،و ارمودها نمارا به خاطر تأثیر ااریتان بر اام ،،به منزفۀ و و چشد و د رستید و
رمان ونه که و و چشد و د ا اعمافشان با خواس ،مینوند ،نما ا والی ،عهی عهیهافسال
با خواس ،مینویدا
ااما آیا چنیا روایتی می تواند ا با بیان بطا کال باند؟ اسخ منفی اس،؛ یرا در بطا،
و ود یک رابطهی طوفی میان معنای ظارری و معنای باطنی ضروری اس( ،راک؛ طباطبائی،
 ۱3۸۸ا ۴6؛ معرا۱۴۱۸ ،،قا  )۲۵ -۲۴ /۱و ایا رابطۀ طوفی در ایا روای ،یاا ،نمینودا
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ا طرای بطنی که ا مدافیل ففظ نشأ

راته ،ا آن ا که در ماوفۀ «تفسیر» اس ،و «تفسیر» در

«مااما تفسیری» ریان مییابد ،نباید با ماا سباق و سیاق در تعارض باندا بنابرایا ،یامبر
ا
اکر صهیافههعهیهوآفه در ایا روای ،،به بیان مراد نپرداخته و تنها آیه را در یک ارایند تطبیق داخل
نمودهاس،ا
نمونۀ دیگر ا تطبیق ،روایتی اس ،که در آن ،اما حسا مجتبی عهیهافسال در اسخ به ایراد
یاران بر ایشان به خاطر صهب با معاویه ،داستان موسی و خضر را بر ایشان یادآور مینود و و ه
مشترک خویش و یارانش و موسی و خضر را مخفی ماندن و ه حکم ،میداند (راک؛ ابا بابویه،
۱39۵قا )3۱6 -3۱۵ /۱ا در ایا روای ،،اما حسا عهیهافسال  ،آیا داستان موسی و خضر را
تفسیر نکردهاس ،،بهکه ایا آیا را در ارایند تطبیق داخل نموده ،چنیا نتیجه راتهاس ،که ای
یاران ،رمان ونه که حکم ،کاررای خضر بر موسی مخفی بود ،حکم ،صهب ما با معاویه نیز
بر نما مخفی اس ،و ایرادی بر ما نیس،ا

 .۳-۴ضرورت و فایدۀ فرایند تطبیق
در آغا ایا بخش باید ف ،که بهرهبری ا ارایند تطبیق ،مختص به قرآن کرید نیس ،و رر
متا ارتباطی را ونش میدرد؛ به عبار دیگر ،ارد با خواندن یک رمان نیز خود را در ایگاه
نخصی،رای رمان ارض مینماید؛ یا با دیدن یک ایهد ،خود را در ایگاه نخصی،رای اثر اار
ایهد میبیند و چنیا تطبیای را ناخودآ اه انجا میدردا « ری ،مختص به تفسیر آیا قرآن
نیس،؛ بهکه در عرصهرای ند ی اری اس ،و به کار یری تطبیای ضر افمثل ،نعر و داستان
بر موارد مشابه ،واه آن اس( »،مسعودی صدر و دیگران ۱397 ،ا )۱7۱ا ارد با مطافعۀ قرآن
کرید نیز چنیا تطبیااتی را ناخودآ اه انجا میدردا «ایا ویژ ی قرآن را رر کسی رنگا تالو
قرآن در مییابد و کدتر کسی را می توان یاا ،که قرآن بخواند و تطبیق بر نرایط خود و مانش
نکند» (یزدان ناه ۱39۱ ،ا  )۱7و افبته رر چه بیشتر خود را مخاطب قرآن داند ،ایا تطبیق ابعاد
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ستردهتری به خود می یرد؛ مثال ارد در ابتدای امر به راحتی در مورد آیا بهش ،و هند ،خود
را در ایگاه بهشتیان و هنمیان ارض مینماید و ا خداوند ،بهش ،را طهب میکند و ا

هند

دوری می وید (راک؛ ابا بابویه ۱36۲ ،ا  ،)۲۱ -۲۰فکا تطبیق در آیاتی مانند آیۀ تبهیغ
(افمائدة )67 /که نأن نزو خاص دارند ،دور ا ذرا ارد اس،ا
ااما ایا تطبیق که به سترۀ تمامی آیا تعریف ند ،چه ضرور و اایدهای دارد؟ در اسخ باید
ا
ا
ف،ا ااوال بسیاری ا احتجا ا قرآنی ،به ونهای به وسیهۀ تطبیق رخ مینماید؛ مثال آن ا که
اما حسا عهیه افسال در تو یه یاران خویش ا آیا موسی و خضر بهره می یرد (راک؛ ابا
بابویه۱39۵ ،قا  ،)3۱6 -3۱۵ /۱یا حضر

ث
ررا سال افههعهیها در س یری ادک ،با آیۀ ﴿ َوَوِر َ

ود﴾ (افنمل )۱6 /استدال میکند (راک؛ ابا أبي طارر ،بیتاا  ،)۲9خویشتا را در
ُسل َْي َما ُن َد ُاو َ
ارایند تطبیق داخل میکندا
ا
ثانیا ا آن ا که قرآن کرید در رمۀ مااما آن بدون ریچ ونه تعارضی تفسیر مینود ،ا ر
ارایند ری و تطبیق بر ایۀ عد تعارض با ایا مااما نکل یرد ،نتایج حاصل ا آن ریچ ونه
تعارضی با رد نخوارند دان ،و ایا ،تفاو قرآن با دیگر کتب و دیگر رسانهرایی اس ،که ارایند
تطبیق در آنرا رخ مینمایدا
ا
ا
امعی ،دارد ،ارد میتواند تمامی ند ی خویش و دیگران را داخل
ثافثا ا آن ا که قرآن کرید
در ماوفهی تطبیق نماید و نتایج ممدوا یرد و ا
حتی نتایج کاررای خویش و دیگران را یشبینی
کندا به عنوان مثا  ،ارد می بیند که داود و عیسی با مرید ،بنی اسرائیل را به خاطر کفرنان فعن،
نمودند (افمائدة)7۸ /؛ حا نتیجه می یرد که ا ر خود او نیز کفر بور د ،بر فسان حج ،خدا فعن،
مینودا
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 .۴-۴شیوۀ فرایند تطبیق
در ارایند تطبیق ،مخاطب س ا دریاا ،مراد خداوند ،خود را در ناونی ارض مینماید و
احکامی را بر ایا ناو حمل مینماید؛ ایا ناو میتواند ناش ااعل یا مفعو  ،منادی یا م َ
نادی،
ِ
آمر و ناری یا مأمور به و منهی عنه ،وااا باندا

الر ِْحَ ُن فَاتَّبِعُ ِون
 مثا ناش ااعهیا ﴿ َولَ َق ْد قَ َال ََلُ ْم َها ُرو ُن ِمن قَ ْب ُل ََي قَ ْوِم إِ ََّّنَا فُتِنتُم بِ ِه َوإِ َّن َربَّ ُك ُم َّ
وأ ِ
َطيعُوا أ َْم ِري﴾ (طه)9۰ /ا در ایا ناش ااعهی ،مخاطب که یک مصهب عافد و عاد اس ،،خود را
َ

در ماا رارون میبیند و ایا عبارا را بر بان میآوردا
ارد در ارایند تطبیق ،تکتک آیا قرآنی را داخل در قیاسی استثنایی میکند که نتیجۀ آن،
بهرهبری ا آیه برای خویشتا یا دیگری خوارد بودا به عنوان مثا  ،قیا ناش ااعهی در ارایند تطبیق
آیۀ  9۰طه که ذکر آن ان ،،چنیا اس،ا
 ما به عنوان یک مصهب عافد و عاد میخوارد نبیه رارون نو ا ا ر اردی به عنوان مصهب عافد و عاد بخوارد نبیه رارون بشود ،باید قو خویش را ااتنهرا با دارد و به سم ،خداوند رحمان سوق دردا
 ما ،آن ارد رستدا س ا ر ما بخوارد به عنوان یک مصهب عافد و عاد نبیه رارون نو  ،باید قو خویش راا اتنهرا با دار و به سم ،خداوند متعا سوق دردا
 -س ما باید قو خود را به سم ،خداوند رحمان سوق دردا

ِ
الر ِْحَن فَاتَّبِع ِون وأ ِ
ِ ِِ
َطيعُوا أ َْم ِري﴾
 -بنابرایا به قو خود می ویدا ﴿ ََي قَ ْوم إِ ََّّنَا فُتنتُم به َوإِ َّن َربَّ ُك ُم َّ ُ ُ َ

«مناسب »،ایا تطبیق ،مطرا ندن ارد به عنوان یک مصهب عافد و عاد و «غای »،آن ،ردای،

به سم ،خداوند متعا اس ،و رمیا مناسب ،و غای ،اس ،که قیا را نکل میدردا یعنی یک
ارد با عنوان « ور ویی» و غای« ،ضالف ،»،دیگر نمیتواند چنیا استدالفی را بچیندا
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قیا در ناشرای مفعوفی ،منادی و َ
منادی ،آمر و ناری ،مأمور به و منهیعنه نیز به رمیا ونه
اس،ا
به عنوان مثا دیگر ،قیا در ارایند تطبیق آیۀ تبهیغ (افمائدة )67 /چنیا اس،ا
 ما به عنوان سر رس ،یک قو  ،برای ابالغ حکمی خاص ،میخوارد نبیه خداوند متعانو ا
 ا ر اردی به عنوان سر رس ،یک قو  ،برای ابالغ حکمی خاص ،بخوارد نبیه خداوند متعانود ،باید به ارستادۀ خویش دستور به ابالغ ایا یا مهد را درد و او را ا عد ابالغ حکد برحار
دارد و ا طرای ا
امنی ،وی را تأمیا نمایدا
 ما ،آن ارد رستدا س ما باید به ارستادۀ خویش ،دستور به ابالغ ایا یا مهد را درد و او را ا عد ابالغحکد بر حار دار و ا طرای ا
امنی ،وی را تأمیا نمایدا

ك َوإِن ََّلْ تَ ْف َع ْل
الر ُس ُ
 بنابرایا به ارستادۀ خویش می ویدا ﴿ ََي أَيُّ َها َّك ِمن َّربِّ َ
ول بَلِّ ْغ َما أُن ِز َل إِلَيْ َ
اَّلل ي ْع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس﴾
ص ُم َ
فَ َما بَلَّغْ َ
ت ِر َسالَتَهُ َو َُّ َ

ا
ااما آنچه ا یامبر اکر صهیافههعهیهوآفه در با تطبیق آیۀ  36إسراء ذکر ند ،قیاسش چنیا

اس،ا

ا
ا
 یامبر اکر صهیافههعهیهوآفه در صدد اس ،برای معرای ایگاه وصی خویش به اارادتأثیر اار بر اام ،اسال  ،ا ایا آیه بهره یردا
 ا ر اردی بخوارد برای امعرای ایگاه وصی خویش به ااراد تأثیر اار بر اامتش ،ا مثافی

بهره یرد ،آن ااراد تأثیر اار را به منزفۀ و و چشد و الاد و آن وصی را به عنوان چیزی که در مورد
آن با خواس ،مینوند ،در نار می یردا
ا
 -یامبر اکر صهیافههعهیهوآفه ،آن ارد اس،ا
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ا
 س یامبر اکر صهیافههعهیه وآفه ،آن ااراد تأثیر اار را به منزفۀ و و چشد و الاد و آنوصی را به عنوان چیزی که در مورد آن با خواس ،مینوند ،در نار می یردا

وال﴾.
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْسئُ ً
 بنابرایا به ایشان می ویدا ﴿إِ َّن َّاد ُك ُّل أُولَئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ

اکنون ،با تو ه به مثا رای یاد نده ،میتوان ف ،که ارایند « ری و تطبیق» ،ربطی به دیدۀ

انتراک ففای یا معنوی اففاظ آیه نداردا به عنوان مثا  ،ارد به عنوان یک رربر عافد و عاد  ،خود را
نبیه رارون ارض مینماید ،فکا ایا نبار ،به ایا معنا نیس ،که ففظ «رارون» ،یک مشترک
ا
ففای یا معنوی باندا بنابرایا ،اادعای محااان مبنی بر انتراک ففای (راک؛ ر بی ۱3۸3 ،ا
 )6۸یا انتراک معنوی اففاظ آیه (راک؛ رستمیان و دیگران ۱397 ،ا  )6۴در ارایند ری و
تطبیق ،صحیب نیس،ا

 .۵-۴انواع تطبیق به حسب غایت
ارایند تطبیق به حسب غای ،انواعی دارد و ایا ژورش به سه نو ا آنرا دس ،یااتهاس،ا
اففا تطبیق به مناور استدال ؛ در ایا نو  ،ارد برای تو یه یک کار یا ناد یک عمهکرد ،ا
تطبیق بهره می یردا نمونۀ ایا نو تطبیق ،رمان روایتی اس ،که ا اما حسا عهیهافسال در تو یه
صهب با معاویه ذکر ش،ا ایا نو بهرهبری ا تطبیق ا ر به نکل صحیب صور
مااما تفسیری در محدودۀ دیگر آیا متعارض نباند ،نشأ

ایرد و با دیگر

راته ا یک امر حایای اس ،و

حجی ،دارد ،یعنی ال افمتابعه اس،ا
ا تطبیق به مناور صرف تأثیر ااری؛ ارد در ایا نو ری و تطبیق برای تأثیر ااری بر
ا
مخاطب خویش ا آیا قرآنی بهره می یردا بهرهبری یامبر اکر صهیافههعهیهوآفه ا آیۀ  36سورۀ
إسراء برای تأثیر ااری بر مخاطب دربارۀ والی ،امیرافملمنیا عهی عهیهافسال و بهرهبری اما
صادق عهیهافسال ا آیۀ  6۸سورۀ نحل که ذکر آن ان ،،ا ایا نو تطبیق اس،ا ایا نو بهرهبری
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ا آیا  ،درس ،مانند بهرهبری ا انعار برای تأثیر ااری بر مخاطب اس ،و با اندک مناسب ،و
مشابهتی رخ مینماید و نشأ

راته ا یک امر حایای نیس ،و ونهای ا تمثیل اس،ا

جا تطبیق به مناور خوف و ر ا؛ در ایا نو تطبیق ،ارد خویشتا را مخاطب آن دسته ا آیاتی
ری

میبیند که به احوا خوبان و بدان ،بهشتیان و هنمیان و ملمنیا و کفار می ردا دا ایا نو
ا
و تطبیق رمان اس ،که در کال اما عهی عهیهافسال دربارۀ متایا آمدهاس( ،راک؛ ابا بابویه،
 ۱36۲ا )۲۱ -۲۰ا ایا نو تطبیق نیز امری حایای اس ،و ا
حجی ،داردا
با ش ،قسد اخیر در حایا ،به رمان قسد (أ) اس،؛ یعنی ارد برای خویشتا استدال
میچیند که «ا ر االن کار را بکند ،هنمی مینود؛ س نباید آن کار را بکندا» فکا ا آن ا که
ایا نو تطبیق در قرآن کرید کاربرد بسیاری دارد ،به عنوان قسمی دا مطرا ندا

 .۶-۴جایگاه مقامات تفسیری در فرایند تطبیق
به عنوان مثا در خصوص ماا سیاق ،آیا بهره یری ا ارایند تطبیق ،بشرط الی ا سیاق اس،
[یعنی در ارایند تطبیق باید ا سیاق عدو کرد] ،یا البشرط نسب ،به سیاق اس[ ،یعنی در ارایند
تطبیق در نار راتا سیاق نرط نیس ،]،یا بشرط سیاق اس[ ،یعنی در ارایند تطبیق در نار راتا
سیاق نرط اس]،؟ برای سباق و سایر مااما تفسیری نیز رمیا مسائل مطرا اس،ا حاف،
چهارمی را نیز می توان تصور کرد و آن حاف ،ایا اس ،که در ارایند تطبیق ،ریچ یک ا مااما
تفسیری اصال فحاظ نگردد و ایا حاف ،با سه حاف ،یشیا متفاو اس،ا در سه حاف ،قبل ،ماا
تفسیری فحاظ مینود و یکی ا حاال

ایراته می ردد ،فکا در حاف ،چهار  ،اصال ماامی

فحاظ نمی رددا در ایا ژورش به تاهید ا آنچه در عهد اصو «ماری ،مهمهه» خوانده مینود
(راک؛ مافر ،بیتا ،)۲۲9 /۱ ،تطبیق در ایا حاف ،چهار نیز «تطبیق مهمل» نامیده مینودا س
سلا ایا اس ،که ارد در ارایند تطبیق ،با کدا یک ا ایا چهار حاف ،موا ه اس،؟ اسخ به ایا
سلا نیا به دو مادمه داردا
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 .۱-۶-۴مقدمه ّاول
دخو در ارایند ری و تطبیق ،مسبوق بر دریاا ،مراد متکهد ا کال اس ،که در ارایند تفسیر
تعریف مینود و ایا مراد ز با بهرهبری ا مااما تفسیری اهد نمینودا ا ر ارد س ا دریاا،
مر ِاد واحدرای معنایی به وسیهۀ تمامی مااما تفسیری ،خویشتا یا دیگری را مصداق برآمده ا

اسَعِي ََي َج َارة» ای خویش را به «إِ ََّي ِك أَ ْع ِِن» میدرد و ارد
مدافیل ففای آیه دید« ،إِ ََّي ِك أَ ْع ِِن َو ْ
ا
ا
مستایما مخاطب خداوند متعا اس ،و اصال نوب ،به ارایند تطبیق نمیرسد؛ به عبار دیگر ارد
ا
در ایا صور  ،تفسیر میکند؛ یعنی دقیاا حاال خویش یا دیگری را تبییا میکندا به عنوان مثا ،
ارد در مییابد که خود

ِ
شو َن َعلَى ْاْل َْر ِ
ض َه ْوًان
اد َّ
ين َيَْ ُ
یا دیگری ،مصداق مراد آیۀ ﴿ َو ِعبَ ُ
الر ِْحَ ِن الَّذ َ

َوإِذَا َخاطَبَ ُه ُم ا ْْلَ ِاهلُو َن قَالُوا َس َال ًما﴾ (اففرقان )63 /رستند و بدیا ترتیب ،مفهو «مناسب »،و
«غای »،نیز به عرصه نمیآید و رر آنچه در ففظ آمدهاس ،،ا
عینا برای ارد ثاب ،اس،ا
ااما ا ر ارد ،مالحاه نمود که خود

ا
یا دیگری به دفیل تعارض با حداقل یکی ا مااما

تفسیری ،در مصداق برآمده ا مدافیل ففظ داخل نمینود ،با تعییا مناسب ،و غای ،،خویشتا یا
دیگری را به معانی و مصادیق برآمده ا مدافیل ففای آیه که در مااما تفسیری به دس ،آمدهاند،
تشبیه میسا د و در ه ،رمان مناسب ،و غای ،،احکامی را برای خویش یا دیگری ثاب ،میکندا
ا
طبیعتا یک تعارض ااوفیه با مااما تفسیری مفروض اس،؛ یعنی ارد به دفیل تعارض
در ایا ارایند،
با مااما تفسیری ،خویشتا یا دیگری را مصداق برآمده ا مدافیل ففای آیه نمیداند و ایا تعارض
ا
اوفیه ،ال مۀ دخو در ارایند تطبیق اس،ا به عبار دیگر ا ر چنیا تعارضی یاا ،نگردد ،اصال
نوب ،به ارایند تطبیق نمیرسد و ارد در رمان ارایند تفسیر ،طی مسیر میکندا
فاا میان سخا مطرا در ایا ژورش یعنی «تعارض با یکی ا مااما تفسیری مانند سیاق
یا نأن نزو  ،نرط دخو در ارایند تطبیق اس »،با ایا سخا که «در ارایند تطبیق ،نیا نیس ،که
مصداق تبییا نده برای آیه ،با سیاق یا نأن نزو آیه ردسو باند» ،تفاو و ود داردا در توضیب
ا
سخا اخیر باید ف ،که عالمه طباطبائی در به کار یری قاعدۀ ری ،ارائۀ مصادیق را محدود به
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متعددی را با آنکه قاعدۀ سیاق را کنار

مصادیق آیه با تو ه به سیاق آنرا نمیداند و روایا
ا
اانتهاند ،ا نو ری می ایرد و نیز با آنکه عالمه تو ه دی به مان نزو آیا دارد ،در

مواردی که مصداقیابی نده ،حتی رعای ،مان نزو را نیز در ارایند ری و تطبیق نرط نمیداند
ا
(راک؛ نفیسی ۱39۲ ،ا )۲۰ -۱9ا یعنی در بیان عالمه ،نیا نیس ،که مصداق تبییا نده برای
آیه ،با سیاق یا نأن نزو آیه ردسو باند ،اما در بیان ایا ژورش ،نرط دخو در ارایند تطبیق،
تعارض با یکی ا مااما تفسیری اس ،و ایا سخا دقیقتر اس،ا به عبار دیگر نمینود که
مصداقی در ارایند تطبیق مطرا نود و با ایا حا  ،با یکی ا مااما تفسیری در تعارض نباندا

 .۲-۶-۴مقدمۀ دوم
حاف ،غافبی تعارض ااوفیه با مااما تفسیری برای دخو در ارایند تطبیق ،تعارض ااوفیه با دو
مفارید
مصادیق
ماا سباق و نأن و اضای نزو آیه اس،ا یعنی ارد ،خود یا دیگری را داخل در
ِ
ِ
انسباقی ا آیه و نأن و اضای نزو آن نمیبیند و بدیا ترتیب در صدد اس ،تا در ارایند تطبیق
داخل نودا س در ارایند تطبیق ،غافبا ایا ونه نیس ،که تعارض اوفیه با سیاق سوره یا اضای نزو
سوره یا قرآن در قرآن نونتاری یا فتاری حاصل نود؛ چرا که اهد تعارض در ایا چهار ماا ،
سخ،تر و متأخرتر ا دو ماا سباق و نأن و اضای نزو آیه اس،؛ اما تعارض در دو ماا سباق و
نأن نزو  ،غافبا به سهوف ،و در رمان ورهۀ ااو درک مینودا

 .۳-۶-۴پاسخ به مسأله
اکنون باید بررسی نمود که س ا دخو در ارایند تطبیق ،کدا یک ا حاال چهار انۀ
مطرانده صادق اس،ا در آغا بنا بر حاف ،غافب ،ارض مینود که تعارض اوفیه که نرط دخو
در ارایند تطبیق اس ،،در دو ماا سباق یا نأن نزو یاا ،نده باندا در ایا ارض ،باید بررسی
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نود که ارایند تطبیق نسب ،به چهار ماا دیگر یعنی سیاق سوره ،نأن و اضای نزو سوره ،قرآن
در قرآن نونتاری و قرآن در قرآن فتاری چه وضعیتی داردا
به عنوان مثا  ،ماا سیاق را در نار می یریدا ایا ونه نیس ،که بهرهبری ا ارایند تطبیق،
منوط به تعارض حتمی با سیاق باندا یعنی ممکا اس ،با حفظ کهی سیاق آیا  ،ارایند تطبیق به
انجا رسدا به عنوان مثا ارض کنید سیاق سورۀ مائده ،تشریب مسأفۀ والی ،باند؛ در ایا صور

ت َعل َْي ُك ْم
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ ََْتَ ْم ُ
رربر عاد امعۀ اسالمی میتواند در رمیا سیاق ،عبار ﴿الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
نِ ْعم ِت ور ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
اْل ْس َال َم ِدينًا﴾ (افمائدة )3 /را بر اناال اسالمی تطبیق دردا بدیا ترتیب ،حاف،
ض ُ
َ ََ

ااو ا حاال چهار انه یعنی بهرهبری ا ارایند تطبیق به نرط الی ا سیاق ،منتفی خوارد بودا ا

طرای بهرهبری ا ایا ارایند منوط به رعای ،حتمی سیاق نیز نخوارد بود؛ یعنی در ارض ماکور،
ممکا اس ،با تطبیای موا ه بانید که با سیاق آیا سوره سا اری ندارد؛ به عنوان مثا ممکا
اس ،دری با بخشیدن یک ردیۀ بسیار مهد در رو ی خاص به ار ند  ،رمان عبار ﴿الْيَ ْو َم
ت َعل َْي ُكم نِ ْعم ِت ور ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
اْل ْس َال َم ِدينًا﴾ (افمائدة )3 /را بر نرایط خود
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأََْتَ ْم ُ
أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ

تطبیق درد و رونا اس ،که چنیا تطبیای با سیاق آیا سا ار نیس،ا بدیا ترتیب دو حاف ،ا
ا
چهار حاف ،سلا  ،منتفی می ردد و محاق یا با تطبیق البشرط نسب ،به سیاق موا ه اس ،و یا با

تطبیق مهملا

ا
بشرطی ،تطبیق نسب ،به سیاق و تطبیق مهمل ،کدا یک قابل ایر
اما ا میان دو حاف ،ال

اس،؟ ایا ژورش ،بنا بر نرایط ارد تطبیق درنده ،رر دو حاف ،را ممکا میداندا توضیب آنکه
ارد یا سیاق را فحاظ نمیکند و تطبیق میدرد ،یا سیاق را فحاظ میکند و آن اه تطبیق میدردا
رر اه ارد ،اصال سیاق را فحاظ نکند و تطبیق درد ،با یک تطبیق مهمل موا ه خوارید بود؛ اما ا ر
ارد ،سیاق را فحاظ کند و آن اه آیه را تطبیق درد ،با یک تطبیق البشرط روبرو رستیدا در تطبیق
البشرط ،ماا تفسیری فحاظ مینود فکا در ارایند تطبیق نرط نیس ،که حتما سیاق رعای ،نود
یا حتما ا آن عدو نودا
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ایا در ماا اصل تطبیق اس ،که مفسر با یک تطبیق مهمل یا البشرط موا ه اس،؛ فکا در
ماا عیار تطبیق ،رر آنچه تطبیق با سیاق متعارض نباند ،عیار بیشتری مییابدا به عنوان مثا ،

الر ِْحَ ُن
آن ا که ارد در ماا تطبیق آیۀ ﴿ َولََق ْد قَ َ
ارو ُن ِمن قَ ْب ُل ََي قَ ْوِم إِ ََّّنَا فُتِنتُم بِ ِه َوإِ َّن َربَّ ُك ُم َّ
ال ََلُ ْم َه ُ
فَاتَّبِع ِون وأ ِ
َطيعُوا أ َْم ِري﴾ (طه )9۰/بر میآید و به عنوان دری مهربان ،به ار ند که معتاد با یرای
ُ َ

کامپیوتری ندهاس ،،چنیا می وید ،بدون فحاظ سیاق ،ارایند تطبیق را بنا بر مناسب ،و غای،
خاص به انجا می رساند؛ اما آن ا که ارد در ایگاه مصهحی عافد و عاد که نارد انحراف
امعۀ خویش اس ،،ارایند تطبیق آیۀ یشیا را به ریان میآورد ،عیار ایا تطبیق بسی باالتر ا
تطبیق یشیا اس،؛ چرا که به ماا سیاق آیا

ایبندتر اس،ا

در سه ماا دیگر یعنی ماا اضای نزو سوره ،قرآن در قرآن نونتاری و قرآن در قرآن فتاری
نیز نتیجه رمیا اس،ا یعنی محاق با یک تطبیق مهمل یا البشرط نسب ،به مااما تفسیری موا ه
اس ،،فکا در ایگاه عیا ر تطبیق ،رر چه تطبیق با مااما تفسیری تعارض ندانته باند ،دارای
عیار اازونتر اس،ا
ایا نتیجه ،بنا بر ایا ارض بود که تعارض اوفیه که نرط دخو در ارایند تطبیق اس ،،در دو
ماا سباق یا نأن نزو آیه یاا ،نده باندا ارض دیگر آن اس ،که تعارض اوفیه در یکی ا چهار
ماا سیاق سوره ،نأن نزو سوره ،قرآن در قرآن نونتاری و قرآن در قرآن فتاری یاا ،نودا ایا
ارض یا اصال و ود خار ی ندارد و یا ا ر دانته باند ،بسیار نادر اس،؛ فاا ا بررسی آن در ایا
ژورش صرف نار مینودا

 .۷-۴نقش سیاق در عیار تطبیق
بیان ند که ررچه تطبیق یک آیه با سیاق آن متعارض نباند ،عیار بیشتری مییابدا ایا نتیجه
در با رابطۀ تطبیق یک آیه با سیاق رمان آیه به دس ،آمدا اکنون مسأفه آن اس ،که سیاق آیاتی
ز آیۀ مورد تطبیق و به طور کهی مااما تفسیری دیگر آیا  ،چه ناشی در عیار تطبیق یک آیه
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داردا اسخ آن اس ،که حاصل تطبیق یک آیه ،بنا بر کبرای کهی عد و ود تعارض در قرآن کرید،
آن اه عیارمند اس ،که با نتایج حاصل ا مااما تفسیری دیگر آیا  ،در تعارض نباندا
نکتۀ مهد آن اس ،که در بحث رابطۀ تطبیق آیه با سیاق رمان آیه ،صحب ،ا عیار بیشتر و
کدتر بود ،فکا در بحث رابطۀ تطبیق آیا با مااما تفسیری دیگر آیا  ،صحب ،ا عیار و عد عیار
اس،ا یعنی ا ر حاصل تطبیق یک آیه ،با نتایج حاصل ا مااما تفسیری دیگر آیا تعارض
مستار دان ،،قطعا ایا تطبیق مردود اس ،و عیار نداردا به عنوان مثا  ،ا ر اردی در ارایند تطبیق
با مناسب ،عهد دانتا به ناه آیندۀ یک ارد و با غای ،کشتا آن ارد به بهانۀ آنکه اردا مرتکب ناه
مینود ،خویشتا را در ارایند تطبیق آیا موسی و خضر (افکهف )۸۲ -6۰ /داخل کند ،ایا نو
تطبیق با در نار راتا مااما تفسیری رمیا آیا  ،یک تطبیق صحیب اس ،،فکا با مالحاۀ

مااما تفسیری دیگر آیا  ،مشارده مینود که با سباق عبارا ﴿ َوَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن أَن يَ ْقتُ َل ُم ْؤِمنًا إَِّال
َخطَأً﴾ (افنساء )9۲ /و ﴿ َوَكتَ ْب نَا َعل َْي ِه ْم فِ َيها أ َّ
س ِبلنَّ ْف ِ
س﴾ (افمائدة )۴۵ /در تعارض اس ،و
َن النَّ ْف َ

بدیا خاطر باطل می رددا بنابرایا ،نتایج برآمده ا تطبیق آن اه مورد ایر اس ،که با نتایج
برآمده ا مااما تفسیری در محدودهی دیگر آیا و واحدرای معنایی متعارض نباندا
نتیجه آنکه ارد ،ابتدا آیه را در مااما تفسیری اهد مینماید و ا ر خویشتا را در مصادیق و

معانی برخاسته ا سباق و نأن نزو آیه نیاا ،،با تعییا مناسب ،و غای ،،داخل در ارایند تطبیای
مینود که نسب ،به چهار ماا دیگر رمیا آیه یا مهمل و یا البشرط اس ،و افبته به رر میزان که با
ایا چهار ماا تعارض نکند ،عیار بیشتری مییابدا ااما نسب ،به دیگر مااما تفسیری نش انه
در محدودۀ دیگر آیا « ،به نرط عد تعارض» مابو میااتد و اال بیعیار اس،ا
در ایان باید ف،ا انوا تطبیق ا ر ااواال در ارایندی صحیب صور ایرند و ا
ثانیا تعارضی با
مااما تفسیری دیگر آیا ندانته بانند ،ریچ اه با یکدیگر تعارضی نخوارند دان،ا به عنوان
مثا  ،انوا

ری و تطبیای که به وسیهۀ یک معصو عهیهافسال در طو دوران حیاتش و به وسیهۀ

معصومان عهیهدافسال در طو دوران حیاتشان صور می یرد ،ریچکدا با دیگری تعارضی
نداردا ااما باید تو ه دان ،که ایا عد تعارض ،تنها در مواردی تعریف مینود که و ه و مناسب،
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ا
دو تطبیق ،یکی باندا به عنوان مثا ا ر یامبر اکر صهیافههعهیهوآفه ،با و ه «تأثیر ااری»،
ابوبکر را به منزفۀ سمن و عمر را به منزفۀ بصر ا
معرای نماید (راک؛ ابا بابویه۱37۸ ،قا ،)3۱۴ /۱
و با و ه «عزیز بودن و مهد بودن» ،عهی عهیهافسال را به منزفۀ سمن ،بصر ،رأ و روا خویش
داند (راک؛ اما حسا عسکری۱۴۰9 ،قا  ،)۴69ایا دو ری و تطبیق ،با یکدیگر تعارضی
ندارند؛ چرا که و ه و مناسب ،در رر دو متفاو اس،ا

 .۵مقایسۀ «تفسیر» با «تطبیق»
اکنون س ا نناخ ،دو ارایند تفسیر و تطبیق ،در ماایسۀ ایا دو میتوان ف،ا
ا
ااوال «تفسیر» غیر ا «تطبیق» اس( ،راک؛ صدر۱۴3۴ ،قا  )3۰۵ /۱9و رر آنچه تفسیر
باند ،تطبیق نیس ،و رر آنچه تطبیق باند ،دیگر تفسیر نخوارد بودا
ا
ثانیا ایا دو ارایند ،ا
مکمل یکدیگرند (راک؛ مدرسی۱۴۱9 ،قا  )3۴۱ /6ا مجمو ایا دو
نکته چنیا به دس ،میآید که ناش ا
مکمهی ،ایا دو با یکدیگر ،با حفظ حرید و روی ،رر یک ا
ارایندراس،؛ به عبار دیگر ،ایا ونه نیس ،که تفسیر یک آیه مثال به میزان  ۸۰درصد به دس،
آید و ارایند تطبیق ۲۰ ،درصد باقی مانده را تکمیل کند ،بهکه ایا ونه اس ،که تفسیر آیه میتواند
به تمامی در ارایند «تفسیر» به دس ،آیدا اما ارایند تطبیق ،ماصود ا نزو قرآن را که ردای ،آدمیان
اس ،،تآمیا و تکمیل میکند؛ ارایند تطبیق اس ،که آیه را س ا اهمش در ارایند تفسیر ،در ارد و
امعه یاده میسا د و مو با ردای ،را تکمیل میکندا بدیا خاطر میتوان ف ،که تفسیر
منهای تطبیق ،به ونهای مو ب رجران قرآن اس ،و افبته تطبیق منهای تفسیر نیز ،سبب انحراف
خوارد بودا
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ا
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ثافثا بنا بر سخا اما صادق عهیهافسال ا «ف ْو کان ،إذا نزفَ ،آیة عهی َر ل ث َّد َما ذفك َّ
افر ل
ِ
ِ
َ ٍ
َ
َ ْ
َ
َ
َمات ِ ،اْل َْیةَ -ما اف ِک َتا َو ف ِک َّنه َحي َی ْج ِرم ِا َیم ْا َب ِا َي ک َما َ َری ِا َیم ْا َمضی» (کهینی۱۴۰7 ،قا
 ،)۱9۲ -۱9۱ /۱ا
سر عد اختصاص قرآن به مانی خاص را بیشتر در تطبیق باید س ،،نه در
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تفسیر ؛ چرا که نزو آیه بر االن ارد خاص ،رمان اس ،که در ارایند تفسیر به دس ،میآید و با
ٌمردن آن ارد ،ارد دیگری داخل در تفسیر آیه نمینود ،فکا در ارایند تطبیق ،رمیا آیه در سایر
مانرا بر ااراد مختهف تطبیق مییابدا
ا
ا
ر ا
ا
محدودی ،دارد و رر چه ا
مفسر ،به محاورا عرای مانۀ نزو
ابعا اهد مراد دی متکهد
ا
قرآن تسهط بیشتری دانته باند ،تفسیر دقیقتر اس،؛ چرا که معانیای را برای اففاظ بار میکند
که در عصر قرآن مو ود بوده بانند (راک؛ صدر ،ج ،۱9ص)3۰۴؛ ااما در ماابل ،چنیا محدودیتی
در ارایند تطبیق معنا نمییابدا
ا
خامسا اکثر مباحث تربیتی ،اخالقی ،ا تماعی ،سیاسی وااا که در تفاسیر مطرا نده ،ا سنخ
بهرهبری ا قرآن و در ارایند تطبیق اس ،،نه ا سنخ اهد مراد و در ارایند تفسیر (راک؛ بانکی ورارد،
 ۱397ا )۱۸7ا

بحث و نتیجهگیری
ا ایا بحث ،نکا ذیل به دس ،میآیدا
اففا ارایند تفسیر و ارایند تطبیق ،ا
مکمل یکدیگرند و تفسیر منهای تطبیق ،قرآن را مهجور
میسا د و تطبیق منهای تفسیر ،سبب انحراف اس،ا
ا ارایند تفسیر ،تنها در نش ماا تفسیری «سباق»« ،نأن و اضای نزو »« ،سیاق»،
«اضای نزو سوره» و «قرآن در قرآن نونتاری» و «قرآن در قرآن غیر نونتاری» رخ مینمایدا
جا تفسیر در رر یک ا مااما تفسیری اصاف ،دارد و عدو ا یک ماا تفسیری غیرممکا
اس،ا
دا مراد به دس ،آمده در یک ماا تفسیری با مراد به دس ،آمده در ماا رای دیگر تعارضی
ا
ندارد و نکل ا
مجسد و مناد و غیر معوج تفسیر آیه ،تنها و تنها با کنار رد نهادن تمامی ماا رای
تفسیری امکان مییابدا
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رها داوری زارهرای غیر یاینی یک ماا با زارهرای یاینی برآمده ا ماا دیگر ،راهکاری برای
نکلدری چارچو مااما تفسیری اس،ا
وا با تو ه به خاستگاه روایی مصطهب « ری و تطبیق» ،با بینی در کارکرد ایا مصطهب امری
ضروری اس،ا
ا بنا بر روایا  ،مصطهب «تطبیق» آن اه میتواند دا بر ری و تطبیق مطرا نده در روایا
باند که دارای ایا مالکا باندا أ -در سترۀ تمامی آیا تعریف نود ،به -مصادیق مطرا در
آن ،ا مصادیق برآمده ا مدافیل ففای کال و ارایند تفسیر نباند ،ه -با تعییا مناسب ،و غای،
به صحنه بیاید ،د -نسب ،به و ود مصداق در مان نزو آیه البشرط باندا
اا ارایند تطبیق تنها با تعییا مناسب ،و غای ،،امکان ایر اس،ا رمیا مناسب ،و غای ،اس،
ا
که ااوال به تطبیق ا
روی ،میبخشد ،ا
ثانیا ارایند تطبیق را قاعدهمند میسا د و ثافثا داوری میان
تطبیقرای مو ود را ممکا مینمایدا

ا
طا در با ضرور و اایدۀ ارایند تطبیق باید ف ،که ااوال ،بسیاری ا احتجا ا قرآنی به
ونهای به وسیهۀ تطبیق رخ مینماید؛ ا
ثانیا ،ا آن ا که قرآن کرید در رمۀ مااما آن بدون ریچ
ونه تعارضی تفسیر مینود ،ا ر ارایند تطبیق بر ایهی عد تعارض با ایا مااما نکل یرد،

نتایج حاصل ا آن ریچ ونه تعارضی با رد نخوارند دان ،و ایا ،تفاو قرآن با دیگر کتب و با
ا
دیگر رسانهرایی اس ،که ارایند تطبیق در آنرا نیز رخ مینماید؛ ثافثا ،ا آن ا که قرآن کرید
ا
امعی ،دارد ،ارد میتواند تمامی ند ی خویش و دیگران را داخل در ماوفۀ تطبیق نماید و نتایج
ممدوا یردا
یا ارد در ارایند تطبیق ،تکتک آیا قرآنی را داخل در قیاسی استثنایی میکند که نتیجۀ آن،
بهرهبری ا آیه برای خویشتا یا دیگری خوارد بودا
کا به حسب غای ،،ارایند تطبیق انواعی دارد که بنا بر استاراء ایا ژورش عبارتند ا ا أففا
تطبیق به مناور استدال ؛ ا تطبیق به مناور صرف تأثیر ااری و جا تطبیق به مناور خوف و ر اا
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ا در ارایند تطبیق ،ارد س ا آنکه خویشتا را در مصادیق و معانی برخاسته ا سباق و نأن
نزو آیه نیاا ،،با تعییا مناسب ،و غای ،،داخل در ارایند تطبیای مینود که نسب ،به چهار ماا
دیگر رمیا آیه یا مهمل و یا البشرط اس ،و افبته به رر میزان که با ایا چهار ماا تعارض نکند،
عیار بیشتری مییابدا ااما نسب ،به دیگر مااما تفسیری نش انه در محدودهی دیگر آیا « ،به
نرط عد تعارض» مابو میااتد و اال بیعیار اس،ا

منابع
۱ا

ابا أبي مهور ،محمد با یا افدیاا (۱۴۰۵قا)ا عوالي اللئالي العزیزیة في

األحادیث الدینیها قدا دار سید افشهداء فهنشرا
۲ا ابا أبي طارر ،احمد با أبي طاررا (بیتا)ا بالغات النساءا قدا افشریف افرضيا
3ا ابا بابویه ،محمد با عهیا ( ۱36۲ا)ا صفات الشیعها تهرانا أعهمیا
۴ا ____________ ۱376( .ا)ا األماليا چاپ نشدا تهرانا کتابچیا
ا
۵ا ____________۱37۸(.قا)ا عیون أخبار الرضا علیهالسالما محاقا
ال وردیا مهدیا تهرانا نشر هانا
6ا ____________۱39۵( .قا)ا کمالالدین و تمام النعمها به تحایق عهی
اکبر غفاریا چاپ دو ا تهرانا اسالمیها
ا
7ا ____________۱۴۰3( .قا)ا معاني األخبارا محاقا غفاریا عهیاکبرا قدا
داتر انتشارا اسالمی وابسته به امعه مدرسیا حو ه عهمیه قدا
ا
۸ا ____________۱۴۱3( .قا)ا من ال یحضره الفقیها محاقا غفاریا
عهیاکبرا چاپ دو ا قدا داتر انتشارا اسالمی وابسته به امعه مدرسیا حو ه
عهمیه قدا
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9ا ابابطریق ،یحیی با حساا (۱۴۰7قا)ا عمدة عیون صحاح األخبار في مناقب

إمام األبرارا قدا ماعة افمدرسیا بادا ملسسة افنشر اإلسالميا
۱۰ا ابا عانور ،محمدطاررا (۱۴۲۰قا)ا تفسیر التحریر و التنویرا بیرو ا ملسسة
افتأریخ افعربيا
۱۱ا استرآبادی ،عهیا (۱۴۰9قا)ا تأویل اآلیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرها به
تحایق حسیا وفیا قدا ملسسة افنشر اإلسالميا
۱۲ا اما حسا عسکری ( )ا (۱۴۰9قا)ا التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن

العسکري علیهالسالما قدا مدرسة اإلما افمهدم عجافههتعافیار هافشریفا
۱3ا بانکی ورارد ،امیرحسیاا ( ۱397ا)ا نسیم حمدا اصفهانا انتشارا حدیث راه
عشقا
۱۴ا برقی ،احمد با محمد با خافدا (۱37۱قا)ا المحاسنا به تحایق ال افدیا
محدثا چاپ دو ا قدا دار افکتب اإلسالمیها
۱۵ا

وادی آمهی ،عبدافهها ( ۱39۰ا)ا تسنیما ج ۲3ا قدا انتشارا إسراءا

۱6ا ر بی ،محمودا () ۱3۸3ا روش تفسیر قرآنا قدا ژورشکده حو ه و دانشگاها
۱7ا رستمیان ،مرضیه و رضایی کرمانیا محمدعهیا () ۱397ا «رریااتی نویا به
ا
قاعده ری و تطبیق در ارتباط با دیدهی انتراکا مجا و آراء عالمه طباطبائی»ا
پژوهشهای قرآنیا نماره ۸۸ا صص73 -۵۴ا
۱۸ا رضایی اصفهانیا محمدعهیا ( ۱3۸6ا)ا «تجهی اودانگی قرآن در قاعدۀ
ری و تطبیق»ا اندیشه دینیا نماره ۲۵ا صص66 -۵۱ا
۱9ا رضایی کرمانی ،محمدعهی و رمکارانا ( ۱39۵ا)ا «رو رای به کار یری
قاعده ری و تطبیق در حو ه اهد قرآن»ا پژوهشهای قرآنیا نماره ۸۰ا صص-۴
۲7ا
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۲۰ا صدر ،سید محمدباقرا (۱۴3۴قا)ا موسوعة اإلمام الشهید السید محمدباقر

الصدرا قدا ژورشگاه عهمی تخصصی نهید صدرا دار افصدرا
ا
۲۱ا صفار ،محمد با حساا (۱۴۰۴قا)ا بصائر الدرجات في فضائل آل محمد
ّ
ا
صلیاللهعلیهما محاقا کوچهباغیا محسا با عباسعهیا چاپ دو ا قدا مکتبة آیة
افهه افمرعشي افنجفيا
۲۲ا طباطبائیا سید محمدحسیاا (۱39۰قا)ا المیزان في تفسیر القرآن .چاپ دوما
بیرو ا ملسسة األعهمي فهمطبوعا ا
۲3ا _______________ ۱3۸۸( .ا)ا قرآن در اسالما قدا بوستان کتا قد
(انتشارا داتر تبهیغا اسالمی حو ه عهمیه قد)ا
۲۴ا طبرسی ،اضل با حساا (ا بیتا)ا مجمع البیان في تفسیر القرآن .بیرو ا دار
افمعراها
۲۵ا عزیزیکیا ،غالمعهیا ( ۱393ا)ا «با خوانی احادیث ری و بطا با تأمهی بر
مباحث روایی افمیزان»ا قرآن شناختا نمارۀ ۱۴ا صص۴6 -۲۵ا
۲6ا عیاني ،محمد با مسعودا (۱3۸۰قا)ا تفسیر العیاشیبه تحقیق رسولی محالتیا
راندا تهرانا افمطبعه افعهمیها
۲7ا قمی ،عهي با ابراریدا (۱۴۰۴قا)ا التفسیر القميا به تحایق طیب موسوی
زائریا چاپ سو ا قدا دار افکتبا
۲۸ا کهینی ،محمد با یعاو با اسحاقا (۱۴۰7قا)ا الکافيا به تحایق عهیاکبر و
محمد آخوندیا چاپ چهار ا تهرانا دار افکتب اإلسالمیها
۲9ا مدرسی ،محمدتایا (۱۴۱9قا)ا من هدی القرآنا تهرانا دار محبي افحسیاا
3۰ا مسعودی صدر ،رمکارانا ( ۱397ا)ا «مبانی کاربرد ری و تطبیق در تفسیر
قرآن»ا مطالعات قرآنیا نماره 3۴ا صص۱7۵ -۱۵3ا
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31ا مافر ،محمدرضاا (بیتا)ا اصولالفقها قدا ملسسهافنشر اإلسالمي افتابعه
فجماعة افمدرسیا بادا
32ا معرا ،،محمدرادیا (۱۴۱۸قا)ا التفسیر والمفسرون في ثوبه القشیبا مشهدا
افجامعة افرضویة فهعهو اإلسالمیها
33ا ___________ ۱37۵( .ا)ا تاریخ قرآنا تهرانا سم،ا
34ا ملد  ،سیدرضاا ( ۱393ا)ا مبانی تفسیر قرآنا قدا انتشارا دانشگاه قدا
35ا نجار اد ان ،اتبافهها ( ۱39۱ا)ا بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت اهل بیت

علیهمالسالم در دیدگاه فریقینا چاپ نجدا تهرانا ژورشگاه حو ه و دانشگاها
ّ
36ا نفیسی ،نادیا () ۱3۸9ا عالمه طباطبائی و حدیثا چاپ دو ا تهرانا نرک،
انتشارا عهمی و اررنگیا
ا
37ا _______ ۱39۲( .ا)ا «مبانی ری و تطبیق ا دید اه عالمه طباطبائی»ا
قرآن شناختا نماره ۱۲ا صص۲6 -۵ا
3۸ا نکونا  ،عفرا ( ۱379ا)ا « بان قرآنا فتاری یا نونتاری»ا پژوهشهای
فلسفی کالمیا نماره 3ا صص37 -۲۰ا
39ا یزدان ناه ،سید یدافهها ( ۱39۱ا)ا « ری و تطبیقا رو را و مبانی آن»ا انوار
معرفتا نماره ۴ا صص3۲ -7ا

