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  معرفت دينى از منظر قرآنىنقد نسبيت 

*محمدحسن موحدی ساوجى  

 

  چكيده

. دينى به شـمار آوردتكثرگرايى ترين مبانى  توان از مهم نسبيت معرفت دينى را مى

اين روش را در فهـم كوشد  مىاين نظريه متأثر از روش هرمنوتيك غرب است كه 

. افتنى بنمايانـدناي و تفسير متون دينى به كار برده، فهم صحيح متن دينى را دسـت

تفكيك ميـان : گرايان معرفت دينى برای اثبات مدعای خود به داليلى چون نسبيت

واقعيت و درك ما از واقعيت، ذوبطون و صامت بودن متون دينـى و نيـز همگـانى 

دينى اين نظريه پرداخته، با  اين نوشتار به نقد درون. اند بودن فهم دينى استناد كرده

، داليل اين پندار را بـه چـالش )ع(ن كريم و كلمات معصومين استمداد از آيات قرآ

كشيده، بر اين عقيده است كه از نگاه دينى حقيقت قابل دستيابى است و ذوبطـون 

های متعارض و ناهمگون نيست؛ نيز  گاه به معنای كثرت فهم بودن متون دينى هيچ

  .استر بشر متون دينى صامت و خالى از معانى نبوده، نور، تبيان و هدايتگ

  .نسبيت، تكثر، معرفت دينى، حقيقت مطلق، متون دينى :ها كليدواژه

  

                                                 
 mm.saveji@gmail.comت علمى دانشگاه مفيد ئعضو هي *
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  مقدمه

يـك از آنهـا از   ای كه هيچ بودن فهم دينى است به گونه  نسبيت معرفت دينى به معنای همگانى

از . نفسه و برگزيدگى برخوردار نبوده، بر ديگری حجيت و برتری نداشـته باشـد صفت واقعيت فى

را اند، و تفسير و تبيين آنها  معانى و نيازمند تفسير و تبييناين منظر متون دينى صامت و خالى از 

دينـى خـود كـه  های برون ها و آموخته د؛ و بشر نه با ذهن خالى، بلكه با اندوختهده شر انجام مى

تفاوت و تنوع  هكند؛ و در نتيجه زمين های مختلف است، دين را تفسير مى متأثر از علوم و فرهنگ

تـوان  ها و مذاهبى كه نمى آيد؛ نحله ها و مذاهب دينى پديد مى ايش نحلهتفسير متون دينى و پيد

گرايان بر اين پنـدار تأكيـد  نسبيت. ديگری و حكايت از واقعيت مطلق دانست ازكدام را برتر  هيچ

اند، و هـر معرفـت تـازه  های بشری از جمله معرفت دينى با يكديگر مرتبط معرفت هدارند كه هم

اگر قـبض و بسـطى در « ):168: 1373سروش، (رف بشری ايجاد خواهد كرد تحولى در ساير معا

  .)370: همان(» معارف غيردينى افتد، معرفت دينى را هم الجرم در قبض و بسط خواهد افكند

های متفاوتى از دين وجود دارد، خاسـتگاه ايـن  ها و فهم ا با تأكيد بر اين نكته كه برداشتهآن

گردانند و معتقدند به دليل تعلق معرفت بشری  مى و درك بشری بازاختالف را به محدوديت فهم 

به طبيعت، ذهن او توانايى دستيابى به حقيقت را ندارد و معرفت بشری همواره با تحول و تكامل 

تواند فهم و شناخت خود از يك دين را مطـابق واقـع قلمـداد  كس نمى هيچ ،بنابراين. همراه است

ا بر اين نكته اذعـان هبه ديگر سخن، آن. تر به واقع به شمار آورد زديككند يا از شناخت ديگران ن

و هماهنگ است و تنـاقض را پـذيرا نيسـت، امـا  ناپذير تشكيك ،دارند كه حقيقت دين يكى بوده

 فقـطمعتقدند دستيابى به اين حقيقت ناممكن، و آنچه برای آدمى در ايـن زمينـه ممكـن اسـت 

كه بشری و در نتيجه همراه با خطا و لغـزش و نقصـان اسـت  دستيابى به فهم دين است؛ فهمى

 .)504: همان(

  داليل قائالن به نسبيت معرفت دينى

واقعيـت «ميـان  ، يعنـى تفكيـكشناسـى برای تبيين اين نظريه از اصل معروف كانت در معرفت

، استفاده شده )فنومن(» شود ها درك مى انسان هكه به وسيل  واقعيت آنچنان«و ) نومن(» نفسه فى

دهنده  از نظر فلسفى اين اصطالح به معنای اين نظريه است كه اديان بزرگ جهان تشكيل .است

. انـد های گوناگون از يك حقيقت غـايى و مرمـوز الوهى ها و واكنش های متغير و دريافت برداشت
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در ميـان سـنن دينـى بـزرگ و  د كرده است كهجان هيك در اين باره تأكي). 103: 1375الياده، (

تر آنها، عمومًا ميان حقيقت محـض يـا غايـت مطلـق يـا  های عرفانى خصوص در ميان جريان به

. اند اند، تمـايز قائـل شـده گونه كه افراد بشر آن را تجربه و فهم كرده ساحت ربوبى، و واقعيت آن

از اين لحاظ فراتـر از درك و انديشـه و فرض غالب اين است كه واقعيت غايى، اليتناهى است و 

اگر فرض شود كه واقعيت مطلق، واحد است اما ادراكات و تصورات  ،از منظر او. زبان بشری است

های  ای برای اين فرضيه فراهم خواهد شد كه جريان از اين واقعيت متعدد و گوناگون است، زمينه

اقعيت نامحدود متعـالى هسـتند كـه بـه های مختلف از يك و مختلف تجربه دينى، بيانگر آگاهى

ده، از تواريخ مختلـف فرهنگـى تـأثير شاذهان بشری ادراك  به وسيلههای كامًال متفاوت  صورت

 .)232: ب1372هيك، (پذيرفته و بر آنها تأثير گذارده است 

تـوان از  ويلفرد كنت ول اسميت با اذعان به اين رويكرد، بر ايـن نكتـه اصـرار دارد كـه نمى

های دينى فرهنگى مشخص  ى يا نادرستى يك دين سخن گفت؛ زيرا اديان به معنای جرياندرست

 های انديشه هستند و متمايز در درون تاريخ انسانى، بازتاب تنوعات انواع انسانى و طبايع و صورت

 نيز معتقد است همـه ،ارنست ترولنج، متكلم و فيلسوف آلمانى. )234: ب1372هيك، : به نقل از(

. از جمله پديدارهای فرهنگى و آرا و نظريات دينى و اخالقى در معرض تحـول تـاريخ اسـتچيز  

ای جز اين نيست كه به همـان انـدازه كـه اشـكال  اصل تحول، اصلى است چنان اصيل كه چاره

بينيم، آرا و نظـرات دينـى و اخالقـى و  حكومت و اوضاع و احوال اقتصادی را دستخوش آن مـى

  ١.)1/61: 1373گلين، (دانيم براد جماعت را معروض آن فلسفى و نيز منش اف

  :نويسد سروش نيز با تأكيد بر اين مطلب، ضمن نسبت دادن اين قرائت به مولوی، مى

ای از تنزيه كه باشيم باز هم مبتال به تشبيهيم؛ چراكه از  هر كدام از ما در هر مرتبه

و خدا را از منظر خاصى گيريم  های مأنوس ذهنمان برای توصيف خدا كمك مى قالب

كس نيست كه از تشبيه به طور   هيچ. نگريم ناپذير از وجود ما است، مى كه انفكاك

كه هست، با تجريد تاّم ذهن  كامل رهايى يافته باشد و بتواند خدا و كنه ذات او را چنان

  .)18-16: 1380سروش، (از همه عوارض، بشناسد و دريابد 

از مبانى قائالن به تكثر و اختالف قرائت مـتن، مبتنـى بـر مكتـب توان گفت يكى  در حقيقت مى

ها  وی منكر شناخت واقعى انسان شد و مدعى بود كه انسان. است) Pyerhon(شكاكيت پيرهون 

با آغاز دوره رنسـانس، كسـانى چـون ديويـد . بايد با ادعاهای يقين و جزميت خودشان وداع كنند

در عصر حاضر نيز . های حسى را معتبر دانستند داده د و فقطنهای عقلى را انكار كرد هيوم معرفت
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و زوال جزم معرفتى را از مبانى تكثر و اختالف قرائت » نسبيت« نظريهبرخى از محققان مسلمان 

، و اسـتمتون دينى صامت و خالى از معانى و نيازمند تفسـير و تبيـين  ،اهاز ديدگاه آن. اند دانسته

پردازد، بلكـه بـا  ؛ و بشر با ذهن خالى به تفسير دين نمىدهد انجام مى بشررا تفسير و تبيين آنها 

هـای مختلـف تـأثير  انـد و از علـوم و فرهنگ دينى های خود كه همگى برون ها و آموخته اندوخته

ها و  در نتيجه تفاوت و تنوع تفسير متون دينى و پيـدايش نحلـه. كند اند دين را تفسير مى پذيرفته

 .طبيعى استمذاهب دينى امری 

ای اسـت كـه  از سوی ديگر، فهم دينى امری همگانى و جمعى است و بسان صحنه مسـابقه

بنابراين، اوًال نبايـد از برگزيـده بـودن . استقائم به كثرت است و مستلزم قبول كثرت بازيگران 

يعنـى سـفره حـق و  فهم خود نزد خداوند سخن گفت و بايد خود و ديگران را بر سر يك سفره ـ

ـ به شمار آورد؛ و ثانيًا هيچ رأی معتبری وجود نخواهد داشت كه بـرای ديگـران حجيـت   ايتهد

  .داشته باشد

  :توان در امور زير بيان كرد اين رويكرد از تكثرگرايى دينى را مى دربارهحاصل استدالل 

و » نفسـه واقعيـت فـى«آرا و عقايد دينى در معرض تحّول تاريخى قرار دارند و ميـان  .1

  .وجود دارد ناشدنى و حل ناپذيرتمايزی انكار» اقعيت در نزد ماو«

هـى بيـانگر واقعيـت های متعدد است؛ زيرا كالم اال متون دينى، ذوبطون و دارای اليه .2

ها يا تفسيرهای متعدد، متناسب بـا  در اين صورت، فهم. استاست و واقعيت چنداليه 

  .مری طبيعى و معتبر استا ،هى بودهتعدد موجود در متن دينى و كالم اال

، و تفسير و تبيين آن استمتون دينى صامت و خالى از معانى و نيازمند تفسير و تبيين  .3

ها  پردازد، بلكه با اندوخته د؛ و بشر با ذهن خالى به تفسير دين نمىده بشر انجام مىرا 

أثير هـای مختلـف تـ اند و از علـوم و فرهنگ دينى های خود كه همگى برون و آموخته

در نتيجه تفاوت و تنوع تفسير متون دينى و پيدايش . كند اند دين را تفسير مى پذيرفته

  .ها و مذاهب دينى امری طبيعى است نحله

ای است كـه قـائم بـه  فهم دينى امری همگانى و جمعى است و بسان صحنه مسابقه .4

د از برگزيده بودن بنابراين، اوًال نباي. استكثرت است و مستلزم قبول كثرت بازيگران 

فهم خود نزد خداوند سخن گفت و بايد خود و ديگران را بر سـر يـك سـفره ـ يعنـى 

ـ به شمار آورد؛ ثانيًا هيچ رأی معتبری وجود نخواهد داشـت كـه   سفره حق و هدايت

 .برای ديگران حجيت داشته باشد
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 .مكني اكنون موارد فوق را از نگاه قرآن كريم بررسى و ارزيابى مى

 رايىگ رآن و نسبيتق. 1

و » نفسه واقعيت فى«اين ديدگاه كه آرا و عقايد دينى در معرض تحّول تاريخى قرار دارند و ميان 

جود دارد و فهم بشری توان دستيابى به حقيقت واقعيـات ناشدنى و حلتمايز » واقعيت در نزد ما«

گذشـته از . دشـو منتهى مـى شناختى گرايى و شكاكيت معرفت را ندارد، در نهايت به نوعى نسبيت

يـابيم كـه ايـن  دينى، با مروری اجمالى به آيات قرآن كـريم درمى ابطال اين نظر از نگاهى برون

خدای متعال  .گاه مورد تأييد نبوده است و از ديدگاه قرآن، حقيقت قابل دستيابى است گرايش هيچ

 :كند مىدر آيات زير به طور صريح شكاكيت را نكوهش 

كسـانى كـه در تـورات اخـتالف كـرده و بـه آن شـك و ترديـد دارنـد،  دربارههود،  در سوره .1

َو لََقد آَتينا موَسى الكتاَب َفاخُتلَِف فيه، َو لَوال كلمٌة َسَبقت ِمن ربّك لَُقِضى بيـنهم، « :فرمايد مى

داديـم، ) آسـمانى(به درستى ما به موسـى كتـاب «؛ )110: هود(» و اِنّهم لَفى شك منه ُمريب

گمان دربـاره  ای پيشى نگرفته بود، بى س در آن اختالف شد؛ و اگر از جانب پروردگارت كلمهپ

 .»برند و همواره آنان درباره آن در شك به سر مى. شد آنان داوری مى

است، و توصيف شـك بـه » شك«تر از  بليغ» ريب«است و » ارابه«اسم فاعل از » مريب«كلمه 

: إسـراء(» حجابـًا مسـتوراً « ،)57: نساء(، »ظال ظليالً «: لماتآن به منظور تأكيد است؛ همچون ك

  .)46-11/45: 1397طباطبايى، ) (53و  22: فرقان(» حجرًا محجوراً «و ) 45

به تورات فعلى و محّرف بـازگردد؛ در ايـن صـورت شـك » منه«البته ممكن است ضمير در 

خواهـد ) ع(آن به حضـرت موسـى رسيدن سند نتحريف آن و  دليليهوديان به تورات به  هفزايند

شـود كـه  احتماالت ديگری نيز در ايـن آيـه داده مى. بود، كه خداوند از نهان آنان خبر داده است

گرايى  حال داللت آيه شريفه بـر مـذمت نسـبيت اما در هر) 11/46 :همان(بحث ما نيست  حلم

بر اين امـر  »فاختلف فيه و لقد آتينا موسى الكتابَ «: زيرا عبارت. معرفتى و شكاكيت روشن است

ا در تورات پس از تمام شدن حجت بر آنان بـوده اسـت و بـه همـين هداللت دارد كه اختالف آن

كه نوعى تهديد به عقـاب  »َو لوال كلمة سبقت من ربّك لقضى بينهم«: فرمايد در ادامه مىدليل 

قبـيح و  ،يا يـا آخـرتدر دن، ا، عقاب يا تهديد به آنهاست، و در صورت عدم تماميت حجت بر آن

 .ناپسند است
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شـدن  توان استفاده كرد كه اختالف مردم در اصول و اساس دين، پس از تمـام از اين آيه مى

و بر همين اساس در آيات ديگـری نيـز ) همان(ا، نشان از طغيان و عناد دارد هحجت و بينه بر آن

: عمـران آل) (جاءهم العلـم بغيـًا بيـنهمو ما اختلف الّذين اوتوا الكتاب االّ من َبعد ما «: آمده است

كان الناس اّمة واحدة فبعث اّهللاٰ النّبييَن مبّشرين و منذرين و انزل معهم الكتـاب بـالحق «و  ؛)19

ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه، و مااختلف فيه اال الّذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيـًا 

  .)213: بقره(» بينهم

شك مورد نكوهش در اين آيه و نظاير آن، ظاهرًا از دو حالت خارج نيسـت؛  ،سبر همين اسا

يا شكى است جاهالنه و ناشى از تعصبات كوركورانه، يا شكى كه از عناد و معارضه با حق پس از 

رسد و در هر حال تحيری را كـه  تر به نظر مى آشكار شدن آن حكايت دارد؛ كه احتمال دوم قوی

هايى از دين سخن  گردد؛ زيرا از گزاره ای از علم حاصل شود، شامل نمى تبهممكن است پس از مر

كافى اقامه شده است، و در اين فـرض، بـرای تحيـر  هبه ميان آمده است كه بر آنها حجت و بين

 .ماند عالمانه محملى باقى نمى

 :دفرمايـ اند، مى آخرت دچـار ترديـد شـده در خصوصدر سوره نمل ضمن سرزنش كسانى كه  .2

بلكه «؛ )66: نمل(» َبِل الّدارك ِعلُمهم فى اآلخرة، َبل ُهم فى شك ِمنها، َبل هم ِمنها َعمون«

و در آن روز جهـل از روی عنادشـان برطـرف (علم و آگـاهى آنـان در آخـرت تـدارك يافتـه 

برنـد؛ بلكـه آنـان در مـورد آن  سـر مى ؛ بلكه آنان در شك عميقى نسبت بـه آن بـه)شود مى

 .»كورند

بوده است؛ و به اين معنا است كه اجزای چيزی يكـى پـس از » تدارك«در اصل » اّدارك«لمه ك

و معنای آيه اين است كه مشركان علم خود را تا آخرين جزئش درباره  ؛ديگری بيايد تا تمام شود

كلى تمام شد و ديگر چيزی از آن نمانـد تـا بـا آن امـر آخـرت را ه غير آخرت مصرف كردند تا ب

َفَاعرض عّمن تولّى عـن ذكرنـا و لـم يـرد االّ «: بنابراين، معنای اين آيه شبيه آيه شريفه. ددريابن

از ايـن . )15/422: 1397طباطبايى، (خواهد بود ) 30: نجم( »الحيوة الّدنيا، ذلك مبلغهم من العلم

به علم امكان رسيدن بر د؛ زيرا كرتوان نقد شكاكيت و نسبيت در معرفت دينى را برداشت  آيه مى

بـه  دليـلمشـركان را بـه كـرده، مصاديق معرفت دينى تأكيد  در خصوصو برطرف كردن شك 

 .دكن دست نياوردن اين معرفت، نكوهش مى
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برپـايى قيامـت، نـاروا شـمرده در خصـوص همچنين در سوره جاثيه، شبهه و ترديـد كـافران  .3

ِ حٌق َو الساعُة ال « :شود مى ريَب فيها ُقلتم ما َندری َما الّساعُة اِن َنُظن االّ َو اِذا قيل اِّن َوعَد اّهللاٰ

و هنگامى كه گفته شـود وعـده خـدا حـق اسـت و «؛ )32: جاثيه(» َظنًّا َو ما َنحن بُِمسَتيِقنينَ 

دانيم قيامت چيست؛ ما جـز انـدك گمـانى  ما نمى: گونه شكى درباره قيامت نيست، گوييد هيچ

در واقع، كافران در برابر امر يقينى قيامت، آن را نامفهوم . »نداريم و از جويندگان يقين نيستيم

تـوانيم بـه  آن يقين نداريم و نمى در خصوصگفتند كه ما  كردند و مى و غيرمعقول معرفى مى

اين در حالى بود كه آيات يقينى خدا بر آنان تالوت شده بود ولى در لجاجـت . كنيمآن اعتماد 

 .آوردند با آن به شكاكيت رو مى

پروردگـار را  بـارهكند و شك و ترديـد در توصيف مى» بينه«ای ديگر داليل پيامبران را  در آيه .4

َالَم يأتِكم َنَبُأ الّذيَن من قبلِكم قوِم نوح َو عـاد و « :داند برخالف عقالنيت و حقيقت فطرت مى

ُ جاَءتُهم ُرُسلهم بال وا َايديُهم فى َافواِهِهم َو ثموَد َو الّذيَن ِمن َبعِدِهم ال يعَلُمُهم االّ اّهللاٰ َبينات َفَرد

ِ شـك . قالوا اِنّا كَفرنا بِما ُارِسلُتم بِه َو انّا لَفى َشك مّما َتدُعوَننا اِلَيه ُمريب قالَت ُرُسُلهم َاِفـى اّهللاٰ

ماواِت َو اَالرض آيا خبر مهم كسانى كه پـيش از شـما بودنـد ـ «؛ )10-9: ابراهيم(» فاِطِر الس

كسى جز خدا از آنـان آگـاهى ) و(م نوح و عاد و ثمود و آنانى كه بعد از ايشان بودند قو) يعنى(

ـ به شـما نرسـيده اسـت؟ رسـوالن آنـان داليـل آشـكار برايشـان آوردنـد، پـس آنـان  ندارد

ما به آنچه شما بدان مأموريت داريد همـواره : هايشان نهادند و گفتند هايشان را بر دهان دست

رسوالن . بريم سر مى خوانيد در شك و ترديد به گمان از آنچه ما را بدان مى بىكفر ورزيديم و 

 .»ها و زمين است، شكى است؟ مگر درباره خدا كه پديدآورنده آسمان: ايشان گفتند

تر آن است كـه مقصـود  د؛ ولى صحيحكرتوان بر معجزه تطبيق  در اين آيه شريفه را مى» بينات«

و عالمات، ادلّه و معجزات بدانيم؛ و در هر حال بـر وضـوح و آشـكار  از آن را اعم از حجج، آيات

نيـز احتمـاالت متعـددی داده  »فرّدوا ايديهم فى افـواههم«در معنای جمله  .كند بودن داللت مى

اند؛ و بر اساس هر  برخى آن را بر معنای حقيقى، و برخى بر معنای مجازی حمل كرده. شده است

در اين ميـان، حمـل آيـه بـر معنـای مجـازی . اند را به تصوير كشيده دو معنا، احتماالت متعددی

تر آن باشد كه هر دو ضـمير  نيازمند دليل است؛ و از ميان معانى حقيقى، ممكن است قول صحيح

های خود را بـر  را به كفار بازگردانيم؛ به اين معنا كه كافران در انكار داليل آشكار پيامبران، دست

اين عمـل گـاه در عـرف . شدند ا را خواستار مىهد و به اين وسيله سكوت آنگذاشتن دهان خود مى
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 احتمال داده است كه هر طباطبايىالبته  .رود كار مى  مردم نيز برای ساكت كردن مخاطب خود به

دو ضمير به پيامبران بازگردد و آيه شريفه كنايه از اين باشد كه كـافران، پيـامبران را مجبـور بـه 

 .)12/20: 1397طباطبايى، (كردند  حق مىسكوت و نگفتن 

كند، بازگشت ضـماير قبـل و  ـ را تقويت مى آنچه احتمال اول ـ ارجاع هر دو ضمير به كافران

، »جـاءتهم«، »ال يعلمهـم«، »مـن بعـدهم«: ضمير در عبارات. بعد از اين جمله، به كافران است

» افـواههم«و » ايديهم«آن در دو كلمه گردد و بازگرداندن  به كافران باز مى» قالوا«و » رسلهم«

كـه خـود  چنان. ـ به پيامبران به قرينه و دليل نيازمنـد اسـت  كه در ميان كلمات فوق واقع شدهـ 

را بـه رسـوالن » افـواههم«را بـه كفـار و در » ايـديهم«ايشان نيـز در رد قـولى كـه ضـمير در 

ا دو مرجـع مختلـف بـرای دو ضـمير اند؛ زيـر عمل صحيحى انجام نداده«: بازگردانده، گفته است

 .)همان(» اند؛ بدون آنكه قرينه و دليلى در كالم داشته باشند گرفته

و اسـت و در هر صورت، داللت آيه شريفه بر اينكه حقيقت برای كافران روشن و آشكار بوده 

بران، به عبارت ديگر، مخالفت كـافران بـا پيـام. پرداختند، واضح است با اين حال به انكار آن مى

بر همين اساس خـدای متعـال در . بلكه معلول عللى چون تعصب و عناد بوده است ،دليل نداشته

خداوند را برخالف عقالنيت و حقيقت فطرت معرفـى  در خصوصا هادامه، كفر ورزيدن و ترديد آن

 .كند مى

ِمن َبعد مـا بينّـاه  اّن الّذين يكتمون ما انزلنا من البينات و الُهدی« :فرمايد و در آيه ديگری مى .5

كسـانى كـه داليـل «؛ )159: بقـره(» للنّاس فى الكتاب اولئك يلعنهم اّهللاٰ و يلعنهم الّالعنون

ايم، بعد از آنكه در كتاب بـرای مـردم بيـان نمـوديم،  روشن و وسيله هدايتى را كه نازل كرده

 .»كنند لعن مىكنندگان نيز آنها را  كند؛ و همه لعن كتمان كنند، خدا آنان را لعنت مى

معارف و احكامى است كه در دين خدا نهفته است و پيروان دين را به سـوی » الُهدی«مقصود از 

هـايى اسـت كـه داللتشـان آشـكار و  آيات و حجت» بينات«و مقصود از . كند سعادت هدايت مى

 ،شـده دانسـته را وصـف آيـاِت نـازل» بينـات«كلمـه  الميـزانطباطبايى در تفسـير . واضح است

  :نويسد مى

در كالم خدای عّزوجّل وصفى است مخصوص آيات نازله؛ و بر » بينات«بنابراين كلمه 

اين اساس منظور از كتمان آن آيات، اعم است از كتمان و پنهان كردن اصل آيه و 
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اظهار نكردن آن، و يا كتمان داللت آن به اينكه آيه نازله را طوری تأويل و يا داللتش 

 .)1/396: 1397طباطبايى، (د كه آيه از آيت بودن بيفتد را طوری توجيه كنن

هـايى هسـتند كـه  هـى حجتو در هر صورت آيه شريفه بر اين حقيقت داللت دارد كه آيـات اال

كننـد؛ و ايـن  داللتشان واضح و آشكار است و پيروان خود را به سعادت و رسـتگاری هـدايت مى

 .گرايى هرگز سازگاری ندارد مطلب با نسبيت

اين زمينه آيات متعدد ديگری نيز داللت دارند كه در اين نوشـتار از ذكـر آن صـرف نظـر در 

گرايى در حـوزه  ای است از آيات قرآن كـريم كـه شـكاكيت و نسـبيت اين آيات، نمونه ٢.كنيم مى

خوبى داللت بر اين دارد كه بشر توانايى دستيابى به ه و بكنند  مىشناختى را رد و نكوهش  معرفت

 .درا دارحقيقت 

 تأثير تكامل علوم در تفسير. 2

برخى از نويسندگان در تبيين تأثيرپذيری علوم جديد در معانى قرآن كريم و در نتيجه تكثر فهـم 

 :اند آيات آن، دو آيه شريفه ذيل را به عنوان شاهد ذكر كرده

» َر لَكُم االنهار؛ و َسخ َر لكم الفلك لتجری فى البحر بامره و سخ ْمَس َو َو َسخ ر لَكُم الش

ر لكُم الليل و النهار خدا كسى است كه(«؛ )32-33: ابراهيم( »الَْقَمَر دائبيِن و سخ (

ها را برايتان رام گردانيد، تا به فرمان او در دريا روان شوند؛ و نهرها را برايتان  كشتى

و روز را مسّخر و خورشيد و ماه را پيوسته برای شما رام گردانيد؛ و شب . مسّخر كرد

 .»شما ساخت

از مسلمانان در قرن اخير ايـن قبيـل  بسياریبا استناد به آيه مذكور معتقد است  مجتهد شبستری

كننـد كـه در  گونه معنا مى آيات را كه در آنها تسخير آسمان و زمين برای انسان مطرح است، اين

جا كند،  هخود درآورد، آنها را جاب انسان اين استعداد و توانايى هست كه قوای طبيعت را به تسخير

مردمى كه اصـًال تصـّوری از تسـخير ...  قانونى را بر قانونى حاكم گرداند و بر طبيعت پيروز شود

خواندند در نظر آنهـا مـثًال معنـای  توانستند داشته باشند، وقتى اين آيات را مى آسمان و دريا نمى

كنند تا  و آفتاب را چنان قرار داده كه حركت مى تسخير آسمان اين بود كه خداوند ستارگان و ماه

  )232 :1381مجتهد شبستری، ( ها فراهم شود وسيله حيات و معاش انسان

 :در اين زمينه بايد گفت
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جايى قوای طبيعت و حاكم سـاختن قـانونى طبيعـى بـر قـانون  هبه جاب» ... سّخر لكم«تفسير  .1

كـم فراگيـری آن  سيری فراگير نيست؛ و دستديگر، و به عبارت ديگر حاكميت بر طبيعت، تف

ويژه خورشيد و  هقوای طبيعت، ب بيشترچراكه تاكنون انسان نتوانسته است بر  ؛ثابت نشده است

و بعيـد اسـت در آينـده نيـز . ماه و روز و شب حكومت كند و قانون حاكم بر آنها را تغيير دهد

روشن است كـه . گيرد، به دست آورد چنين توانايى فراگيری كه همه قوای طبيعت را دربر مى

يا بـر زمـين بـه  ،د يا بر روز و شب مسلّط شودكنتواند خورشيد را خاموش  گاه نمى انسان هيچ

 .ای تسلّط يابد كه مانع گردش آن به دور خورشيد شود گونه

آيـه زيرا بر اساس آن معنای . كند تر مى در آيه شريفه، اين نكته را روشن» دائبين«توجه به كلمه 

چنين است كه خداوند خورشيد و ماه را همواره و در همه ازمنه برای شـما رام گردانيـد، يعنـى از 

گونـه قـرار داده تـا  زمان خلقت انسان تا پايان آن؛ بنابراين تفسير به اينكه خداوند طبيعـت را آن

م بـر قـوای حيات انسان تداوم يابد سازگارتر با معنای آيه است تا اينكه گفتـه شـود انسـان حـاك

د، اين امر بـه شوطبيعت باشد؛ چه آنكه اگر هم فرض شود در آينده انسان بتواند بر طبيعت حاكم 

 .كه داللت بر استمرار دارد، ناسازگار است» دائبين«گذشته سرايت نخواهد كرد و با كلمه 

كه  چنان گذشتگان بر توانايى انسان، دليل بر عدم وضوح داللت آيات قرآن نيست؛ ىاطالع بى. 2

پيشرفت علوم بشری نيز دليل بر ابهام در آيات نيست تا با پيشرفت علم چنين برداشتى ميّسر 

آيا  ،مثالرای ب. هنوز نيز آياتى در قرآن كريم وجود دارد كه علم بشر به آن نرسيده است .دشو

 ٥ستارگانشدن   و پراكنده ٤شدن آسمان و شكافته ٣پيچيدن خورشيد آيات قيامت كه از درهم

دهد، به دليل عدم دريافـت بشـر  خبر مى...  و ٧شدن درياها  و برافروخته ٦فروغ شدن آنها و بى

اند زوج ذرات ريـز اتمـى همچـون  فاقد داللت است؟ هنوز دانشمندان علم فيزيـك نتوانسـته

و « :اند؛ ولى داللت آيه شـريفه الكترون و پروتون را دريابند و در نخستين گام زوجيت درمانده

 .از ابتدا پابرجا بوده است) 49: ذاريات( »َخَلقنا َزوَجين لعلكم تذكرون ءمن كّل شى

رون عليهـا و هـم « :همچنين در آيه ديگری آمده است و كَأين من آية فى السموات و االرض يم

  ؛)105: يوسف( »َعنْها ُمْعِرضون

كنند، در حالى كه از آنهـا  رور مىها و زمين كه بر آنها م هايى در آسمان و چه بسيار از نشانه«

توانستند  ها و زمين دارد؛ گذشتگان كه نمى اين آيه داللت بر مرور انسان بر آسمان. »ندا رويگردان

های  كـردن بـا چشـم  نظـاره فقـطرا » يمـّرون عليهـا«چگونگى سفرهای آسمانى را درك كنند 
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اند؛ در حالى كه معنـای مشـخص آن،  ها و زمين معنا كرده های آسمان غيرمسلّح در آيات و نشانه

يك نوع از مرور، با چشم مسلّح يا غيرمسلّح است و نوع ديگـر آن، مـرور . مرور كردن بر آنهاست

و » يمّرون عليها«: فيزيكى از نزديك است؛ و داللت آيه بر مرور فيزيكى بيشتر است، زيرا فرموده

/ 13و  12: 1365صادقى تهرانى، ( ر آنمرور بر يك چيز، يعنى حركت روی آن همراه با سيطره ب

216-218(.  

تواند به انسان كمك كند تا بهتر مقاصد عـالى قـرآن را  مى فقطتكامل علوم بشری  ،بنابراين

و باشد ای در يك زمان دارای معنايى  ای كه آيه را تغيير دهد، به گونه بفهمد؛ نه اينكه مفاهيم آن

  .در زمان ديگر معنای ديگری داشته باشد

 ای متعدده قرآن و بطن. 3

   :بودن قرآن كريم است  از داليلى كه برای نسبيت معرفت دينى بيان شده، ذوبطون

هى و سخن پيامبر، تفاسير متعددی توانيد انكار كنيد كه كتاب اال اصل اين معنا را نمى

هى ذوبطون است و سخن حق چنداليه است، به دارد و به تعبير روايات، كالم اال برمى

داريد، سطح ديگری از معنا بر شما نمودار  طوری كه وقتى پوسته اول معنا را برمى

  .)3: 1380سروش، (شود  مى

هـای متعـارض و  گاه بـه معنـای كثـرت فهم ذوبطون بودن قرآن كريم هيچ: در پاسخ بايد گفت 

هـا  فهمنيست؛ و بر فرض آنكه اين معنا مستلزم نوعى كثرت در معرفت دينى باشد، اين متناقض 

هى باشند، اين های كالم اال چه آنكه، اگر برگرفته از بطون و اليه. موزون و هماهنگ خواهند بود

های حق هماهنـگ  هى و جلوهاند؛ و كالم اال های حق هى و جلوهها همگى كالم اال بطون و اليه

 .هستندو موزون 

هى گ بودن كالم االقرآن كريم در آيات متعددی بر اين مطلب تصريح و بر موزون و هماهن

 :تأكيد داشته است؛ از جمله

ِ لََوجـدوا فيـه اختالفـًا « :فرمايد در سوره نساء مى .1 َاَفال يتدبّروَن القرآَن َو لو كاَن ِمن عند غيراّهللاٰ

كنند؟ و اگر از نزد غيرخـدا بـود در آن اخـتالف  پس آيا در قرآن تدبّر نمى«؛ )82: نساء( »كثيراً 

 .»يافتند بسياری مى
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به معنای اخذ چيزی پس از چيز ديگر است؛ و در ايـن آيـه شـريفه آن را بـه دو صـورت » تدبّر«

تأّملى در يـك آيـه پـس از تـأّملى  :ب تأّمل در يك آيه پس از آيه ديگر؛ :الف :توان معنا كرد مى

با توجه به اينكه مقصود اين آيه آن است كه در قرآن كريم اختالفى نيست و ايـن امـر در  .ديگر

يش از يك آيه متصور است، بنابراين احتمال اول با معنای آيه شريفه تطابق بيشتری دارد؛ گرچه ب

  .)5/160: 1397طباطبايى، ( يستنهم مستلزم نفى معنای دوم 

. قيد احتـرازی نيسـت بلكـه توضـيحى اسـت »اختالفًا كثيراً «در » كثير«بايد دانست كه قيد 

يافتنـد و  نمى كثيـرانب غيرخداونـد بـود در آن اخـتالف مقصود آيه اين نيست كه اگر قرآن از ج

كردند، بلكه مقصـود ايـن اسـت كـه در ايـن فـرض در قـرآن اخـتالف  اختالف كم مشاهده مى

اختالفى كه در مصنوعات و رفتار و گفتـار  ،به ديگر سخن. ديدند و اين اختالف هم بسيار بود مى

 .تـ است اختالفى بسيار اس جز خداونده ب موجودات ـ

هايى كـه  ويژه انسان هجز خدای متعال، موجوداتى كه در عالم هستند ـ به ب طباطبايى،از نگاه 

كس باشد، از دايره عالم  چه و هر ا نازل شده است ـ هرهپنداشتند قرآن از ناحيه آن اين كافران مى

رگونى وجود بيرون نيست و محكوم به طبيعت اين عالم است؛ و طبيعت اين عالم بر حركت و دگ

و تكامل است، و هيچ واحدی از آحاد موجودات اين عالم نيست مگر آنكـه اطـراف امتـداد زمـان 

تر از  هيچ انسانى نيست مگر اينكه امروز خود را عاقـل. وجودش مختلف و حاالتش متفاوت است

 سازد، هر تـدبيری كـه دهد، هر چيزی كه امروز مى يابد و هر عملى كه امروز انجام مى ديروز مى

تـر از كـار و  تـر و محكم تر و متين كنـد، پختـه دهد و حكمى كه مى كند، رأی و نظری كه مى مى

صنعت و تدبير و رأی ديروز است؛ پس يك فرد از انسان، نه در نفس خود و نـه در آنچـه انجـام 

ای اسـت  و اين خود قاعده. دهد، سالم و خالى از اختالف نيست و اين اختالف نيز بسيار است مى

تر از بشر جريان دارد؛ زيرا همه تحت سـيطره  يعى و كلى كه در نوع بشر و در موجودات پايينطب

تحول و تكامل عمومى قرار دارند و هيچ موجودی از اين موجـودات را نخـواهى ديـد كـه در دو 

و كوتـاه ...  زمان متوالى يك حالت داشته باشد، بلكه هميشـه ذات و احـوالش در اخـتالف اسـت

يابند كـه تمـامى  آنانى كه اهل تدبّر هستند اين معنا را به طور ملموس از قرآن درمى سخن اينكه

يعنى در مرحله عقايد، معـارف، مبـدأ و معـاد و خلقـت و ايجـاد؛ و در   شئون مربوط به انسانيت ـ

ـ را   مرحله اخالق، فضايل عامه انسانى؛ و در مرحله عمل، قوانين اجتماعى و فردی حاكم در نوع

وسـه سـال  همه اين معارف و مواعظ را به وسيله آياتى بيان فرموده كه در طول بيست. بردارددر 

تدريج نازل شده است؛ آن هم در حاالت مختلف، بعضى در شـب و بعضـى در روز، بعضـى در ه ب
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سفر و بعضى در حضر، آياتى در حال جنگ و آياتى در حال صلح، قسمتى در حال ضّراء و قسمتى 

ء، بعضى در حال شّدت و بعضى در حال رخاء؛ و در عين حال وضع خود آيات از نظـر در حال سّرا

هـای سـاميه و قـوانين  آسا فرق نكرده است، معـارف عاليـه و حكمت العاده و معجزه بالغِت خارق

وسه سال نـازل  اش دستخوش نوسان و تغيير نگشته، بلكه آنچه در پايان بيست اجتماعى و فردی

هايش همه بـه  بتدای آن نازل شده انعطاف و توجه دارد و جزئيات و شاخ و برگه به آنچه در اشد

و هر انسان متدبّری كه در آن تدبّر كند، با شعور زنده و حكـم ...  گردد هايش برمى اصول و ريشه

كند كه صاحب اين كالم از كسانى نيست كه گذشت ايام و تحول و  جبلّى و فطری خود حكم مى

 اندركار هستند، در او اثر بگذارد؛ بلكه او خدای واحد قّهـار اسـت سر عالم دستتكاملى كه در سرا

  .)5/26: 1374، همو(

بودن قرآن كريم، به معنـای  شود كه ذوبطون خوبى فهميده مى از اين آيه شريفه به ،بنابراين 

؛ بلكه بدين صورت اسـت كـه لفظـى دارای معنـايى مطـابقى يـا يستبودن مفاهيم آن ن متناقض

د؛ يا اينكه لفظ بر حقيقتى كـه هستنلتزامى است، و معانى متعدد در طول يكديگر و مرتبط با هم ا

در اين صورت داللت لفظ به ايـن مراتـب و درجـات . كند دارای مراتب و درجات است داللت مى

  .طولى، داللت مطابقى خواهد بود

وط بـه مـواردی اسـت كـه دينى مربـتكثرگرايى ها در  كه ادعای تكثر فهمبايد توجه داشت 

م در مختلفـات و مفترقـاِت بـه سـپلورالي«ها مختلف و متعارض باشند؛ و بـه ديگـر سـخن،  فهم

قـرآن  بـارهروی در بنابراين، معنای فـوق بـه هـيچ .)159: 1380سروش، ( »بست رسيده است بن

 .كريم صادق نيست

ل احسن الحديث « :ای ديگر تصريح شده است و در آيه .2 كتابًا متشابهًا مثانى تقشـعّر منـه اّهللاٰ َنز

، ذلك ُهـدی اّهللاٰ يهـدی بـه  جلود الّذين يخشون ربّهم ُثم تلين جلودهم و قلوبهم الى ذكر اّهللاٰ

خداوند بهترين سخن را نازل كرده اسـت، كتـابى كـه آيـاتش هماننـد «؛ )23: زمر( »من يشاء

سـپس . لـرزد نشان از آن مىهای بد هراسند، پوست آنان كه از پروردگارشان مى. يكديگر است

كـه را  ايـن اسـت هـدايت خـدا، هـر. گردد هايشان سوی ياد خدا نرم مى هايشان و دل پوست

 .»هدايت نمايد) قرآن(بخواهد به آن 

: طـور(» فاليأتوا بحديث مثله«: كه در آيات شريفه ، كالم و سخن است؛ چنان»حديث«مقصود از 

دليل و به همين  ؛نيز به همين معنا آمده است) 50: مرسالت(» فبأی حديث بعده يؤمنون«و  )34
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آن اسـت كـه » متشابه«مقصود از  .گويند را حديث مى) ع(ن او معصوم) ص(سخنان پيامبر اكرم 

ای مخـالف يـا متضـاد آيـه ديگـر  يك از آيات قرآن كريم به يكديگر شباهت دارد و هيچ آيه هر

عمـران در  شريفه با آنچه در ابتـدای سـوره آل در اين آيه» متشابه«بايد توجه داشت لفظ . يستن

 تشابه لفظى دارد؛ زيرا متشابه در آنجا به معنای واضح فقط ٨توصيف برخى آيات قرآن آمده است

بودن و عدم تضـاد   بيان شده است، ولى در اينجا به معنای شبيه» محكم«نبودن و مقابل معنای  

: عمران وصـف برخـى آيـات قـرآن اسـت وره آلاز سوی ديگر، تشابه در س. در آيات شريفه است

؛ در حالى كه تشابه در اينجا وصف همه آيات قرآن كريم »منه آياُت محكمات و آخر متشابهات«

 .است

ميان مفّسران اختالف نظر وجود دارد؛ و از جمله، معانى زير بـرای » مثانى«و در معنای كلمه 

 :آن بيان شده است

هـای مختلـف ذكـر  حكام قرآن كريم دو مرتبه و بـا بيانبرخى از قصص و اخبار و ا .الف

؛ 11/297: 1368؛ قمـى، 9/21: 1409؛ طوسـى، 4/495 :1379طبرسـى، (شده است 

 .)14/210: 1404؛ حسينى همدانى، 1/461: 1412شبّر، 

  .)همانطبرسى، ( آور نيست اگر دو مرتبه خوانده شود، مالل .ب

، »وعـد و وعيـد«، »امر و نهـى«: ؛ همچونمشتمل بر اموری است كه متقابل هستند .ج

عبدالعظيمى،  حسـينى شـاه... ( و» مؤمن و كافر«، »بهشت و دوزخ«، »ثواب و عقاب«

 .)8/98: 1336؛ كاشانى، 6/48: 1386؛ بالغى، 11/236: 1363

نازل شده است؛ يك بار به صورت دفعـى، و بـار ديگـر بـه ) ص(دو بار بر پيامبر اكرم  .د

  .)4/123: 1407زمخشری، ( وسه سال رسالت آن حضرت بيستصورت تدريجى طى 

يك ديگـری را شـرح و  برخى از آيات قرآن كريم به برخى ديگر انعطاف دارند و هر. هـ 

  .)17/270: 1397طباطبايى، ( است طباطبايى اين معنا را اختيار كرده. كنند تبيين مى

و يكـى از معـانى » مثنيـه«جمع » ثانىم«كند اين است كه كلمه  آنچه احتمال اخير را تقويت مى

گويند  مى» اثنان«نيز در اصل به معنای عطف است، و عدد دو را كه » ثنى«آن معطوف است؛ و 

نيز ثنـاء » درود«به . شوند آن است كه يكى بر ديگری عطف است و روی هم حساب مى دليلبه 

هـم عطـف » سـتثناا«. شـوند كردن صفات نيك بـه هـم عطـف مى  شود چون در مدح گفته مى

 .)9/284: 1377قرشى، (آيد  شمار مى منه به مستثنى بر مستثنى
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اين  ربه طور صريح ب» مثانى«و » كتابًا متشابهاً «: كاررفته در اين آيه شريفه، يعنى دو تعبير به

ها و  حقيقت داللت دارد كه ذوبطون بودن قرآن كريم به معنای ناهماهنگى و ناموزونى ميان اليه

های متعدد و متكثر از آن ـ اگر برگرفته از قـرآن كـريم  فهم ،بنابراين. متعدد آن نيست های بطن

 .گاه متعارض و متضاد با يكديگر نيستند ـ هيچ باشد

 قرآن صامت؟. 4

انجـام بشر را اين ادعا كه قرآن كريم، صامت و خالى از معانى و نيازمند تفسير است و اين تفسير 

نتيجه مذاهب دينـى  دهد و در مىبه دست های خود تفاسير متعددی  فرض و بشر با پيش دهد مى

زيرا قرآن كريم به مفّسر . استفتنى پذيرناآيد، از نگاه قرآنى مخدوش و  متعدد و متفاوتى پديد مى

حجت «، )174: نساء(» برهان« ،)15: مائده(، »نور«برونى احتياج ندارد و در آيات متعددی خود را 

احسـن «و ) 89: نحل(» تبيان«، )1: نمل(» مبين«، )138: عمران آل(» بيان«، )149: انعام(» بالغه

دهند توضيح آيات  آنچه مفّسران مصطلح قرآنى انجام مى .)33: فرقان(معرفى كرده است  »تفسيراً 

َوآتـاكم ِمـن كـّل « :اسـتبا آيات ديگر و در حقيقت پرسش مجهوالت خود از معلومـات قـرآن 

  .)34: ابراهيم( »سألتموهما

و صفت هـادی بـودن ) 185: بقره( كند معرفى مى» هادی«قرآن كريم خود را  ،از سوی ديگر

هى در اوج فصـاحت و بالغـت، به ديگر سخن، كالم اال. قرآن با صامت بودن آن سازگاری ندارد

ه لغـات قرآنـى و هى را برای مكلّفان بيان داشته است و مكلّفان نيز با داشـتن علـم بـمرادات اال

اساسًا اعجاز قرآن در اين است كه از جميـع جهـات، . معانى آن، توان دريافت مفاهيم آن را دارند

ناپذير است؛ چه از نظر داللت الفاظ، چه از نظر آوردن مثال در موارد الزم، و چه از  مطلق و خدشه

تفسير . استعصمت آن  قرآن مطلق است و اطالق آن به معنای ،بنابراين. نظر فصاحت و بالغت

يعنـى   قرآن با مفروضات و معقوالت غيرمطلق بشری، تكثرپذير است ولى با وسيله و ابزار واحد ـ

ـ تفسيرهای مختلف زايل خواهد شد؛ و اگـر   های قطعى عقل فرض مأخوذات درونى قرآن و پيش

 .وجود داشته باشند، از نوع تكامل فهِم غيرمتضاّد است یهم معانى متعدد

ا و هـم بـا توجـه بـه هـبـودن آن  از قرآن كريم، هـم از جهـت معصـوم) ع(ن اتفاسير معصوم

. آيـد شـمار نمى  تصريحات و اشارات قرآنى، حجت است و ابزاری مجّزا و بيرون از قرآن كريم به

إنّا انزلنا اليك الكتاَب بالحّق لتحكم بين النـاس بمـا َاراك « :نمونه در سوره نساء آمده استرای ب

ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردمان به آنچه خدا بـه تـو «؛ )105: نساء( »ّهللاٰ ا
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؛ بنـابراين ارائـه و »بالكتـاب«فرمـوده، نـه » بمـا اراك اّهللاٰ «در اين آيه . »نشان داده داوری كنى

و  ؛ه اسـترا نيز شامل شد) ص(سنّت پيامبر اكرم  ،هى را از رؤيت قرآنى اعم دانستهنشانگری اال

هـى و داوری نيز اعم از حكومت و اجرای احكـام اال» لتحكم بين الناس«حكومت ميان مردم در 

و انضمام سـنّت اهـل بيـت  ؛در مسائل و اختالفات مردم در زمينه امور اعتقادی و اجتماعى است

شـده  نيز در جای خود با استفاده از داليـل قرآنـى و روايـى ثابـت) ص(به سنّت پيامبر اكرم ) ع(

 .است

گـاه سـاكت و صـامت و خـالى از داللـت و افهـام نيسـت؛ و  خالصه اينكه قرآن كـريم هيچ

گـردد يـا در  گيری از تعليمات درونى قرآن باشد، يا زايـل مى تفسيرهای مختلف از آن اگر با بهره

 .شود ـ واقع مى  جهت تكامل ـ و نه تضاد

 :كنيم مىبودن آن را بررسى   ادعای صامتاكنون با استفاده از تعدادی از آيات قرآن كريم، 

يا ايها النّاس َقد جاَءكم برهاٌن ِمن ربّكم و انزلنا الـيكم « :فرمايد خدای متعال در سوره نساء مى .1

شما را از جانب پروردگارتان برهانى آمده و فراسوی شـما ! ای مردم«؛ )174: نساء( »نورًا مبيناً 

و هرچند . به معنای بيان دليل است» ُفعالن«بر وزن » برهان«. »نوری روشنگر فرو فرستاديم

اما در معنای فاعل نيز استعمال شده، و آن زمانى است كه خود دليـل و حجـت را  استمصدر 

در ايـن آيـه، در  .خواهـد بـود» بخش روشـنايى«برهان بخوانند؛ و در اين صورت معنـای آن 

: آيـد شمار مى  كدام تأكيد برای ديگری به رتوصيف قرآن كريم سه تعبير وارد شده است كه ه

، »برهـان«اند كـه مقصـود از  البته برخى از مفسران احتمال داده. »ُمبين«و » نور«، »برهان«

  : باشند) ص(پيامبر اكرم 

مؤيد اين احتمال آن است كه جمله در ذيل آياتى واقع شده است كه بيانگر صدق 

يد ديگر آن است كه قرآن از ناحيه خدای و مؤ. باشد در رسالتش مى) ص(رسول خدا 

و مؤيد . در مورد آن دور از ذهن است» جاءكم«شده است و تعبير به » نازل«متعال 

و نيز مؤيد ديگر آن، . گيری از آن آيات است سوم اين است كه آيه مورد بحث نتيجه

و من « :در آيه بعد است؛ زيرا در سوره آل عمران در تفسير آيه» واعتصموا به«جمله 

گفتيم كه مراد از اعتصام، تمسك به كتاب » يعتصم باّهللاٰ فقد هدی الى صراط مستقيم

  .)5/160: 1397طباطبايى، ( است) ص(خدا و پيروی از رسول خدا 

است نه قرآن، به طور قطـع ) ص(پيامبر اكرم » برهان«اگر اين نظر را نيز بپذيريم كه مقصود از 

و در » َو َانزلنا اليكم نورًا مبيناً «: كريم است؛ چراكه فرموده استقرآن » ُمبين«و » نور«مقصود از 
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صفت نور و روشـنگری بـه كـالم  نسبت دادن بودن قرآن منافات دارد؛ زيرا  هر صورت با صامت

بـودن، چنـين هـدفى تحقـق   گری آن مالزم اسـت و بـا فـرض صـامت هى با نطق و هدايتاال

 .يابد نمى

و يوم نبعث فى كّل اّمة شهيدًا َعَليهم ِمن انفسهم و جئنابك شهيدًا « :فرمايد در سوره نحل مى .2

: نحـل( »على هؤالء َو َنّزلنا عليك الكتاَب تبيانًا لكّل شىء َو ُهدی و رحمًة َو ُبشری لِلمسلمين

تـو را بـر  روزی كه در هر امتى گواهى بر ايشان از خودشان برانگيـزيم و) و ياد آوريد(«؛ )89

چيزی روشنگر است و  وريم؛ و اين كتاب را بر تو نازل كرديم در حالى كه برای هراينان گواه آ

لنـا «: برخـى از مفسـران، جملـه. »آورندگان اسـت هدايت و رحمت و بشارت برای اسالم و َنز

 ؛)5/218: 1336كاشـانى، (اند  را استينافيه و غيرمرتبط با ابتدای آيه دانسـته» ... عليك الكتاب

وجئنـا «آن است كه اين جمله را حال بدانيم برای ضمير خطـابى كـه در جملـه  تر اّما صحيح

طباطبـايى، ( انـد كه برخى ديگر از مفّسران ايـن احتمـال را تقويـت كرده قرار دارد؛ چنان» بك

را در » قد«كند كه در ابتدای جمله حاليه، حرف  و در اين فرض تفاوتى نمى ؛)12/345 :1397

 ٩ .بدانيم، يا لزومى به اين تقدير نباشد» قد نّزلنا«كالم را تقدير بگيريم و تقدير 

و جئنابك شـهيدًا علـى هـؤالء و الحـال انّـا نّزلنـا «: و در هر صورت معنای آيه چنين خواهد بود

؛ يعنى ما تو را شاهد بر اين امت فرستاديم، در حالى كه قبًال »... عليك من قبل فى الدنيا الكتاب

تو نازل كرديم كه تبيان همه چيـز بـود و هـدايت و رحمـت و بشـارت بـرای  در دنيا كتابى را بر

 .آمد مسلمانان به شمار مى

يعنى ايـن قـرآن بيـانى رسـا و كامـل و . و برای مبالغه است» تفعال«بر وزن » تبيان«كلمه 

چـون قـرآن  معتقدندبرخى » تبيانا لكّل شىء«عبارت  خصوصدر  .چيز است  روشنگر برای همه

همـه » لكل شىء«اب هدايت برای عموم مردم است و جز اين شأنى ندارد، پس مراد از كريم كت

گردد؛ از قبيل معارف مربـوط بـه مبـدأ و معـاد و اخـالق  مى آن چيزهايى است كه به هدايت باز

هى و قصص و مواعظى كه مردم در اهتـداء و يـافتن صـراط مسـتقيم بـه آن فاضله و شرايع اال

چيـز و   آيد، نه تبيان بـرای همـه شمار مى  قرآن تبيان برای همه اين موارد به ،بنابراين. نيازمندند

 . )6/417: 1409؛ طوسى، 3/379: 1372طبرسى، (همه علوم 

فقط اظهار مقاصد به وسيله كالم و » تبيان«اين سخن در صورتى صحيح است كه مقصود از 

» لكّل شـىء«طريق داللت لفظى باشد،  های لفظى باشد؛ اما اگر مراد از آن اعم از بيان به داللت
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 مؤيد اين احتمال، رواياتى است كه قرآن را تبيان همه. گيرد بر مى ها در چيز را در همه حوزه  همه

از . را منـدرج در قـرآن دانسـته اسـت» ما كان و ما يكون و ما هو كائن«علم  ،چيز معرفى كرده 

ها و  به خدا قسم ما به آنچـه در آسـمان« :ايدفرم مى )ع(جمله روايتى است كه در آن امام صادق 

سـپس . (زمين است، و آنچه در بهشت و جهنم است و آنچه در ميان آنهـا اسـت، آگـاهى داريـم

» )آنگاه حضرت آيـه فـوق را تـالوت فرمودنـد(تمامى اين علوم در كتاب خدا آمده است :) فرمود

 .)3/150: 1399فيض كاشانى، (
ای  نيست در قرآن كريم اشاراتى باشد كـه كاشـف از امـور نهفتـهبر اساس اين احتمال، بعيد 

را » تبيانـًا لكـّل شـىء«چه آنكـه  و در هر صورت ـ؛ است كه فهم عادی توان درك آنها را ندارد

ـ   هى مرتبط است يا آن را اعم و فراگيـر تلقـى كنـيممنحصر به اموری بدانيم كه به هدايت اال

ن منتقـل اهى صامت و ساكت نيست و مقاصد خود را به مخاطبـداللت اين آيه بر اينكه كالم اال

ذيل اين آيه شريفه، ضمن تعـرض بـه قـول  شيخ طوسىكه  چنان. كند، واضح و روشن است مى

  :دارد صامت بودن قرآن كريم، تصريح مى

هى بر گويند كالم اال بودن گفته كسانى داللت دارد كه مى  اين آيه شريفه بر باطل

زيرا كالم شخص حكيم از دو جهت دارای ). و صامت است(كند  چيزی داللت نمى

 .اول اينكه كالم او بر همان معنايى كه نيازمند آن كالم است، داللت دارد :داللت است

در غير  .كند دوم اينكه كالم وی بر صحت معنايى كه نيازمند برهان است داللت مى

راه نداشته باشد، از دايره اين صورت، چنانچه كالم حكيم دو داللت فوق را به هم

ای بر آن مترتب  گيرد كه هيچ فايده حكمت خارج گشته و در مسير لغوياتى قرار مى

  .)6/417: 1409طوسى، ( نيست

ُهـدی لِلنّـاِس و بينـات ِمـَن الُهـدی َو « :ای ديگر، در توصيف قرآن مجيد آمـده اسـت در آيه .3

داليلى آشكار ) متضمن(گری برای مردم و  هدايت) در حالى كه قرآن(«؛ )185: بقره( »الُفرقان

ای كه در ايـن آيـه  گانه های سه يك از توصيف هر. »از هدايت و تشخيص حق از باطل است

گـر  شريفه برای قرآن كريم بيان شده است، بر اين حقيقت تصريح دارد كه قرآن كريم هدايت

كـه » هـدی للنّـاس«يـژه صـفت وه ب. و فارق ميان حق و باطل و بنابراين ناطق و گويا است

گری وحى در زمينه فهم مطالب و مورد  هدايت. دشو هدايتى عام است و كل مردم را شامل مى

دادن مكلّف ميسور است و اگر فهم مخاطب ممكن نباشد، تكليف و هـدايت هـم  خطاب قرار

 .ای نخواهد داشت زمينه
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ايـن قـرآن بـه «؛ )9: إسـراء( »لّتى ِهى َاقَوماِن هذا القرآَن يهدی لِ « :فرمايد در سوره اسراء مى .4

اسـت و » قيـام«افعل تفضـيل و از » اقوم«. »كند ها است هدايت مى راهى كه استوارترين راه

بـر حالـت ديگـری  از هـردر آن انسـان آيد كه  ترين حاالت انسان به شمار مى قيام از معتدل

برند و وقتـى  كاری به كار مى ادن هراين اصطالح را در نيكو انجام د. تر است كارهايش مسلّط

كه كسى قائم به فالن امر است يعنى به خوبى متصـدی آن امـر شـده و بـدون  شود گفته مى

 .عجز و خستگى و با حسن اداره آن را به انجام رسانده است

گری  از صفت تفضيلى استفاده شده اسـت، از برتـری قـرآن در هـدايتدر آن كه  ،اين آيه شريفه

ای ديگـر تـورات اصـلى و  ويـژه آنكـه در آيـهه بـ ؛اير كتـب آسـمانى حكايـت داردنسبت به سـ

» ُهدی لبنى اسرائيل«: دانسته است) ع(اسرائيل در زمان موسى  نشده را وسيله هدايت بنى تحريف

ای ديگر قرآن را حافظ و نگاهبان و مسلّط بر كتب آسمانى پـيش  و در آيه) 23: ؛ سجده2: إسراء(

مهيمنـًا  وانزلنا اليك الكتاَب بِالحّق مصّدقًا لما بـين يديـه مـن الكتـاب و«: كند ىاز خود معرفى م

تر و ارزشمندتر بودن هدايت قرآنـى  صورت اين آيه بر استوارتر و محكم در هر. )48: مائده( »عليه

و اين صفت اوًال با صامت بودن آن منافـات دارد؛ و ثانيـًا اخـتالف و تنـاقض ايجـاد  ؛داللت دارد

 .كند ىنم

اند كه موارد فوق نمونه  آياتى كه بر ناطق بودن قرآن كريم داللت دارند، فراوان ،به طور كلى

اكنـون بـرای . طلبـد و پرداختن تفصيلى به همه آنهـا تحقيـق مسـتقلى را مى استاندكى از آنها 

 .كنيم وار اشاره مى آشنايى بيشتر، به چند نمونه ديگر به صورت فهرست

و جداسازنده حق از باطل توصيف كـرده اسـت؛ از » فرقان«قرآن كريم را آياتى كه  .الف

 بينـات ِمـَن الُهـدی و شهر رمضان الذی انـزل فيـه القـرآن ُهـدی لِلنّـاس و«: جمله

) ع(البتـه از امـام صـادق  ).1: و فرقـان 4: عمـران آل.: ؛ نيز نـك185: بقره( »الُفرقان

نام قسمتى از آيات است » فرقان«و  نام همه آيات قرآن» قرآن«روايت شده است كه 

در اين صـورت نيـز  .)1/274: 1379طبرسى، (كه الزم است مردم به آنها عمل كنند 

بودِن  زيرا بر فارق. شمارد بودن قرآن كريم را مردود مى  نظريه صامت» فرقان«صفت 

كم بخش عظيمى از آيات قرآن داللت دارد، و اين معنا با ادعـايى كـه قـرآن را  دست

ـ   آن هم تفاسيری متفاوت و احيانًا متعـارض  داند ـ با تفاسير مفّسران معنادار مى فقط

 .سازگار نيست
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شود و اين تـالوت را بـرای  آياتى كه داللت بر اين دارد كه قرآن بر مردم تالوت مى . ب

َب َاَولم يكفهم أنّا َانزلنـا عليـك الكتـا«: داند؛ از جمله آيه شريفه ا كافى مىههدايت آن

 .)51: عنكبوت( »يتْلى عليهم، اّن فى ذلك لرحمًة و ذكری لقوم يؤمنون

های  گری قـرآن كـريم نسـبت بـه همـه مـردم يـا انسـان آيات فراوانى كه بر هدايت . ج

: بقره( »ذلك الكتاُب الريب فيه ُهدی للمتقين«: پرهيزكار يا مؤمن تأكيد دارد؛ از جمله

؛ 57: ؛ يـونس203و  52: ؛ اعـراف157: ؛ انعـام138: عمـران ؛ آل97: بقره.: ؛ نيز نك2

 ).20: ؛ جاثيه44: ؛ فصلت3: ؛ لقمان2: ؛ نمل111: يوسف

كه بر پيامبران گذشته نـازل شـده اسـت بـا را ای  نشده آياتى كه كتب آسمانى تحريف .د

و » رحمـت«، »موعظـه«، »ضـياء«، »نـور«، »ُهـدی«، »فرقـان«: عناوينى همچون

و آتيناه االنجيَل فيه ُهدی و نوٌر و مصّدقًا لِما بين «: ؛ از جملهدكن توصيف مى» بصائر«

؛ 44: ؛ مائده53: بقره: .كننيز ؛ 46: مائده( »يَديه ِمن التّوراة َو ُهدی َو موعظًة للمتقين

: ؛ سجده54-53: ؛ غافر43: ؛ قصص48: ؛ انبياء2: ؛ اسراء154: ؛ اعراف154و  91: انعام

23.( 

َو هذا «: دهد؛ از جمله آيه شريفه را به تبعيت از قرآن كريم فرمان مىآياتى كه مردم  .ـ ه

  .)155: انعام( »كتاٌب انزلناه مباَرك فاتّبعوه و اتّقوا لعلّكم ترحمون

زيرا معنـا . شود خوبى فهميده مى  بودن قرآن كريم به  از مجموع آيات فوق، بطالن نظريه صامت

گر  بخش، مبين، هدايت چيز، نور و روشنايى  بيان برای همهندارد كه قرآن، بيان برای همه مردم، ت

باشد و با اين همه، مجهوالتى در آن فرض گردد كه ...  ها، جداسازنده حق از باطل، متبع و انسان

ر بيرونى و غيرمعصوم نيازمند باشد و تفاسير بشری از آن ـ ـ   با وجود اختالف و تعـارض به مفس

 .از حقانيت برخوردار باشد همگى مورد تأييد قرآن و

ُه االّ المطّهـرون«: بودن قرآن كريم، ضمن اشاره به آيه شريفه  ای برای صامت عده ال يمس« 

له حكميـت، ئكنند كه در رّد شبهه خوارج در مس استناد مى) ع(به حديثى از امام على ) 79: واقعه(

ای است كه با  ايم؛ ولى قرآن نوشته ر ساختهايم؛ بلكه قرآن را داو ما افراد را داور نگرفته« :فرمودند

خواهد؛ و داوران از طرف قرآن سخن خواهند گفت، و اگر آنان  گويد و ترجمان مى زبان سخن نمى

: 1389رضى، ال الشريف( »در داوری خود راستى را پيشه كنند، جز به حقانيت ما رأی نخواهند داد

ز قرآن بخواهيد تا برای شما سخن بگويد؛ ولى او و ا« :فرمايند و در موردی ديگر مى؛ )125خطبه 

 .)158همان، خطبه (» سازم گويد؛ لكن من شما را از آن باخبر مى با شما سخن نمى
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بـودن قـرآن   سازد كه مقصود آن حضرت، صـامت روشن مى) ع(دقت در كالم اميرالمؤمنين 

ـ نيست، تا بـر  نداشته باشدكس توانايى فهم ظواهر و نصوص آن را   كريم ـ به اين معنا كه هيچ

د؛ بلكه آن حضرت درصدد بيـان ايـن واقعيـت كنحقانيت يا حجيت تفاسير مختلف بشری داللت 

از  فقـطهستند كه معارف حقيقى و حقايق نهان قرآن كه در پشت پرده الفـاظش پنهـان اسـت، 

و ؛ يق را نداردكسى توان دستيابى به آن حقا د و هرشو پاكيزگان از رجس و پليدی بيان مىطريق 

اگر داوران در داوری خود راستى را پيشه كنند، جـز بـه حقانيـت مـا «: اند بر همين اساس فرموده

 .»سازم من شما را از قرآن باخبر مى«و » رأی نخواهند داد

توانى عموم مردم بـر فهـم ظـواهر و نصـوص قـرآن ناشاهد ديگر بر اينكه مقصود حضرت، 

توانيد بصـيرت  در پرتو هدايت قرآن مى« :فرمايند است كه مى نيست، كالم ديگری از آن حضرت

گويد و  يابيد، و از روی بصيرت بگوييد و بشنويد؛ و برخى از قرآن به واسطه برخى ديگر سخن مى

پذير نيست، و صاحب  هى اختالفدهد؛ در طريق و مسير اال برخى از آن بر برخى ديگر گواهى مى

 .)133خطبه  :همان( »خود را از خود جدا نخواهد كرد

) ع(قرآن ناطق است، اما فهم حقايق پنهان و تأويالت آن نيازمند تفسيِر معصـومان  ،بنابراين

 :تواند مؤيد همين معنا باشد؛ زيرا در آن تصـريح شـده اسـت آيه شريفه مورد استناد نيز مى. است

» ُه اال 77: واقعه( »الُمَطّهرون، تنزيٌل من رّب العالمينانّه لَقرآٌن كريٌم، فى كتاب مكنون، ال يَمس-

و لـوح محفـوظ باشـد و » كتـاب مكنـون«تواند صفت  مى» ال يمّسه االّ المطّهرون«جمله . )80

به اين معنـا . صفت سومى برای قرآن باشد» كتاب مكنون«و » كريم«ممكن است بعد از صفات 

محفوظ و مصون از هر دگرگـونى و تبـديل : ياً به طور مطلق كريم و عزيز است؛ ثان: كه قرآن اوالً 

: ای ديگر نيز فرمـوده كه در آيه نام دارد، چنان» لوح محفوظ«است، چراكه در كتابى قرار دارد كه 

 ؛جز پاكان كسى با آن مساس ندارده ب: و ثالثاً  ؛)22: بروج( »بل هو قرآن مجيد، فى لوح محفوظ«

ــ كـالم در بيـان » قـرآن«باشد يا بـرای » مكنون كتاب«چه صفت برای   و در هر دو احتمال ـ

 .تكريم قرآن است

ولـى . الی نافيـه باشـد» ال يمّسه اال المطّهرون«در » ال«اين تبيين بر اين اساس است كه 

: انـد يعنـى را نيز بـا دو تشـديد خوانده» مطهرون«را ناهيه گرفته و كلمه » ال«برخى از مفسران 

رون« ه را نيز تماس ظـاهری » مس«فرض شده است؛ مقصود از » طهرونمت«، كه در اصل »ُمط

: 1379طبرسـى، : بـه نقـل از(اند  با قرآن، و مراد از طهارت را هم طهارت از حدث و خبث دانسته
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شود و ديگر با صامت يا نـاطق  اگر اين تفسير را بپذيريم، اساسًا موضوع بحث منتفى مى .)5/226

 .بودن قرآن ارتباطى نخواهد داشت

را تمـاس معنـوی و علـم و » مـّس «و مقصـود از  ١٠را نافيه گرفته» ال«كه  ،اما در فرض ما

تواننـد بـه  ها مى شدگان از پليـدی پاكيزه فقطگونه خواهد بود كه  ايم، معنای آيه اين اطالع دانسته

  : نويسد در تقويت اين معنا مىطباطبايى . معارف حقيقى و پنهان آن پى ببرند

كشيدن به خطوط آن نيست، بلكه علم به معارف آن   دست» رآنمّس ق«منظور از 

قرآن در «: شود؛ زيرا فرموده است كه جز پاكان خلق كسى به معارف آن آگاه نمى

انّا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلّكم تعقلون، و انّه «: و آيه شريفه ؛»كتابى مكنون و پنهان است

و كلمه  ؛كند نيز به آن اشاره مى )4: زخرف( »فى اّم الكتاِب لدينا لَعلى حكيم

كسانى » مطّهرون«و مراد از  ؛اسم مفعوِل باب تفعيل از كلمه تطهير است» مطهّرون«

گونه پليدی، يعنى از پليدی گناهان يا  هايشان را از هر هستند كه خدای متعال دل

 تر است و آن تعلّق به غيرخدای تر و دقيق چيزی كه از گناهان هم پليدتر و عظيم

كه گفتيم به » مّس «و اين معنای از تطهير با كلمه . متعال است، پاك فرموده است

پس . معنای پاكى از حدث يا خبث است تر از طهارت به معنای علم است مناسب

هايشان را پاك كرده، مانند  اند از كسانى كه خدای متعال دل عبارت» مطّهرون«

انّما يريد اّهللاٰ «: باره آنان فرموده استای كه در های برگزيده مالئكه گرامى و انسان

ولى برخى از  .)33: احزاب( »ليذهب عنكم الّرجس اهل البيت و يطّهركم تطهيراً 

 اند االسف در اكثريت هستند، بدون هيچ دليلى آيه را ويژه مالئكه دانسته مفّسران كه مع

  .)19/156: 1397طباطبايى، (

ـ بـر   ه مقصود از تماس را تماس ظاهری بدانيم يا معنویچ  خالصه كالم اينكه آيه مورد اشاره ـ

و اگر آن را به مّس و تماس معنوی معنا كنيم، با توجـه  ؛كند بودن قرآن كريم داللت نمى  صامت

يابيم كـه تمـاس معنـوی بـا قـرآن  و دقت در اين آيه و آيات ديگر قرآن، به اين نتيجه دست مى

 :دارای سه ُبعد است

. ُبعد عمومى كه تمامى مكلّفان را دربردارد و مربوط به ظواهر و نصوص قرآن اسـت .الف

و هـدايت بـرای ) 138: عمـران آل(ها  آياتى كه قرآن كريم را بيان برای همـه انسـان

همگان را به ، و معرفى) 103: نحل( »مبين«و ) 8: تغابن( »نور«و ) 185: بقره( بشريت

دعـوت كـرده اسـت، بـر ايـن ُبعـد ) 155: انعام( ی از آنو پيرو) 82: نساء( تدبّر در آن

 .داللت دارد
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ُبعد خصوصى كه اضافه بر ُبعد اول، مشتمل بر اشارات و لطايف قرآن است و خواص  .ب

و رحمت و تذكر برای ) 2: بقره( گر متقين آياتى كه قرآن را هدايت. برند از آن بهره مى

دانسته است ) 138: عمران آل( پرهيزكارانو موعظه و پند برای ) 51: عنكبوت( نامؤمن

: عنكبـوت( »وتلك االمثال نضربها للنّاس ومـا يعقلهـا االّ العـالِمون«: و نيز آيه شريفه

 .بر اين ُبعد تأكيد دارند) 43

ُبعد ويژه كه معرفت تأويلى حقايق پنهان قرآنى است؛ حقايقى كه در پشت پرده الفاظ  .ج

آيه . دهستنه تطهير است، كه آنان چهارده معصوم پاك در آي» المطّهرون«قرآن، ويژه 

ه االّ المطّهرون« بر اين ُبعد ويژه داللت دارد) 79: واقعه( »ال يمس.  

توان گفت كه دستيابى به معانى نصوص و ظـواهر قـرآن كـريم بـرای عمـوم  مى ،بر اين اساس

ى و پرهيزكـاران نـدارد؛ يا مؤمنان حقيقـ) ع(پذير است؛ و اختصاصى به حضرات معصومان  امكان

گيری از اشارات و لطايف قرآن، يا راهيابى به تأويالت و حقايق پنهانى بـرای عمـوم  هرچند بهره

 .ممكن نباشد

 م همگانىقرآن و فه. 5

مذاهب، فـرق و آرای دينـى در جوامـع تكثرگرايانه تفسير  در خصوصهای استدالل  يكى از پايه 

ناپذير شناخته، بپذيريم كه فهم دينى امری همگـانى و  تناببشری، آن است كه كثرت را امری اج

ای است كه قائم بـه كثـرت اسـت و مسـتلزم قبـول كثـرت  جمعى است، و بسان صحنه مسابقه

های دينى و مـذاهب  نفره معنا ندارد، كثرت فهم گونه كه بازی يك همان ،بنابراين. استبازيگران 

 :در نتيجه. ها نيز امری طبيعى است و فرقه

بودن فهم خود نزد  هيچ فهمى برتر از فهم ديگران نيست و نبايد از برگزيده ،اوالً 

هيچ نظر و رأی معتبری وجود نخواهد داشت كه برای  ،خداوند سخن گفت؛ ثانياً 

گونه  زيرا ميان حقيقت محض و غايت مطلق با واقعيت آن. ديگران حجيت داشته باشد

ايز وجود دارد و افراد بشر در هر مرتبه از تنزيه كه اند، تم كه افراد بشر آن را درك كرده

های مأنوس ذهن خود برای توصيف خدا  اند و از قالب باشند باز هم مبتال به تشبيه

 .گيرند كمك مى

 :استدر خور توجه استدالل فوق، نكات زير  درباره
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ـ بـه دو گونـه  ادويژه اختالف متعارض و متضه ناپذير بودن اختالف در فهم دين ـ ب اجتناب .الف

 :متصور است

بر تقـدير  ها بنا كشاند و انسان اينكه خداوند از روی جبر و قهر انسان را به اختالف مى .1

در ايـن فـرض شـايد . رسند هى و از روی جبر و بدون اختيار و اراده، به تفاهم نمىاال

 هـا بسـان هـای مختلـف را ادعـا كـرد؛ زيـرا اخـتالف فهم بتوان حقانيـت همـه فهم

ماند كه خارج از اراده و خواست انسان است و حسـن و قـبح و  های فيزيكى مى تفاوت

 .حق و باطل در آن راه ندارد

ای بدانيم دارای اراده و اختيار كه قوای مختلف  معنای ديگر آن است كه انسان را آفريده .2

توانـد  مىعقالنى و شهوانى در او قرار داده شده است و تصميمات و چگونگى انتخاب او 

كنـد و خـود  او بـا اراده و اختيـار انتخـاب مى. يك از اين قوا قـرار گيـرد تحت تأثير هر

در . يابـد مسئول انتخاب خويش است و حسن و قبح و حق و باطل در انتخـاب او راه مى

 .ها و آرای مختلف دليل بر حقانيت همه آنها نخواهد بود اين صورت وجود فهم

يابيم كه تفسير اول مردود، و تفسـير دوم صـحيح دانسـته  به خوبى درمىبا مراجعه به آيات قرآن 

 :از جمله. شده است

َو َعَلى اّهللاٰ َقصد الّسـبيل و منهـا جـائر و لـو شـاء لَهـديكم « :فرمايد در سوره نحل مى .1

هـا بيراهـه  و نمودن راه راست بر عهده خدا است، و برخى از راه«؛ )9: نحل( »اجمعين

بـه » قصـد«كلمـه . »كنـد گمان همه شما را هـدايت مى بخواهد بىاست، و اگر خدا 

گونه مستقيم باشد كه در رساندن سـالك خـود  معنای استقامت راه است؛ يعنى راه آن

اين كلمه گرچه مصدر است ولى به معنای اسـم فاعـل . به هدف، قيوم و مسلّط باشد

 ،بنـابراين. صوف اسـتاز قبيل اضافه صفت به مو» سبيل«آمده، و اضافه آن به كلمه 

 .است» سبيل قاصد«، »قصدالسبيل«معنای 

داللت آيه شريفه بر اين نكته واضح است كه خداوند راه راست و مسـتقيم را بـه بنـدگان نشـان  

رونـد؛ و در  يا به بيراهه مى كنند مىا هستند كه با اختيار و اراده خود آن را انتخاب هداده است و آن

گونـه جبـر و  ا در امور دينى و اعتقادی، هيچها ضاللت و نيز اختالف آنرسيدن انسان به هدايت ي

َو لـو شـاء لَهـديكم «: فرمايـد قهری در كار نيست؛ به همين دليل در ادامه ايـن آيـه، تأكيـد مى

اگـر اكثـر : ها عاجز و درمانده نيست تا گفتـه شـود خداوند در هدايت انسان :اوالً ؛ يعنى »اجمعين

همـواره «ا بـر خداونـد اسـت و هروند به خاطر عجز خدای سبحان و غلبه آن ىمردم راه خدا را نم
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منطقه عظيمى از عالم و آدم تحت سيطره و سلطنت ابليس است، و بخش لرزان و حقيـری از آن 

 ؛)34: 1380 سروش،( »يافتگان دارند در كفالت خدا است و گمراهان غلبه كّمى و كيفى بر هدايت

كس از  اموری همچون هدايت و ضاللت و به طور كلى امور اعتقادی، جبری نيست و هر :ثانياً و 

 .كند روی اراده و اختيار راه خود را انتخاب مى

 :كنيم همين مضمون در آيات ديگری نيز بيان شده است؛ كه به اجمال به برخى از آنها اشاره مى

  ؛)3: انسان( »انا هديناه الّسبيل، اما شاكرًا و اما كفوراً « .1

  .)4: احزاب( »واّهللاٰ يقول الحق و هو يهدی الّسبيل« .2

ره« .3 بيَل يس الس ؛)30: عبس( »ُثم  

  .)8-7: شمس( »و نفس و ما سّواها، َفألهمها فجورها و تقويها« .4

در لسان قـرآن كـريم، » سبيل«هى و انواع آن، و نيز معنای البته بحث تفصيلى درباره هدايت اال

 .كند طلبد؛ و در مبحث ما همين مختصر كفايت مى جداگانه مىتحقيقى 

بودن خود يا فهم خـود نـزد خـدای متعـال سـخن بگـوييم، در   اما اين ادعا كه نبايد از برگزيده

 بسياریاز ديدگاه قرآن كريم . صورتى صحيح است كه برای آن دليلى از عقل و شرع نداشته باشيم

اساس و فاقـد دليـل عقلـى و شـرعى  ا بىهاند اما ادعای آن كرده مى بودن  اند كه ادعای برگزيده بوده

شـاد«: كه فرعون مّدعى بود چنان. بوده است و مـؤمن آل  ؛)29: غـافر( »و ما َاهـديكم االّ سـبيَل الر

شاد«: فرعون نيز در برابر او تأكيد داشت به طـور مسـلّم  ؛)38: غافر( »يا قوم اتّبعوِن َاهدكم سبيل الر

 .شمار آورد توان در يك رديف قرار داد و هر دو را بر سر سفره حق و هدايت به اين دو را نمىادعای 

تنها نكوهيده و ناروا نيسـت   باشد، نهداشته اگر داعيه برگزيده و برحق بودن پشتوانه عقلى و شرعى 

 .دانستند هى نخستين كسانى بودند كه خود را برگزيده و برحق مىبلكه پيامبران اال

بودن امتى يا گروهى سخن بـه   سوی ديگر، خداوند در آيات فراوانى از برگزيده يا محبوب از

كنـتم «: فرمايـد كنـد و مى معرفـى مى» بهترين امت«كه اّمت مسلمان را  ميان آورده است؛ چنان

و  ؛)110: عمران آل( »خير اّمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون باّهللاٰ 

و كذلك جعلناكم اّمًة وسطًا لتكونوا شهداَء على «: داند ها مى نان را امت وسط و گواه بر ساير امتآ

 ١٢بـودن نيكوكـاران،  همچنين بـه محبـوب ١١؛)143: بقره( »الناس و يكون الّرسول عليكم شهيداً 

ان در مجاهـد ١٨دادگران، ١٧كنندگان، توكل ١٦بردباران، ١٥پرهيزكاران، ١٤پاكيزگان، ١٣كنندگان، توبه

فرمايـد؛ و در مقابـل، بـر محبـوب  نزد خداوند تصريح مى ٢٠)ص(و پيروان رسول اكرم  ١٩راه خدا
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 ٢٥متكبران فخرفروش، ٢٤ستمكاران، ٢٣كافران، ٢٢ناسپاسان گنهكار، ٢١،نزد خدا نبودن تجاوزكاران

 ٣١مستكبران ٣٠مسرفان، ٢٩مفسدان، ٢٨پيشگان ناسپاس، خيانت ٢٧پيشگان گنهكار، خيانت ٢٦خائنان،

 .تأكيد دارد ٣٢كنندگان سرمست دیو شا

همچنين اين ادعا كه گفتـه شـده اسـت بـرای هـيچ انسـانى درك خداونـِد منـّزه از تشـبيه 

خدای . های قرآن كريم عموميت ندارد بر اساس آموزه) 18-16: 1380سروش، ( پذير نيست امكان

ِ ســبحان اّهللاٰ َعّمــا « :فرمايــد مى اخــداز ها  توصــيف انســان بــارهمتعــال در يصــفون، االّ عبــاَد اّهللاٰ

كننـد؛ مگـر بنـدگان  خداوند منّزه است از آنچـه توصـيف مى«؛ )160-159: صافات( »المخَلصين

بـه چـه » يصـفون«در اينكـه ضـمير در . »)كنند كه او را به حقيقت توصيف مى(خدا  هشد خالص

 :وجود داردگردد، و استثنای پس از آن چگونه استثنايى است، چهار احتمال  كسانى باز مى

نيـز بـه  »يصـفون«كه مربوط به كافران است، مرجع ضمير در  ،با توجه به آيات قبل .1

 اهـيعنى خداوند از توصيفى كه آن. گردد؛ و استثنای پس از آن، منقطع باشد كافران باز

خدا كه مطـابق شـأن او  هشد خدا دارند، منّزه است؛ مگر توصيف بندگان خالصدرباره 

 .كنند توصيف مى

باشد كـه در آيـه  »لمحضرون«، استثنای منقطع از ضمير در 160اينكه استثناء در آيه  .2

 ٣٣.بيان شده است 158

، و جمالتى كه بـين شدهبيان  158باشد كه در آيه » جعلوا«اينكه استثنای از فاعِل در  .3

 .اين ضمير و مرجعش فاصله شده، جمالت معترضه باشد

موم بندگان بازگردد و استثنا نيـز متصـل باشـد؛ يعنـى به ع» يصفون«اينكه ضمير در  .4

جـز توصـيف بنـدگان ه شود منّزه است، ب هايى كه برای او مى خداوند از همه توصيف

 .مخَلص او كه پذيرفته است

به نظـر » االّ عباَد اّهللاٰ المخَلصين«مطلق است و نيز با توجه به » يصفون«با توجه به اينكه كلمه 

شده خويش را اسـتثنا كـرده  بندگان خالص فقطزيرا خداوند . م صحيح باشدرسد احتمال چهار مى

سـبحاَن اّهللاٰ عّمـا «يعنـى   است، و اين بدان معنا است كه توصـيف ديگـران شـامل آيـه قبـل ـ

بندگان مخَلص خدا نيستند اعم از كافران و جنيـان و  ءو اين ديگران كه جز ؛دشو ـ مى» يصفون

خداونـد از  ،بنـابراين. دشـو هستند و همه بندگان ديگر را شامل مـىهای غيرمخَلص  ساير انسان

 ؛كنند وی دارند منّزه است؛ مگر توصيفى كه بندگان مخَلص وی مى دربارهتوصيفى كه بندگان او 

بودن توصيف اين دسته از بندگان، واضح و روشن اسـت؛ و   و در هر صورت داللت آيه بر پذيرفته

 .، برای ساير بندگان حجت خواهد بودكند نمىتأييد را خداوند ا هوقتى كالم آن
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  :گويد ذيل اين آيه شريفه مى طباطبايى

علت اينكه خداوند از توصيف بندگان درباره خود منّزه است آن است كه واصفان، 

كنند، در حالى كه  خداوند را با مفاهيمى كه نزد خود آنان محدود است توصيف مى

 ولى علت صحيح...  از اوصاف او قابل تجديد نيست يك  خداوند نامحدود است و هيچ

بودن توصيف بندگان مخَلص خدا اين است كه خداوند آنان را برای خود خالص كرده و  

در حقيقت خداوند خود را به ايشان . هيچ موجودی غير از خدا در آنان سهمى ندارد

شناسند و غير از  را مىدر نتيجه تنها خدا . شناسانده و غير خود را از يادشان برده است

كنند، و اگر غير از خدا چيزی را هم بشناسند به وسيله خدا  خدا را فراموش مى

هايى اگر خدا را در درون خود توصيف كنند به اوصافى وصف  چنين انسان. شناسند مى

گاه آن صفات را بر زبان جاری سازند  كنند كه سزاوار ساحت كبريايى او است؛ و هر مى

ـ به دنبال وصف خود به قصور بيان خود  لفاظ قاصر و معانى آن محدود استگرچه ا  ـ

ال «: شدگان است فرمود كه سيد خالص) ص(كه رسول خدا  كنند؛ چنان اعتراف مى

آن حضرت در اين عبارت خدا را ثنا گفته . »احصى ثناء عليكانت كما اثنيت على نفسك

است كه او ثنايى جز آنچه را خداوند گونه كامل كرده  است و نقصان ثنای خود را اين

  .)17/182: 1397طباطبايى، ( پسندد، اراده نكرده است مى

  نتيجه

هـا و  شـناختى و كثـرت فهم گرايى و شـكاكيت معرفت تكثر معارف بشری مستلزم نسبيت هنظري

دانسـتن   و نيز صامتها  بر ديگر نظريههای متعارض بدون برتری و حجيت برخى از آنها  برداشت

دينى، اين گرايش برخالف ظاهر بسياری  عالوه بر اشكاالت برون. قرآن و ساير متون دينى است

. ها در اصول معارف دينى داللـت دارد شدن حجت بر انسان  از آيات قرآن كريم است كه بر تمام

آنهـا را  خصوص معرفى كرده، شك و ترديد در» بيّنات«عالوه بر اينكه قرآن، داليل پيامبران را 

  .برخالف عقالنيت و حقيقت فطرت دانسته است

؛ بلكه بدين صـورت يستبودن مفاهيم آن ن  بودن قرآن كريم نيز به معنای متناقض ذوبطون

است كه لفظى دارای معنايى مطابقى يا التزامى است، و معانى متعدد در طول يكديگر و مرتبط با 

در ايـن . كنـد درجـات اسـت داللـت مى؛ يا اينكه لفظ بر حقيقتى كه دارای مراتـب و هستندهم 

و اين معنا با ادعای  ؛اين مراتب و درجات طولى، داللت مطابقى خواهد بود رصورت داللت لفظ ب

  .های متعارض به غايت متفاوت است تكثر فهم
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دانستن قرآن مستلزم آن است كه اين كتاب به مفسر برونى نيازمند باشد؛ در حـالى   و صامت

حكمت «، »برهان« ،»نور«فّسر برونى احتياج ندارد و در آيات متعددی خود را كه قرآن كريم به م

از قرآن كريم، هم ) ع(ن او تفاسير معصوم ؛معرفى كرده است »تبيان«و » مبين«، »بيان«، »بالغه

ا و هم با توجه به تصريحات و اشارات قرآنـى، حجـت اسـت و ابـزاری هبودن آن  از جهت معصوم

و تفسير قرآن با مفروضات و معقـوالت غيرمطلـق  ؛آيد شمار نمى  رآن كريم بهمجّزا و بيرون از ق

يعنـى مـأخوذات درونـى قـرآن و   بشری نيز، هرچند تكثرپذير است ولى با وسيله و ابـزار واحـد ـ

وجود  یل خواهد شد؛ و اگر هم معانى متعددئـ تفسيرهای مختلف زا  های قطعى عقل فرض پيش

  .آيد شمار مى  داشته باشند، از نوع تكامل فهِم غيرمتضاّد به

  منابع     
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 .32-35ص ،16، شكيان: در الدين خرمشاهى، بهاء: ترجمه ،»تعدد اديان« ).ب 1372( ------- .24

 :ها نوشت پى

                                                 
 .٥٦-٥٤ص :١٣٧٩محمدحسن قدردان قراملكى، : .كنبرای تفصيل بيشتر،  .١
: ؛ انعـام١٥٧و  ١٥٣، ٨٧ :؛ نسـاء١٠٥و  ٨٦، ٢٥، ٩ :عمـران ؛ آل٢٥٣و  ٢١٣، ٢١١، ٢٠٩، ٨٧، ٢٣، ٢: بقره: .كن .٢

؛ ٩٩: ؛ اسـراء٨٨و  ٦٣، ٦٢، ٢٨، ١٧ :؛ هود١٠٤و  ٩٤، ٣٧: يونس؛ ٤٢: ؛ انفال٨٥و  ٧٣: ؛ اعراف١٥٧و  ٥٧، ١٢
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و  ٧ :؛ شـوری٤٥: ؛ فصـلت٥٩و  ٣٤ :؛ مـؤمن٢: ؛ سجده٣٥: ؛ عنكبوت٧و  ٥ :؛ حج١٣٣و  ٧٢: ؛ طه٢١: كهف

 .٤: ؛ بينة١٤: ؛ محّمد٢٦: ؛ جاثيه٩ :؛ دخان١٤
 .١: تكوير؛ »الشمس كّورت اذا« .٣
 .١: انفطار؛ »اذا الّسماء انفطرت« .٤
 .٢: انفطار ؛»واذا الكواكب انتثرت« .٥
 .٢: تكوير ؛»واذا النجوم انكدرت« .٦
 .٦: تكوير ؛»واذا البحار سّجرت« .٧
 .٧: عمران آل ؛»الّذی انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات و آخر متشابهات هو« .٨
را بايـد در  »قـد«ف نظر دارند كه آيا ها اختال ها و كوفى شود، بصری ای كه با فعل ماضى آغاز مى در جمله حاليه .٩

 .)١٣٩٧طباطبايى، : .كن( ؛تقدير گرفت يا خير
ـ   يعنى طهارت از حدث و خبـث توان معنای آيه را با تفسير اول ـ نافيه فرض شود نيز مى» ال«در فرضى كه  .١٠

 .ای كه در مقام انشا است تلقى كرد د؛ يعنى جمله را جمله خبريهكرتطبيق 
بـدانيم، در داللـت بـر ) ع(و مخصوص اهل بيـت  يمدوم را فراگير ندان هويژه آي حتى اگر اين دو آيه شريفه، به .١١

 .كردای وارد نخواهد  مقصود ما خدشه
 .١٩٥: ؛ بقره»ان اّهللاٰ يحّب المحسنين« .١٢
 .٢٢٢: ؛ بقره»ان اّهللاٰ يحب التّوابين و يحّب المتطهرين« .١٣
رين« .١٤ ١٠٨: ؛ توبه»واّهللاٰ يحّب المّطه. 
َ يحّب المتقين« .١٥  .٧٦: عمران ؛ آل»فاّن اّهللاٰ
 .١٤٦: عمران ؛ آل»َواّهللاٰ يحب الّصابرين« ١٦
 .١٥٩: عمران ؛ آل»اِن اّهللاٰ يحّب المتوكلين« .١٧
َ يحّب المقسطين« .١٨  .٨: ؛ ممتحنه٩: ؛ حجرات٤٢: ؛ مائده»اِن اّهللاٰ
 .٤: ؛ صف»ّب الّذيَن يقاتلون فى سبيله صفًا كانّهم بنياٌن مرصوصاّن اّهللاٰ يح« .١٩
ُ غفوٌر رحيم« .٢٠ ُ َو يغفر لكم ذنوبكم، واّهللاٰ َ َفاتّبعونى يحبِبكُم اّهللاٰ  .٣١: عمران ؛ آل»قل ان كنتم تحبّوَن اّهللاٰ
 .٥٥: اف؛ اعر»المعتدين انّه ال يحبّ «؛ ٨٧: ؛ مائده١٩٠: ؛ بقره»اّن اّهللاٰ ال يحب المعتدين« .٢١
ُ ال يحّب كل كّفار أثيم« .٢٢  .٢٧٦: ؛ بقره»واّهللاٰ
َ ال يحب الكافرين« .٢٣  .٤٥: ؛ روم»انّه ال يحّب الكافرين«؛ ٣٢: عمران آل ؛»فاّن اّهللاٰ
ُ ال يحّب الظالمين« .٢٤  .٤٠: ؛ شوری»انّه ال يحّب الظالمين« ؛١٤٠و  ٥٧: عمران ؛ آل»واّهللاٰ
 .٣٦: ؛ نساء»اِّن اّهللاٰ ال يحّب من كان مختاًال فخوراً « .٢٥
َ ال يحّب الخائنين« .٢٦  .٥٨: انفال ؛»اّن اّهللاٰ
َ ال يحّب من كاَن خّوانًا اثيماً « .٢٧  .١٠٧: نساء ؛»ان اّهللاٰ
 .٣٨: ؛ حج»إّن اّهللاٰ اليحب كل خّوان كفور« .٢٨
 .٧٧: ؛ قصص٦٤: مائده ؛».واّهللاٰ اليحب المفسدين« .٢٩
 .٣١: ؛ اعراف١٤١: انعام ؛»انّه ال يحّب المسرفين« .٣٠
 .٢٣: ؛ نحل»انّه ال يحّب المستكبرين« .٣١
 .٧٦: ؛ قصص»اّن اّهللاٰ ال يحّب الفرحين« .٣٢
 .١٥٨: ؛ صاّفات»َو جعلوا بينه و بين الجنّة نسبًا، و لقد علمت الجنة انّهم لمحضرون« .٣٣


