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  چكيده
ـ ت بשر رא تא پאیאست כه ھدא یقرאن אخرین כتאب אسمאن تحـول مسـتمر   . خ بـه عھـده دאرد  یאن تـאر ی

مبـدل   یשگیھم یرא به ضرورت یت אلھین ھدאیאز א یریگ د، بھرهیجد یאزھאیبשر و مطرح שدن ن یزندگ
پس אز عصر نزول אن، در  یھא نسل یت قرאن برאیאز ھدא یریگ بھره یدر خصوص چگونگ. سאخته אست

دאرنـد   ینـ یثאبت و متع ین بאورند כه אلفאظ قرאن معאنیبر א یא عده. אختאف אست یאن دאنשمندאن אسאمیم
. אسـت  ین כאر שدنین بאورند אیبر א یא د و عدهאلفאظ قرאن رא گسترש دא یتوאن معאن ینم یچ رویو به ھ

ـ ل مـتن و بـא אرא  یـ כرد تحلیبه عنوאن رو ییאز سאختאرگرא یریگ ن مقאله بא بھرهیא : لیـ אز قب ییכאرھـא  ه رאهی
ـ جد یجـאد معـאن  یع و אیـ ، تقط)ض و אمثـאل אن یه، אستعאره، مجאز، تعـر یه بر כنאیبא تכ(گسترש معאنی  د، ی

 یبـא مـتن، طـرح אلگـو     یכیمعنא، گفتمאن ھرمنـوت  ۀאنیظאھر و بאطن، طرح سطوح سאختאرگرא یرمزگذאر
ـ یجאمع و سא ممכـن و معقـول دאنسـته و بـא אسـتفאده אز       یرא אمـر  یر موאرد مשאبه، گسترש معאرف قرאن

ـ ھא رא بא כאرھא و مستندאت אن مשروح رאه. د نموده אستییאت و نظرאت مفسرאن، אن رא تאیروא אلـه  د در مقی
  . جست و جو כرد

 
 .تیכ، روאی، ظאھر و بאطن قرאن، ھرمنوتییگرא سאختאر: ها كليد واژه

                                                 
  .18/05/1391: ؛ تאریخ تصویب نھאیی07/07/1389:خ وصولیتאر*. 
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  طرح مسئله

ر یـ پس אز عصر نـزول אن، و بـه تعب   یھא نسل یم برאیت قرאن כریאز ھدא یریگ אستمرאر بھره
در خصـوص  . زمـאن אسـت   یقرאن در ط ییمعنא ۀنبودن אن، مستلزم گسترש دאمن یگر عصرید

ـ بـر א  یא عـده . وجود دאرد یאن دאنשمندאن אسאمیدر م یھאی مختلف ن אمر دیدگאهیא یچگونگ ن ی
אلفאظ قـرאن رא   یتوאن معאن ینم یچ رویدאرند و به ھ ینیثאبت و متع یبאورند כه אلفאظ قرאن معאن

ز ین یא عده؛ و )356 /16، یאسدאبאد(אن שد  یمعאن یبرא یدرون یھא هیو قאئل به א گسترש دאد
 یאسـت כـه ھـر سـطح אن بـرא      یمرאتب طول یدאرא ییم אز نظر معنאیبאورند כه قرאن כر نیبر א
تـوאن بـא    ین אست כه چگونه مـ یא یسؤאل אسאس. )67-64/ 3طبאطبאیی، (قאبل فھم אست  یא عده

مقאلـه درصـدد   . قرאن قאئـل שـد   یبرא یھא سطوح مختلف معאن ف نשدن אنیحفظ אلفאظ و تحر
  .بא حفظ אلفאظ אست یمعאن ۀبه گستر یאبیدست یכאرھא رאه یبررس

  
  يىف ساختار و ساختارگرايتعر

א یכ دאستאن، אثر ی یא אجزאین כننده منאسبאت درون عنאصر ییچאرچوب تع یسאختאر به معنא
گـردد و سـאختאرگرאیی،    یאثـر بـאز مـ    یאن אجزאیכ میخوאنی אرگאن دאر אست כه به مفھوم ھمیپد
گرאیی رא در سـאختאر  .אبـد ی یت مـ یـ به متن אست כه در جھت فھم مـتن، אھم  یفلسف یכردیرو

توאن به صورت روש علمی بررسی منאسبאت درونی عنאصر تשכیل دھنـدۀ   مفھوم جאمع אن، می
אی در مورد שכل یא سـאختאر   یכ پدیده تعریف نمود و در مفھوم خאص، אن رא به عنوאن نظریه

ل مجموعـه  یـ ر مـتن بـه تحل  یسאختאرگرאیی بـرאی تفسـ   .)180، یאحمد(توאن در نظر گرفت  می
مختلف  ین אجزאیب یאز منאسبאت خאص درون. כ متن توجه دאردیسאختאر  ین אجزאیمنאسبאت ب

، منאسبאت، یبر אسאس אصول سאختאرשنאس. دیא ید میظאھر متن پد یورא یدیجد یسאختאر، معאن
ھـא رא بـא    دھـد و אن  یمـ  یت، שכل و معنـ متفאو یھא متن به نשאنه یھאی אجزא ھא و تقאبل تفאوت

، یאز عنאصـر صـور   یא نשـینی مجموعـه   دھد כـه אز رאه ھـم   یگر مرتبط سאخته، و אمכאن میכدی
  .)6، یصفو(تאزه سאخته שود  یھאیی بא معאن عبאرت
  

  قرآن یساختار یها ىژگيو
ن قـرאن  یتعـ . سאزد یرא אز دیگر متون، ممتאز م سאختאری אست כه אن یھא یژگیو یدאرאقرאن 

نبـودن אن،   یخدאونـد و بשـر   یب جمאت אز سـو یدر אبعאد معنא و مفھوم، سאختאر אلفאظ و ترכ
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خـאص، אسـتمرאر אعجـאز     ۀژرف معאرف قرאن و אختصאص ندאשتن אن به عصـر و دور  یمحتوא

  .ھא אست یژگین وی، אز جمله אیبשر یھא אن بر دאنש ۀق و گستردیر عمیقرאن و تאث
כه  ییאبند تא جאی یم یשتریت بیאھم ییمعنא یھא یژگیאز و یقرאن حت یسאختאر یھא یژگیو
  : ندیجو یھא م یژگین وینظرאن אعجאز قرאن رא در א אز صאحب یبرخ

 ینـوع . ب אسـت یف و ترכیتאل یب و قسمینظم و ترت یفصאحت و بאغت عبאرت אز نوع«
כ כـאم  ی یگאھ. (...) אست یزیאم بאفتن و אرאستن و رنگ ینوع. אست یخت و صورت نگאریر

שـود   ینسبت به אن برتر مـ  یتیאبد و بא خصوصی یت میאد مزیز یگر به درجאتینسبت به כאم د
گر برترنـد و  ید یאز כאم بر برخ یدאرد، برخ یبرتر یفیبر تאل یفیو تאل یبر نظم یכه نظم چنאن
رسند تא  یبאא م یگאھیאبد و به جאی یאدאمه م ین برتریرند و אیگ یم یשیگر پید یא بر پאره یא هپאر
 یھא در نאتوאن روھא سאقط و گאمیھא سست و ن ده و گمאنیھא بر رسند כه طمع یم یא כه به نقطه نیא

  ).38، یرجאنج(».שوند یمتوقف م
  

  قرآن یسلسله مراتب ساختار
ر نمـود  یز یقرאن، تنאسب אجزאء אست כه در مرאتب مختلف سאختאر یאز אبعאد مھم سאختאر

  :אبدی یم
 یھـא و چگـونگ   نש وאژهی؛ שـאمل گـز  یـی و אوא یوאژگـאن  یھـא  ھـא و تنאسـب   یھمאھنگ .1

 .ھא نש אنیو چ یریכאرگ به
ـ سـאختאر א  ی؛ שאمل گونאگونیא هیدرون א یھא ھא و تنאسب یھمאھنگ .2 و  یאت و ھمـאھنگ ی

 .אتیفوאصل אه و یتنאسب אجزאء در א
ھא و  ، אرتبאط بخשیموضوع ی؛ שאمل ھمبستگیא درون سوره یھא ھא و تنאسب یھمאھنگ .3

 .אن فوאصلیم یאت و ھمאھنگیوند אیپ
جوאر، אرتبـאط   ھم یھא سوره یھא؛ שאمل אرتبאط مضمون אن سورهیھא م و تنאسب  یھمאھنگ .4

אغـאز و فرجـאم و אرتبـאط    جوאر در  ھم یھא سوره ین و ھمאھنگیשیאغאز سوره و فرجאم سوره پ
 ).241-73، ص یخرقאن(ھא  אن سورهیم

  :عאوه بر موאرد فوق به موאرد زیر نیز אשאره שده אست
ھאی قـرאن، بـر אسـאس حـروف مقطعـه و       אی אز سوره تنאسب و پیوستگی میאن مجموعه .1

 ھא؛ سیאق عمومی سوره
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نשאن دאدن אھمیـت  تنאسب و پیوستگی میאن כلمאت قرאن و אیجאد سאختאر درختی برאی  .2

 ).65-70אیאزی، ص (ھא بא یכدیگر  כلمאت و مفאھیم و نوع אرتبאط אن
ـ جـوאر بא  ھـم  یھـא  و אرتبـאط سـوره    یدر نقد موאرد نאظر به ھمאھنگ و   ید گفـت ھمـאھنگ  ی

ـ  ین فرض مبتنیجوאر بر א ھم یھא سوره یھא و אرتبאط مضمون אن سورهیھא م تنאسب ن یאست כه ب
ـ ن فرض כـه אرא یبرقرאر אست و א یبعد אرتبאط مשخص ۀسور یسوره و אبتدא یאنتھא مصـحف   ۀی

نـزول אسـت، در    یبـر مبنـא   یب قرאن فعلـ یرفته אست و ترتیوאحد، در عصر عثمאن صورت پذ
ـ سـت و א یب نـزول ن یـ ، ترتیب قرאن فعلـ یאست כه ترت یصورتی כه אز مسلمאت علوم قرאن ن ی

بسنده כرد  یید به אرتبאط معنאین אسאس بאیبر א. مبنא قرאر گرفته אست یبعد یب در عصرھאیترت
  .ردیتوאند مبنא قرאر گ یقرאن نم یھא سوره یو تقدم و تאخر رتب

  
  شروط دستيابى به فهم 

بא אینכه ھدف אز כאربرد زبאن دستیאبی به معنא אست، אمא אین معنی نه صرفאً در سـאختאر و نـه   
אن یـ بـه ب . שـوند  ھא שرط دستیאبی به فھم محسوب می אست؛ بلכه אیندر عنאصر و عאیم زبאنی 

بـه مطאلعـه    یـی گرא אست כه مכتب سـאختאر  یאز نظאم ثאبت یכه بخש یزبאن ۀدیכور، در ھر پدیر
ـ אز عא یثـאبت  ۀن אمر، وجـود حـوز  یא ۀجینت. وجود دאرد یدאریپא یپردאزد، معنא یאن م ۀدربאر م ی

ـ ن حאل، אیگر دאلت دאرند؛ در عیכدیאست כه نه بر جھאن، بلכه بر  م و ین حـوزه، שـرط تفھـ   ی
  ).302ور، یאست(ند یب یتدאرכ م ییאن رمزھא یسאزد و برא یتفאھم رא فرאھم م

  
  سطوح معنا شناسى قرآن

ده یه گردیر אرאیز یھא نھفته در متن قرאن بر مبنאی دیدگאه رאیج، در گאم یبه معאن یאبیرאه دست
  :אست
 مفردאت قرאن؛ یو שنאخت معنא یوאژگאن یمعنא שنאس .1
جملـه   ۀدאورنـد یف بھنجאر כلمאت כـه پد یب و تאلیאز ترכ ی، אگאھیא گزאره یمعنא שنאس .2

 دאلت در چאرچوب عرف عقא؛ یאست و توجه به نقש وאژگאن در جمאت و چگونگ
به متن، כه مسـتلزم   یدگאه مשخصیر متن، אختصאص دאدن دیمتنאظر و فرאگ یمعنא שنאس .3
روשن،  یدیسع(متن אست  یدرون یھא هیبه א یאبیھא و دست אتر אز وאژگאن و אحאد گزאرهفر یدرכ
405-408.( 
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نھفته  یبه معאن یאبین نכته אשאره כرد כه دستیتوאن به א یدگאه مین دیو نقد א یدر مقאم بررس

 تر رא نیאزمند אست و حتی گאم نخسـت، یعنـی معنـא שنאسـی وאژگـאنی      در متن، فرאیندی پیچیده
پذیر نیست و مستلزم حصول درכی و لو אجمאلی אز مرאتب مختلـف   ھאی بعدی، تحقق بدون گאم

ھـא כـه در قאلـب     ھא و درכ گـزאره  توאن گفت فرאتر אز تعאمل بین درכ وאژه می. سאختאری אست
ھـא و حتـی درכ معنـא و     ھא و אیـه  ھא به אجمאل پذیرفته שده אست، درכ گزאره درכ אلفאظ و אیه

ھאی گفته שده در مرאتب مختلـف سـאختאری    ھא و تنאسب ظ، مستلزم درכ ھمאھنگیمحכی אلفא
ـ ونـد א یھא و پ ، אرتبאط بخשیموضوع یدر אین میאن سאختאر سوره به ویژه ھمبستگ. אست אت، ی

  . مورد توجه قرאن שنאسאن قرאر دאرد
  

  معنا ىواحد اساس
 یאم و محتـوא یـ כند پ یمשخص مت دאرد כه ین نظر אھمیمعنא אز א یپردאختن به وאحد אسאس

ر یر سـطوح تـאث  یرد و چگونـه بـر سـא   یـ گ یשـכل مـ   یאز سطوح سאختאر یدر چه سطح یאصل
אنـد و در مقאبـل    כאم یאصل یא تכوאژھא سنگ بنאی، אلفאظ و یریبنא بر قول مשھور تعب. گذאرد یم

  :שכل دھنده به معنא ھستند یאصل یمبنא -אت در قرאنیא אیو  -معتقدند כه جمאت  یگروھ
אسـت כـه    یאنیـ ترین وאحد نظـאم ب  ترین وאحد معنאدאر زبאن، כوچכ تכوאژ به عنوאن כوچכ

نظم ثאبت تכوאژھـא  . دאשته بאשد یزبאن، وאبستگ ییمאً بא ھر قسمت אز نظאم محتوאیتوאند مستق یم
כאر زبـאن שـنאس   . دنیא یزبאن به שمאر م یאز مبאن یف אزאدیزאن تعریخאص، و م یھא در سאخت

، دسـتور  یفین توصـ یچن. ف כندیق و جאمع توصیدق ین سאختאر منظم رא به روשیאن אست כه א
در بאب سאختאر אن زبאن در نظر گرفـت   یא هیتوאن نظر یدستور ھر زبאن رא م. שود یم یزبאن تلق

)200- 206.(  
ر نظر گرفته שوند، ده دیھنجאر یترین وאحدھא ھא به عنوאن بزرگ رسم بر אن אست כه جمله

ـ وאره، عبאرت، כلمه و تכوאژ تجز ب به جملهیتوאن به ترت یھא رא م و אن ـ א. ه כـرد ی ن وאحـدھא אز  ی
ـ א. שـود  یپیכـر بسـتی مـنعכس مـ     یھـא  برخوردאرند כه در گفتאر بא مשخصه یسلسله مرאتب ن ی

כه جملـه   نیبא توجه به א. سאزند یسאختمאن جمله فرאھم م یبرא یمنאسب یھא ھא، عאمت مשخصه
ـ ل שـده אسـت و در ھـر א   یتשכ ییھא هیאز א ب تכوאژھـא عمـאً، ھمـوאره بـر حسـب      یـ ه، ترכی

رא  تـوאن אن  یאسـت כـه نمـ    یא دهیچیשوند، جمله چنאن وאحد پ یف میھא توص ترین سאزه نزدیכ
  ).188ت، یאسم(אن כرد یאن ب یتכوאژ یمאً بر حسب سאختאرھאیمستق
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ھـر  . ترین وאحد نظم در قرאن، سـوره אسـت   گفت כوچכد یدر مقאبل سخنאن אשאره שده بא

ر یאت سوره به صورت אزم و ملزوم، بא אن مرتبطند و تفسـ یدאرد و ھمۀ א یאصل یسوره مضمون
ـ برאی نمونه، فرאھـی سـوره ذאر  . )6-5ر، یم(رد ید بא توجه به אن صورت پذیسوره بא אت رא بـه  ی

و  51-47، 46-38، 37-24، 23-20، 19-15، 14-1אیـאت  : م כـرده אسـت  یھفت بخש تقس
ـ در بخש نخسـت سـوره، نمودھـאى رحمـت و غضـب אلھـی در א      . 60-52 ل یـ א אز قبیـ ن دنی
ن بخש وجـه  یت دאرند و در אیستم ثوאب و عقאب در אخرت حכאیھאى بאد و بאرאن، אز س دهیپد

ن یدر سوم. אن שده אستیدر بخש بعدى، جنبه ثوאب אعمאل ب. ن שده אستییفر تبیمجאزאت و כ
. د שده אسـت یھאى אفאقی و אنفسی تאכ دهیبخש، موضوع جزא و عقאب، بא عرضه שوאھدى אز پد

بخש ששم معـאد رא  . ت مسئله אرאئه שده אستیخی برאى تثبیز שوאھدى تאریدر دو بخש بعد ن
ه و א له و سـلم  یאنی سوره، به پیאمبر صلی אهللا علیدھد و در بخש پא وند میید و نبوت پیبه توح

שـאن אسـت نـه    یمאنی مخאلفאن אو بر عھده خـود א یא ت بییשود כه مسئول تسلی دאده می گونه אین
د بـر عقوبـت כـאفرאن    یـ אمت بـא تאכ یسوره، جزא در ق محورن یبنאبرא. )219-215  ،ییאقא(אمبر یپ

ن محور بא ھمه سوره مرتبط بوده یא. )6ر، ص یم(پאدאש  ۀگرאن یتאف ۀد بر جنبیאست، אلبته بא تאכ
ھא بـه   دهین روשن אست כه در سوره אفכאر و אیھمچن. دھد وند مییو ھفت بخש אن رא به ھم پ

  : אفته אستیطور منطقی بسط 
  ه طرح שده אست؛ی، نظر14-1، שאمل אیאت 1در بخש  .1
  ن שده אست؛ییه تبی، نظر15-23אت ی، שאمل א3و  2در بخש  .2
ـ ه بא אدله و שوאھد مختلفی تقوی، نظر24-46، שאمل אیאت 5و  4در بخש  .3 د یـ ت و تאכی

  שده אست؛ 
  تر قرאر گرفته אست؛  عیאندאزى وس ه در چשمین نظری، א47-51، שאمل אیאت 6در بخש  .4
طی כه حضـرت محمـد   یאندאز بא שرא ن چשمیא 52-60، שאمل אیאت 7تאً در بخש یو نھא .5

 . وند خورده אستیه و א له و سلم در אن قرאر گرفته پیصلی אهللا عل
אس بـא پـאدאש و ثـوאب אخـروى بـر جنبـه       یز אھنگ سوره אשכאرא در قیبه عאوه محتوא و ن
تـوאن כـل    یשود م یگونه כه مאحظه م ھمאن. )219-215، ییאقא(د دאرد یمجאزאت و عقوبت تאכ

  .گرفتمرتبط و منسجم در نظر  یא سوره رא به صورت مجموعه
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  ساختار سوره

ـ    یאرא یאت، نظرאت متفאوتیאرتبאط א یم چگونگیدر ترس ن یه שده אست כـه دאل بـر تنאسـب ب
گر، אשتمאل ھر سوره بر چند یכدیجوאر بא  אت ھمیאند، אرتبאط א כ مرحله نאزل שدهیכه در  یאتیא

در رگـذאر  یتאث یت وאحد و وحدت موضـوع یھر سوره אز جאمع یموضوع جدאگאنه و برخوردאر
نשـאنه   یم دאرאیقرאن כر یھא نכه ھر یכ אز سورهیبא א. بאשند یאت میא یوستگیאنسجאم و به ھم پ

 یبـرא  یھא رא بسـאن فصـول و אبـوאب    ن سورهیتوאن א یאست، אمא نم یא ژهیכرد و مשخصه ویو رو
ر خوאھـد  یכرد قرאن مغאیگאه و رویتכلف אمیز و بא جא یدگאھین دینمود و چن ید تلقیقرאن مج

  ). 25-12گر،  خאمه(ود ب
قـرאن،   یھא ن אست כه در سورهیبر א یسوره مبتن یگر در خصوص سאختאر ھندسیدگאه دید

כאر گرفته שده אست כـه پـرورש    وند دאدن موضوعאت گونאگون بهیپ یبرא یمختلف یسאختאرھא
مשـخص، موضـوعאت بـه عنـوאن فـروع موضـوع وאحـد،         ییموضوعאت در אنسجאم و ھمسـو 

مשـخص در موضـوعאت بـه     یאن ھـدف فכـر  یضوعאت אز محور تجאنس و سرمو یبرخوردאر
  ).149-148، یبستאن(روند  یق אن به שمאر میعنوאن محور وحدت אز مصאد

 یھـא  سـوره  یبرא یمאنه، برخیو حכ یمتون אدب یبرא ین تفتאزאنیدگאه سعدאلدیبא توجه به د
  :אند ر כردهیقرאن سه بخש تصو

مقدمه و  ۀשود و به منزل یر میتعب» فאتحه«א ی» אبتدא«، »مطلع«א سرאغאز כه אز אن به یשروع  .1
 .بر سوره אست یدرאمد שیپ

پـردאزد و   یح حـوאدث مـ  یل مطאلـب و توضـ  یכره כه به بسط و تفصـ یא پی یאنیبخש م .2
 .و عمده سوره אست یقسمت אصل

שود و در אن، موضوع به فرجـאم   یر میتعب» خאتمه«א ی» مقطع«א אنجאم כه אز אن به یאن یپא .3
 ).144-143، یخرقאن(گردد  یאز سوره אשאره م یא جهیא نتیده یرسد و به چכ یخود م

 
  سوره ىادب یها اجزاء و گونه

  : ف כאم پنج مرتبه שمرده שده אستیمرאتب تאل یبرא
بـه   ن כلمאت بא ھـم یف אید و אز تאلیא یوند حروف بא ھم، אسم، فعل، حرف به وجود میאز پ
ت שـود  یאگر در אخر כلمאت سجع رعא. دیא ید مید، نثر پدیبه وجود א یدیمف ۀאی כه جمل گونه

مقطـع،   یכـه دאرא  یא אز כلمאت بא ھم بـه گونـه   یوند برخیبא پ. שود یبه אن نثر مسجوع گفته م
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כـאم  . نـد یوزن بאשـد، بـه אن שـعر گو    یرد و אگـر دאرא یگ یمخرج و مدخل بאשد، نظم שכل م

. نـد یگو یא مכאتبه אست כه به אن نאمه میשود و  یא محאوره אست כه به אن خطאبه گفته میمنظوم، 
  . אند ژهینظم و یست و ھر یכ دאرאین پنج قسم خאرج نیپس אنوאع כאم אز א

. ج אز موضوعאت مورد אختאف אسـت یرא یאدب یھא قرאن بא گونه یو متن یق سאختאر אدبیتطب
ق ھستند و ھر چند שمول قرאن بر שعر به مفھوم مصـطلح  ین تطبیא یریپذ قאئل به אمכאن یبرخ

ـ ست אیم و در خور وى نیאموختیبه אو שعر ن] مא[و (ح خود قرאن یرא مطאبق بא تصر ] سـخن [ن ی
ـ  یھـא  رند، אمא گونهیپذ ینم) 1.ستیجز אندرز و قرאنی روשن ن در نثـر قـرאن رא ھمـرאه بـא      یאدب

  ). 145-142، یبستאن(دאنند  یمنحصر به فرد، پذیرفتنی م یھא یژگیو
ھאی عرب  قرאن אز نظر سبכ، مخאلف بא سبכ یאند אعجאز بאغ دאنשمندאن معتقد بوده یبرخ

مربوط به אحوאل سبכ در قرאن رא بא כאم عرب  یשכل כل یא عده. در שعر، نאمه و خطאبه אست
ر مقفـא، כـאم   یـ ن غשعر، כـאم مـوزو   یعنیאی כه כאم به אن وאبسته אست  گאنه ھאی پنج و روש

عـאدت  «: نـد یگو یمـ  یא عـده . دאنند یر مسجع و כאم مرسل، متفאوت میمسجع، سخن موزون غ
אن یכאم معروف אست، אز جمله שعر، سجع، خطאبه، نאمه و نثر، כه م یھא عرب در אنوאع و گونه
אورد כـه   ژه و خאرج אز عאدت رאیو یא وهیقرאن بא نزولש ש. אن دאردیجر یمردم و در כאم عאد

قـرאن  ). 156-155و  119،  41لכـوאز،  א(» برتر אسـت  یدאرد و אز ھر روש یگאھیجא ییبאیدر ز
כه به אن   نین دאلت دאرد بر אیכ رא ندאرد و אی چینظم ھ یھאست ول م جאمع محאسن تمאم אینیכر

  ).235אلכوאز، (אست » כאم«توאن گفت כه אن  یتنھא م. توאن گفت یא سجع نمینאمه، خطאبه، שعر 
  
  گسترده  ىشمول بر معان یقرآن برا یساختار یها ىژگيو

گسترده رא در سـطوح مختلـف    یم כه אمכאن שمول بر معאنیقرאن כر یسאختאر یھא یژگیو
  :ر אستیسאزند، به שرح ز یفھم، فرאھم م

  گسترش .1
ھאی یכ دאل אست כه نאשی אز تכאمل در عنصر سبכ، یعنـی   گسترש به معنאی تعدد مدلول

שنאسی مبنی بـر אینכـه ھـر دאل مـدلولی دאرد،      دیدگאه زبאن  یبא نفאدبیאت، . گزینש و نظم אست
 یمعـאن  یریـ گ ن تعدد مدلول، بـه שـכل  یא. כند برאی یכ دאل אمכאن تعدد مدلوאت رא مطرح می

بא توجه به אینכه زبאن در سطح نوאوری، تאبع قصد در . שود یه منجر میאول یعאند در כنאر میجد

                                                 
  . )69/یس(وَ مא عَلَّمْنאهُ אلשِّعْرَ وَ مא یَنْبَغِي لَهُ אِنْ ھُوَ אِאَّ ذِכْرٌ وَ قُرْאنٌ مُبِین 1
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אی כه دאلت نخست אن گـزینש שـده    ھאست، به وאسطۀ قصد אز وאژه گزینש وאژگאن و نظم אن

  ).328אلכوאز، (رسد  به دאلت دوم می
، אمכـאن אطـאق   ن אمریھא، א له אن ق مفردאت אلفאظ قرאن אز موضوعیل خאرج بودن مصאدیبه دل

بא توجه ). 67، یאשرف(سאزد  یق متعدد و به ظאھر متفאوت رא فرאھم میכ وאژه بر مصאدی یقیحق
تر אز مفھوم مجאز אست، مصאدیق زیر برאی گسترש در قرאن مـورد   به אینכه مفھوم گسترש عאم

  ):330-351אلכوאز، (אשאره قرאر گرفته אست 
نאשی אز אین אست כه لفظ به معنאی אصلی نیאمده אست بلכه به معنאی دیگری  كنايه، .1.1

אید یא در ردیف אن אست و توسط معنאی אصلی به معنאی دیگـری אשـאره    אست כه در پی אن می
  ).331 אلכوאز، ص(نمאید  می

ـ گو می] و[گَزد  ھאی خود رא می و روزى אست כه ستمכאر دست: برאی نمونه אى כـאש  «: دی
  1».گرفتم אمبر رאھی بر مییبא پ

אول  یمعنـא  ۀو حسرت بر گذשته אسـت כـه אزمـ    یمאنیدن دست، אحسאس پשیمرאد אز گز
ـ א. כنـد  یق אن بـر אزم دאلـت مـ   یאورد و אز طر یپس ملزوم رא م). 332אلכوאز، (אست  ن نـوع  ی

زمخשـرى،  (سـאزد   یر אن بر שنونده رא אفزون میبرد و تאث یכאربرد، سطح فصאحت כאم رא بאא م
276.(  

و אשאره دאرد כه  یبر כשت یعنی  2.مین سوאر כردیאج خیدאر و م تخته] כשتی[و אو رא بر : אیو 
אست כه  ین אز جمله صفאتیو א). 334אلכوאز، (محכم שده אست ییھא خیھא و م بא تخته یאن כשت
  ).434،  زمخשرى(אن אست یאنگر مؤدאین موصوف خود שده و بیجאنש

، دאلت بر چیزی אز رאه مفھوم رא گوینـد؛ نـه بـه وضـع حقیقـی و      تلويحتعريض و  .1.2
  ).339אلכوאز، (مجאزی مثل سوق دאدن כאم به بیאنی כه بر غرض دאلت نمאید 

نـد אز  یگو ترשאن כرده אست، אگر سـخن مـی   ن بزرگیبلכه אن رא א] نه[« : گفت: برאی نمونه
  3.»دیھא بپرس אن

ھא אست כـه بـه    ه אنیل علیאز بאب אستھزאء و אقאمه دل) دیپرسھא ب אز אن(» فسئلوھم«غرض אز 
אنتسـאب فعـل خـود بـه بـت      ) ع(م یدر وאقع قصد حضرت אبرאھ. بت بزرگ אשאره دאرد ینאتوאن

                                                 
   ).27/ فرقאن (یَدَیْهِ یَقُولُ یَلَیْتَنیِ אتخََّذْتُ مَعَ אلرَّسُولِ سَبِیא   وَ یَوْمَ یَعَضُّ אلظَّאلِمُ عَلیَ 1
  .  )13/ قمر(ذَאتِ אَلْوَאحٍ وَ دُسُر   حَمَلْنَאهُ عَلیَ وَ 2
  ).63/ אنبیאء(  قَאلَ بَلْ فَعَلَهُ כَبِیرُھُمْ ھَذَא فَسَْلُوھُمْ אِن כَאنُوאْ یَنطِقُون 3
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כـه   یضـ یبت אسـت در قאلـب تعر   یخود و אثبאت אن برא یر فعل برאیست؛ بلכه قصد אو تقرین

  ).202قאسمی، (سאزد  یت مخאطبאن رא حאصل میאلزאم حجت و محכوم
ھאی گسترש، معאنی خبـر و אنשـאء אسـت، چـون אیـن       ، אز گونهمعانى خبر و انشاء .1.3

שود و به دאلتی אשאره دאرد כه پس אز فھم  معאنی تنھא بر אسאس معنאی وصفی ترכیب فھمیده می
  ).340אلכوאز، (כند  שود و بאفت به אשכאر כردن אن כمכ می معنאی نخست فھمیده می

  1.שدگאن بر אن دست نزنند כجز پא :نمونه
 یدر معنـא  یب خبریه ترכین אیدر א. پאכאن אست ۀلیאز مس قرאن جز به وس یه نھیمرאد אز א

  ).129قאسمی، (به כאر رفته אست  ییאنשא
אى  سـوره  -دییگو אگر رאست می -د، پسیم שכ دאریא و אگر در אنچه بر بنده خود نאزل כرده

   2.دیفرא خوאن -ر خدאیغ -رאد و گوאھאن خود یאوریمאنند אن ب
ـ אوریفـאتوא، پـس ب  (به כאر رفته אست و אمر در  یאخبאر یدر معنא ییאنשא ۀنجא جملیدر א ، )دی
رש رא یتوאند نظ چ بשرى نمییכه قرאن معجزه אست، و ھ: زى אست، تא به ھمه بفھمאندیאمر تعج

  ).91، ییطبאطبא(אورد یب
گאتنگی אست و گسترש نزد سیبویه بـر  ، رאبطۀ میאن مجאز و گسترש، رאبطۀ تنمجاز .1.4

  ).349لכوאز، א(שود  مجאز ھم אطאق می
כننـد و جـز پلیـد כـאرِ      چرא כه אگر تو אنאن رא بאقی گذאرى، بنـدگאنت رא گمـرאه مـی   : نمونه

    3.ندینאسپאس نزא
ـ אست به א یא ر כرده אست כه אשאرهیשאن تعب ندهیفرزندאن، به א یه אز وضع כنونیא .1 כـه   نی

ل خوאھند ینده به אن تبدیھא رא وصف כرده به אنچه در א כند و אن یقطعאً رאه پدر رא دنبאل مفرزند 
 ).621زمخשرى، (שد 

و אسـتعمאل אن در   یقـ یحق یه گرفتن لفظ אز معنאیعאر ی، در אصطאح به معناستعاره .1.5
אن قـت ھمـ  یאستعאره در حق. دאرد یبر אسאس مשאبھت، وאبستگ یقیحق یאست כه بא معنא ییمعنא
-141אن، یرینصـ (ه ین تשـب یאز طـرف  یכـ یه، وجه שـبه و  یبא حذف אدאت تשب یه אست ولیتשب

142.(  

                                                 
  . )79/ وאقعه(  لَّא یَمَسُّهُ אِلَّא אلْمُطَھَّرُون 1
  )23/ بقره(  عَبْدِنَא فَאْتُوאْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَ אدْعُوאْ שُھَدَאءَכُم مِّن دُونِ אللَّهِ אِن כُنتُمْ صَאدِقِین  وَ אِن כُنتُمْ فیِ رَیْبٍ مِّمَّא نَزَّلْنَא عَلیَ 2
  )27/ نوح(فَّאرًא אِنَّכَ אِن تَذَرْھُمْ یُضِلُّوאْ عِبَאدَכَ وَ لَא یَلِدُوאْ אِلَّא فَאجِرًא כَ 3
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رد و אنچـه رא در  یـ گ مـی ] به ھنگאم خـوאب [و אوست כسی כه שبאنگאه، روح שمא رא : نمونه

ـ ن به سر אیכند، تא ھنگאمی مع دאر مییدאند سپس שمא رא در אن ب د مییא روز به دست אورده د אن ی
  1.د אگאه خوאھد כردیא دאده بאزگשت שمא به سوى אوست سپس שمא رא به אنچه אنجאم میگאه 

رود  یכـאر مـ   ر אعمאل صאلح بهیغ یمنظور אز جرאحت، אعمאل و مכتسبאت אنسאن אست כه برא
و مשـאبه אن   ی، ربא خوאریفروש فروשی، כم ، گرאنیل تھمت، دروغ، אحتכאر، دزدیאز قب یאعمאل
صـאدقی تھرאنـی،   (כنـد   یدאر م אو رא خدשه یو אخرو یویאت دنیت و حیعبودאن אنسאن و یכه כ
67.(  

  ديجد ىجاد معانيع و ايتقط .2
שאخه  یعنیאن אست؛  ینمא ه، گسستهیو بאتשب یھאی قرאن אسلوب چند وجھ یכی אز ویژگی
. دگر پـردאختن  یبه معنא ییכ مضمون و אز معنאی ین و قطع توאلیو مضאم یبه שאخه שدن معאن

رא حسـن و   قـرאن، אن  یسאختאر ۀصین خصیא یאدب -یو زبאن یت ھنریبא پی بردن به אھم یبرخ
  ). 655-654، یخرمשאھ(رאد אن یب و אیאند نه ع ھنر قرאن שمرده

رא سـبب   ییقرאن نשده אست، بلכـه تنـوع معنـא    ییمعنא ینه تنھא بאعث گسستگ یژگین ویא
ر قـرאن  یدورتـر אز فھـم مردمـאن אز تفسـ     یزیـ چ: نقل שده אست )ع(אز אمאم بאقر . ده אستیگرد

ن یگر אست و در عـ یש در موضوع دیو אنتھא یש در موضوعیאبتدא یא هیכه א یبه درست. ستین
  ).192، یحر عאمل(2ر אستیھאی گونאگون قאبل تعب אست و به صورت یحאل سخن متصل

ـ بود א אگر قرאن به صورت אبوאب منظم«: ن بאورند כهیبر א یبرخ ـ ن ھمـه فوא ی د بـه دسـت   ی
طאن یو אنچه رא כه ש«אیه  برאی مثאل،). 93، ییخو(» دیگرد یجه بخש نمین نتین چنیאمد و א ینم
مאن כفـر  یروى כردنـد؛ و سـل  یبودند، پ] و درس گرفته[مאن خوאنده یھא در سلطنت سل] صفت[

] ز אزیـ ن[אموختنـد؛ و   دند כه به مردم سحر میییھא به כفر گرא] صفت[طאن یכن אن שید، لینورز
نכه ی، بא א]روى כردندیپ[אنچه بر אن دو فرשته، ھאروت و مאروت، در بאبِل فرو فرستאده שده بود 

] لهیوس[مא «: گفتند می] قبلًא به אو[כردند مگر אنכه  نمی] سحر[م یچ כس رא تعلیھ] فرשته[אن دو 
ی یزھـא یچ] فرשته[ھא אز אن دو  نא] لی[و » .م، پس زنھאر כאفر نשوىیھست] برאى שمא[שی یאزمא
ھر چنـد بـدون فرمـאن خـدא     . فכنندیی بیאن مرد و ھمسرש جدאیله אن میאموختند כه به وس می
שـאن  یאموختنـد כـه برא   زى مییچ] خאصه[אن برسאنند؛ و یله אن به אحدى زیتوאنستند به وس نمی

                                                 
  )60/אنعאم (سَمًّی  ثُمَّ אِلَیْهِ مَرْجِعُכُمْ ثُمَّ یُنَبِّئُכُم بِمَא כُنتُمْ تَعْمَلُونَوَ ھُوَ אلَّذِى یَتَوَفَّئכُم بِאللَّیْلِ وَ یَعْلَمُ مَא جَرَحْتُم بِאلنھََّאرِ ثُمَّ یَبْعَثُכُمْ فِیهِ لِیُقْضیَ אَجَلٌ مُّ 1
 »عَلَی وُجُوهٍ ءٍ وَ ھُوَ כَلَאمٌ مُتَّصِلٌ مُتَصَرِّفٌ ءٍ وَ אخِرُھَא فِي שَيْ ءٌ אَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ אلرِّجَאلِ مِنْ تَفْسِیرِ אلْقُرْאنِ אِنَّ אلْאیَةَ یَכُونُ אَوَّلُھَא فِي שَيْ لَیْسَ שَيْ«  2



  88 شمارة                                    علوم قرآن و حديث -مطالعات اسالمي                                                     84
دאر یبودند כه ھر כس خر אفتهیدر] אنیھودی[د؛ و قطعאً یرسאن שאن نمییאن دאשت، و سودى بدیز
אگـر   -دنـد یوه כه چـه بـد بـود אنچـه بـه جـאن خر      . אى ندאرد بאשد، در אخرت بھره] متאع[ن یא

כه در אن به دو روאیت حضرت سلیمאن و שیאطین و دو فرשتۀ نאزل שده به بאبـل   1 ».دאنستند می
  . یعنی ھאروت و مאروت אשאره שده אست

مورد אختאف مفسـرین و אحتمـאאت ھـر یـכ אز אیـن       بعد אز بیאن چھאرده ییعאمه طبאطبא
  : گویند موאرد، می

ه، و ھم در خود قصـه، و  یل אین قصه دאرند، ھم در ذیگرى در خאرج אیھאی د אلبته אختאف
ـ אن دאستאنی אسـت כـه در خـאرج وאقـع שـده،      یאت در مقאم بین אیא אین אست כه אیאن א א אنכـه  ی
ھـא و   گر אسـت، כـه אگـر אحتمـאل    یא در صدد معنאى دیאن כند، و یل بیخوאھد مطلبی رא بא تمث می

אور  م، حאصل ضرب سر אز عددى سرسـאم یگر ضرب כنیכدیم در یھאیی رא כه ذכر כرد אختאف
ـ ست و שصت ھزאر אحتمאل אست؛ و بـه خـدא سـوگند א   یכ میلیون و دویאورد، و אن  در می ن ی

سـאزد، כـه عـددש     ھא می אھب و אحتمאلאש بא مذ هیכ אیمطلب אز عجאئب نظم قرאن אست، כه 
ی خود متכـی  یبאین حאل כאم ھم چنאن بر حسن و زیز و محیرאلعقول אست، و در عیرت אنگیح

שـود   אى بر فصـאحت و بאغـتש وאرد نمـی    ن حسنی אرאسته אست، و خدשهیبאتریزه אست، و ب
  .)354-353/ 1، ییطبאطبא(

گسترده قאبل توجـه אسـت כـه در     یمعאنت یه در خصوص ظرفین אیدر א یگریאلبته وجه د
 .م پردאختینده به אن خوאھیא

  چندگانه، ظاهر و بطون قرآن یرمزگذار .3
אى فرאھم אمـده אسـت כـه بـא      م زبאنییمفسر ھموאره به دنبאل معنאى متن אست و متن אز عא

م، یعאی بא כאربرد אن ین قوאعد و אשنאیی بא אیאرى אשنאیمفسر به . אند ب שدهیقوאعد خאصی ترכ
ن ین بאورند כه متن، معنـאى ثאبـت و معـ   یبر א یא عده. אبدیכند تא به معنאى متن دست  تאש می

ن ین دאשتن و تعـ یאى אز تع زهیه אمین نظریא. ت אستینھא تאبد و حאمل معאنی بی אى رא برنمی گאنهی
 یقـאئم (سאزند  میگر جدא ین رא אز ھمدین و عدم تعیھאى تع رند و سאحتیپذ ندאשتن معنא رא می

، یمعـאن  یینھـא  یرین و שכل گیאز تع یریدر وאقع بא جلوگ ینیرمزאلود بودن متون د. )235א، ین

                                                 
بِبَאبِـلَ     אلْمَلَכَـینْ سُلَیْمَنَ  وَ مَא כَفَرَ سُلَیْمَنُ وَ لَאכِنَّ אلשَّیَطِینَ כَفَرُوאْ یُعَلِّمُونَ אلنَّאسَ אلسِّـحْرَ وَ مَـא אُنـزِلَ عَلـیَ      مُلْכِ  وَ אتَّبَعُوאْ مَא تَتْلُوאْ אلשَّیَאطِینُ عَلیَ 1

אلْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ  وَ مَא ھُم بِضَאرِّینَ بِـهِ     رْ  فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْھُمَא مَא یُفَرِّقُونَ بِهِ بَینْیَقُولَא אِنَّمَא نحَْنُ فِتْنَةٌ فَلَא تَכْفُ  ھَرُوتَ وَ مَرُوتَ  وَ مَא یُعَلِّمَאنِ مِنْ אَحَدٍ حَتیَ
אَْخِرَةِ مِنْ خَلَאقٍ  وَ لَبِئْسَ مَא שَـرَوْאْ بِـهِ אَنفُسَـھُمْ  لَـوْ     ئهُ مَא لَهُ فیِ אمِنْ אَحَدٍ אِلَّא بِאِذْنِ אللَّهِ  وَ یَتَعَلَّمُونَ مَא یَضُرُّھُمْ وَ لَא یَنفَعُھُمْ  وَ لَقَدْ عَلِمُوאْ لَمَنِ אשْترََ

  ).102/ بقره(כَאنُوאْ یَعْلَمُونَ
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بـه   ییبرאی نمونه، مرحوم عאمه طبאطبא. سאزد یرא فرאھم م ینیق فھم متون دیאستمرאر تعم ۀنیزم
عאنی عرضـی  כ معאنی طولی אز میوی در خصوص تفכ. אست ن بحث אשאره כرده یگر אید ۀجنب

  : دیگو ین معنא، میو مسئله تع
ـ אند، جز א כه ھر دو אز כאم אرאده שده) א ظھر و بطنی(د ظאھر دאرد و بאطن یقرאن مج כـه   نی

بـאطن رא نفـی    ۀאرאد ،ظـאھر لفـظ   ۀنه אرאد ،گرین دو معنא در طول ھم مرאدند نه در عرض ھمدیא
  . )67-64/ 3، ییطبאطبא(שود  ظאھر می ۀبאطن مزאحم אرאد ۀכند و نه אرאد می

ذوبطون بودن قرאن بـه  . כ כرده אستیאن معאنی طولی رא אز معאنی عرضی تفכین بیوی در א
כننـد و در عـرض    گر رא نفـی مـی  یאى אسـت כـه ھمـد    ست כه قرאن حـאوى معـאنی  ین معنא نیא

אنـد و در دقـت و لطאفـت تفـאوت      ن معאنی رאبطه طولی دאرند، ھمـه رאسـت  یگرند، بلכه אیھمد
م و ین ندאשتن معنא אنتقאل دھین دאשتن و تعین سخن رא به مختصאت بحث تعیم אیتوאن می. دאرند

אز لحـאظ  . אنـد  نیگرى نאمعین و אز جھت دیمعאنی قرאن אز جھتی مع: مییبگو ن بحث یدر قאلب א
سـت  یمتن فقط حאمل برخی אز معאنی عرضی אست و ممכن ن. ن در כאر אستیمعאنی عرضی تع

عنـی ھـر   ین ندאשتن حـאכم אسـت؛   یאمא אز لحאظ معאنی طولی تع. رא به متن نسبت دאدھא  ھمه אن
ن معאنی طولی بא אفھאم مخאطبـאن قـرאن   یא. ه به متن نسبت دאدیאلسو توאن علی معنאى طولی رא می

  . )64-67، ص 3، ج ییطبאطبא(אبند ی ن مییتع
  : אند אن כردهیقرאن ب یچھאر سطح برא) אلسאم علیه(אمیرאلمؤمنین 

ق، پـس  یف و حقـא یعبـאرت و אשـאره و لطـא   . ھمאنא כتאب خدאوند مשتمل بر چھאر אسـت «
 یق بــرאیאء و حقــאیــאول یف بــرאیخــوאص و لطــא یعــوאم אســت و אשــאره بــرא یعبــאرت بــرא

  ). 278، ص 75ج  ،یجلسم(1».אیאنب
ر שـده שـאمل   یשود כه عبאرت כه אز אن به لفظ تعب ین مییگونه تب نیچھאر سطح فھم قرאن א

ق در حول ظאھر، و אللطאئف ھمאن بطون قـرאن  یعبאرت אست אز تحق ۀر ظאھر אست، و אשאریتفس
  ). 32، ص 1 صאدقی تھرאنی، ج(ل قرאن یق عبאرت אست אز تאویאست، و אلحقא

در روאیאت אین نכته بאرھא تכرאر و تאیید שده אست כه قرאن כریم عאوه بـر ظـאھر، بطـونی    
گـر و  یدאرد و אن بطن، بطن د یقرאن بطن«: نقل שده אست) ع(نمونه אز אمאم بאقر به عنوאن . دאرد
  ).192، ص یحر عאمل(2»گرید یدאرد و אن ظאھر، ظאھر یظאھر

                                                 
و אلحقـאئق   אن כتאب אللّه علی אربعة אשیאء، علی אلعبאرة و אאשאرة و אللطאئف و אلحقאئق، فאلعبאرة للعوאم و אאשאرة للخوאص و אللطـאئف لאولیـאء   1

  .  لאنبیאء
  .»وَ لَهُ ظَھْرٌ وَ لِلظَّھْرِ ظَھْرً] وَ لِلْبَطْنِ بَطْنאً[אِنَّ لِلْقُرْאنِ بَطْنאً  « 2
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אنـد כـه    برخی אز نصوص برאی قرאن ھفت بطن و در برخی دیگر ھفتـאد بطـن قאئـل שـده    

قرאن ظـאھر   یبرא«: وده אستفرم) ص(אمبر یبه عنوאن نمونه، پ. مقصود אز אن، כثرت بطون אست
  ). 107، ص 4ج ، ییאحسא( 1»تא ھفت بطن یبאطن אن بאطن یאست و برא یو بאطن

بنאبرאین قرאن כریم כتאبی عمیق و ذوبطون אست و ھرכس به حـد ظرفیـت وجـودی خـود     
 نیز אیאت כریمۀ قرאن رא برאی برخی به ظאھر) علیھم אلسאم(مند שود و אئمه  توאند אز אن بھره می

فرمودند و برאی برخی به بאطن قرאن و אین بسـتگی بـه تحمـل אن אفـرאد دאשـت       قرאن معنی می
  : دیگو یسאر میل بن یبه عنوאن نمونه فض). 374-373جوאدی אملی، ص (

. دمیپرسـ » عـאً یא אلنَّـאسَ جَمِ یـ אھא فَכَאَنَّمـא אَحْ یوَ مَنْ אَحْ« ۀیدر مورد א) אلسאم علیه(אز אمאم بאقر 
بـه   یرא אز گمرאھـ  یכه שخص یگفتم כس. א غرق שدن بאשدیכه در حאل سوختن  یכس: فرمود
  ).211-210، ص 2، جلد ینیכل(2ل برتر אن אستین تאویא: ت رھنمون שود؟ فرمودیھدא

  انه معنايسطوح ساختارگرا .4
ـ در ز. אست یא و אفسאنه یی، روאیשنאخت  زبאن یمفسر سאختאرگرא به دنبאل כשف سאختאرھא ر ی

ســطوح گونــאگون  یھــא ھمگــ אن. ژرف عــאم قــرאر دאرنــد یســאختאرھא، ســאختאرھא نیــتمــאم א
  ).305-307، ص یسאجد(نھند  یمعنא رא بنא م ۀאنیسאختאرگرא
قرאن دאنسـت   ییאز سطوح ژرف در سאختאر معنא یتوאن مصدאق یقرאن رא م یدیאت כلیفھم א
ـ א. سـאزد  یر میאت مرتبط رא אمכאن پذیر אیאز سא یتر قیخود فھم عم ۀכه به نوب  یت אهللا جـوאد ی

  :دیگو یزאن میر אلمیتفس ۀدر مقدم یאمل
ـ אست כه جـز در روא  زאنیאلمره خאص یو אمא אنچه כه س ھم אلسـאم در  ین علـ یאت معصـوم ی

ש بאقی אست، ھمאنא یשود و بعد אز אن ھم ھنوز به אبتכאر خو ده مییאن به ندرت دینیשیر پیتفאس
ـ قرאن אست כه در پرتو אن אאى  שهیدى و ریאت כلیی אیשنאسא אرى אز یدى درھـאى بسـ  یـ אت כلی

ـ ن שجره طوبی تغذیאى א שهیאت ریگردد و بא שنאخت אن א گر گשوده مییאت دیא אرى אز یه بسـ ی
ی یאت روبنאیی بא אیر بنאئی و אשنאیאت زیی אیجه שنאسאیو نت(...)    . שود אى روשن می אت שאخهیא

ـ אت و نحوه رجوع אین אیאى در א هیאت پאیت ظھور אن אیفیو כ ـ ن אی ـ ی بـه אن א یאت روبنـא ی אت، ی
ـ אى در مبـאنی א  שـه یگونـه אخـتאف ر   ر، אنست כه ھـیچ یگذשته אز אستحכאم אصل تفس  ۀن دאئـر ی

                                                 
  אن للقرאن ظھرא و بطنא و لبطنه بطن אلی سبعة אبطن 1
אسَ جَمِیعאً قَאلَ مِنْ حَرَقٍ אَوْ غَرَقٍ قُلْتُ فَمَنْ אَخْرَجَھَא مِنْ ضَلَאلٍ אِلَـی  قُلْتُ لِאَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ אللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي כِتَאبِهِ وَ مَنْ אَحْیאھא فَכَאَنَّمא אَحْیَא אلنَّ 2

 ھُدًى قَאلَ ذَאכَ تَאْوِیلُھَא אلْאَعْظَمُ
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چ رאھـی بـرאى אخـتאف وجـود     یم ھـ یعنی قرאن כرینכه در אصل متن یאلمعאرف رאه ندאرد چه א

 .)18-19، ص 1، ج ییطبאطبא(ندאرد 
  با متن ىكيگفتمان هرمنوت .5

אز معنא و مـرאد مـتن، بـه     یط و خאمیאفت بسیگאم אول درכ متن، عبאرت אز در ۀفھم، به منزل
نـد  یفرא یعنـ ی یدر گـאم بعـد  . אست ییכ حدس אبتدאیאول،  ۀفھم در مرحل. כ כل אستیمثאبه 

، یلیبא فھم تفص یאنیپא ۀد؛ و در مرحلیא یمتن فرאھم م یلیق و تفصیفھم و درכ عم ۀنی، زمینییتب
ـ  ۀن به صورت وאسطیی، تبیند قوسین فرאیدر א. دیدرא یمتن به تملכ مفسر م ن دو مرحلـه אز  یب

ل سـאختאر  یאز כאرכرد تحل یریگ توאن بא بھره یم). 75-74، ص1976כور، یر(כند  یفھم عمل م
כور، یر(د ی، رس)متن یאیو دن یمحכ(متن  یعمق ی، به فھم معنא)یسطح یשنאخت معنא(زبאن 

  ).217، ص 1990
 یبـرא . ردیـ گ یصورت مـ  یھא در حرכت אز معنא به محכ متن و جھאن گزאره یگשودن معنא

אن صـحبت   ۀد بـه אنچـه مـتن دربـאر    یگو یאز אنچه متن م یعنی، ید אز معنא به محכیفھم متن بא
כند כه ھـم   یفא میرא א یא نقש وאسطه) نییتب(ل سאختאری یند تحلین فرאیدر א. כند، گذر כرد یم

، 1976כـور،  یر(כرد ذھنـی  یبه متن، כאرسאز אست و ھم در אصאح رو ینیכرد عیه رویدر توج
  ).87ص 

م رא پروردگـאرש بـא כلمـאتی    یو چون אبرאھ«ه یر אیدر تفس ییبه عنوאن نمونه، عאمه طبאطبא
שـوאى مـردم قـرאر    یمن تـو رא پ «: فرمود] خدא به אو[د، یאزمود، و وى אن ھمه رא به אنجאم رسאنیب

در  1».رسـد  دאدگرאن نمـی یمאن من به بیپ«: فرمود» ؟]چطور[אز دودمאنم «: دیپرس] میאبرאھ[ ».دאدم
  :ندیگو یه، میא یאول بא توجه به مفھوم כل ۀوھل

نכه خدאى تعאلی مقאم אمאمت رא بـه אو دאد و  یفه אשאره دאرد به אیه שرین אیم אیبنא بر אنچه گفت
ل و یש و بعـد אز تولـد אسـمאع   یریـ אفتـאده، در دورאن پ م ع אتفאق ین وאقعه در אوאخر عمر אبرאھیא

ن مכه منتقل כـرد،  ین به سرزمین فلسطیل و مאدرש رא אز سرزمیאسحאق ع و بعد אز אنכه אسمאع
  .)404، ص 1، ج ییطبאطبא(אند  ن نכته שدهیز متوجه אین نیھم چنאن כه بعضی אز مفسر

ـ א یلیبـه فھـم تفصـ    یفظـ ل یبא معنـא  یق مفھوم כلین، بא تطبییتب ۀسپس در مرحل ه دسـت  ی
  :ندیگو یאبند و می یم

                                                 
 ).  124/بقره(تِي قאلَ א یَنאلُ عَھْدِي אلظَّאلِمِینَאِبْرאھِیمَ رَبُّهُ بِכَلِمאتٍ فَאَتَمَّھُنَّ قאلَ אِنِّي جאعِلُכَ لِلنَّאسِ אِمאمאً قאلَ وَ مِنْ ذُرِّیَّ  وَ אِذِ אبْتَلی 1
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ی אسـت כـه   یאیه مورد بحث، قضאیدر א) כلمאت(مرאد به . (...) گردیم ه برمییحאل به אلفאظ א

ی אست אلھی، כه وفـאى بـدאنھא رא אز אو خوאسـته بودنـد،     یש שد، و عھدھאیھא אزمא م بא אنیאبرאھ
خـدא אن  . (...) رهیـ ھجرت، و قربאنی כردن فرزنـد، و غ ھא، و אتש، و  ه כوאכب، و بتیمאنند قض

طور כـه   م כرد و مسאعدتש فرمود تא ھمאنیق رא שאمل حאل אبرאھیعنی توفیכلمאت رא تمאم כرد، 
 .)406-410، ص 1، ج ییطبאطبא(خوאست دستورש رא عمل כند  وى می

כنـد،   یאن صحبت مـ  ۀد به אنچه متن دربאریگو یאز אنچه متن م یعنی، یگذر אز معنא به محכ
  : دھد یسوم رخ م ۀدر مرحل

כوتאه سخن אنכـه אمـאم   (...)ست؟ یقت כه در تحت عنوאن אمאمت אست چیم אن حقینیحאل بب
כند، پس אمאمت אز نظـر   ت مییאر دאرد ھدאیאى אست כه بא אمرى ملכوتی כه در אخت ت כنندهیھدא

אء و یـ ت אنبیتש چـون ھـدא  یھـدא  تی אست כه אمאم در אعمאل مـردم دאرد، و یכ نحوه وאیبאطن 
حت و موعظه حسنه و بـאאخره صـرف אدرس   یق نصیی אز طرین صرف رאھنمאیرسوאن و مؤمن

پس به حכـم  . (...)ت אمאم دست خلق گرفتن و به رאه حق رسאندن אستیست، بلכه ھدאیدאدن ن
سـوق   שود، مردم رא بـه طـرف خـدא    ھא ظאھر می ه אمאم כسی אست כه در روزى כه بאطنین אیא

، ج ییطبאطبא(دאد  ز مردم رא به سوی خدא سوق مییא نیدھد، ھم چنאن כه در ظאھر و بאطن دن می
  .)410-413، ص 1

  تودرتو یها تيت و روايجهان توسط روا یب و بنايتخر .6
متשـכله אن   یدאرد و אجـزא  یאست כه אغـאز و אنجـאم   یא ھر دאستאن وאره ،تیمقصود אز روא

ـ سאز  تیوאن روאیگאه אز نوع بשر بא عنوאن ح. گر دאرندیכدیאندאم وאر بא  یوندیپ אد שـده אسـت   ی
، جھـאن مـورد تصـور فـرد رא     »نـد یאفر یمـ «ت بر خאف אفسאنه כه جھـאن  یروא. )ص ،یبیعندل(
زننـد؛ و   یو متدאول رא بא قدرت متزلزل نموده و כنאر م یھא فھم عرف تیحכא. »سאزد یوאژگون م«

 ین אمر نـه در سـطح محتـوא   یא. سאزد یאن م ینسبت به محتوא یمحور یت رא אمریسאختאر روא
و  235ور، ص یאسـت (قאبـل مשـאھده אسـت     یق، به אسـאن یعم ی، بلכه در سطح سאختאریظאھر
307.(  

. ن אسـت ینـو  یفھم و معـאن  یریכل گש یبرא ی، عאملیت در כنאر زدن فھم عرفینقש روא
ـ روא. بאשـد  یه مین موضوع در قرאن قאبل אرאیא یبرא یمשخص یھא نمونه ت مאقـאت حضـرت   ی

ـ و כשته שدن پسر نوجوאن به دست حضـرت خضـر، روא   یخضر و حضرت موس  یت قربـאن ی
ـ وسـف و تאو یت حضـرت  یم و روאیل به دست حضرت אبرאھیשدن حضرت אسمאع  ۀل سـجد ی
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جـאد  یو א یھستند כه بא متزلزل כـردن فھـم عرفـ    ییھא و ستאرگאن بر אو، אز نمونهد و مאه یخورש
به عنـوאن  . אورند ین رא فرאھم مینو ید و خلق معאنیر جدیتفאس ۀنیو حאلت رمزگونه، زم یשگفت

אز אن  ینאשـ  یאز مجوز قتل پسر نوجوאن به دست حضرت خضر و שـگفت  ینمونه، אستبعאد نאש
ز یـ ن یخوאننـده فعلـ   ینمود، بא فھـم عرفـ   یر قאبل قبول میغ یت موسحضر یگونه כه برא ھمאن

ـ جد یتعمق در אن منجر به طـرح معـאن   ید؛ و حتینمא یست و رمزگونه میسאزگאر ن ل یـ د אز قبی
گردد כه در אرتبאط خدאونـد   یفرאتر אز אحכאم و عدאلت مرسوم در عאلم م یא طهیرש حیلزوم پذ

  .بل طرح אستא مאئכ قאیא و بندگאن خאص یبא אول
אت تـو در تـو،   یאز روא یریگ ھא و بھره نש אنیھא و چ تیروא یبیگر، سאختאر ترכید یאز سو

. د אسـت یجد یخلق معאن یبرא ید، عאملیع אשאره گردیگونه כه در مورد سوم و بحث تقط ھمאن
אست، در سـאختאر   یאضیر یریو به تعب یروאر و علّیت כه زنجیروא ییبر خאف سאختאر אرسطو

ت مورد אسـتفאده قـرאر   یت در روאیאست، روא یت שرقیכه אلھאم بخש سאختאر روא یقرאن ییروא
ت مـتن אز  یכ روאیאست و بא بردאשتن  ییبאשد معنא یت صوریכه عل نیא یگرفته אست و به جא

  ). 65-45، ص یسאسאن(خورد  یلطمه م ییخورد، بلכه אز نظر معنא یلطمه نم ینظر صور
  : ریאت زیعنوאن نمونه در א به
پس چرא שمא رא بـه  «: بگو» .میمא پسرאن خدא و دوستאن אو ھست«: אن گفتندیھودאن و ترسאیو 

ھر . ده אستید אز جمله כسאنی כه אفریبשر] ھم[بلכه שمא ] כند؟ نه، گنאھאنتאن عذאب می] فریכ[
ن و یھـא و زمـ   ی אسـمאن یفرمאنروאכند، و  אمرزد، و ھر כه رא بخوאھد عذאب می כه رא بخوאھد می

אى אھـل  ) 18(» .بـه سـوى אوسـت   ] ھمه[بאשد אز אن خدאست، و بאزگשت  אن אن دو مییאنچه م
אن یـ بـرאى שـمא ب  ] ق رאیحقـא [אمبر مא به سوى שمא אمده כه در دورאن فتـرت رسـوאن   یכتאب، پ

پـس قطعـאً   » .אمـد یى نא برאى مא بשאرتگر و ھשـدאردھنده «: دییبگو] אمتیروز ق[כند، تא مبאدא  می
  )19. (زى توאنאستیאى אمده אست؛ و خدא بر ھر چ برאى שمא بשאرتگر و ھשدאردھنده

ـ אى قوم من، نعمت خدא رא بر خـود  «: زمאنی رא כه موسی به قوم خود گفت] אد כنی[و  אد ی
ه بـه  אمبرאنی قرאر دאد، و שمא رא پאدשאھאنی سאخت، و אنچه رא כـ یאن שمא پید، אن گאه כه در میכن
ن مقدّسی כه خدאوند یאى قوم من، به سرزم«) 20(» .אن ندאده بود، به שمא دאدیچ כس אز جھאنیھ

: گفتند) 21(» .د שدیאنכאر خوאھید כه زید، و به عقب بאزنگردییبرאى שمא مقرر دאשته אست درא
. میשو نمیرون نروند مא ھرگز وאرد אن یאى موسی، در אنجא مردمی زورمندند و تא אنאن אز אنجא ب«

] אز خـدא [כسאنی כه ] زمره[دو مرد אز ) 22(» .م שدیرون بروند مא وאرد خوאھیپس אگر אز אنجא ب
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د یوאرد שو] د ویبتאز[שאن یאز אن دروאزه بر א«: دند و خدא به אنאن نعمت دאده بود، گفتندیترس می

: گفتنـد ) 23(» .دیتوכّل כند، به خدא ید שد، و אگر مؤمنیروز خوאھید قطعאً پیכه אگر אز אن، درאمد
ـ [تو و پروردگאرت برو . میند مא ھرگز پאى در אن ننھ] שھر[אى موسی، تא وقتی אنאن در אن « ] دی

אر یـ مـن جـز אخت  ! پروردگـאرא «: گفـت ] موسـی ) [24(» .مینینש ن جא میید כه مא ھمیو جنگ כن
خدא به ) [25. (ندאزیب یین قوم نאفرمאن جدאیאن אیאن مא و میשخص خود و برאدرم رא ندאرم پس م

אبـאن  یدر ب] כـه [שـאن حـرאم שـد،    یچھـل سـאل بـر א   ] نیسـرزم [אن ] ورود به[« : فرمود] موسی
  )26(» .پس تو بر گروه نאفرمאنאن אندوه مخور. سرگردאن خوאھند بود

ی ی، قربـאن ]כ אز אن دویھر [שאن بخوאن، ھنگאمی כه یو دאستאن دو پسر אدم رא به درستی بر א
حتمאً «: گفت] لیقאب. [رفته نשدیگرى پذیرفته שد و אز دیכی אز אن دو پذیپس، אز . ש دאשتندیپ

אگر دست خود «) 27(» .ردیپذ שگאن مییخدא فقط אز تقوאپ«: گفت] لیھאب[» .تو رא خوאھم כשت
כنم تـא تـو رא بכשـم،     رא به سوى من درאز כنی تא مرא بכשی، من دستم رא به سوى تو درאز نمی

خوאھم تو بא گنאهِ من و گنـאهِ   من می«) 28(» .ترسم אن مییخدאوند، پروردگאر جھאن چرא כه من אز
» .ن אست سزאى سـتمگرאن یجه אز אھل אتש بאשی، و אیبאزگردى، و در نت] به سوى خدא[خودت 

אنכـאرאن  یب כـرد، و وى رא כשـت و אز ز  یאש אو رא به قتل برאدرש ترغ] אمّאره[پس نفسِ ) 29(
د، تא به אو نשאن دھد چگونه جسـد  یכאو ن رא مییخت כه زمیزאغی رא برאنگ پس، خدא) 30. (שد

ـ א عאجزم כه مثـل א یوאى بر من، א«: گفت] لیقאب. [برאدرש رא پنھאن כند ن زאغ بאשـم تـא جسـد    ی
ـ אز א) 31. (دیمאنאن گردیپש] زمره[پس אز » برאدرم رא پنھאن כنم؟ ل ین روى بـر فرزنـدאن אسـرאئ   ی

بכשـد،   -نیفسـאدى در زمـ  ] فریبه כ[א یجز به قصאص قتل،  -م כه ھر כس כسی رאیمقرر دאשت
ی ھمه مردم رא כשته بאשد؛ و ھر כس כسی رא زنده بدאرد، چنאن אسـت כـه   یچنאن אست כه گو

ـ بـא א [ل אשכאر برאى אنאن אوردند، یאمبرאن مא دאیی تمאم مردم رא زنده دאשته אست؛ و قطعאً پیو ن ی
  1.כنند روى می אدهین زیשאن در زمیאرى אز אیپس אز אن بس] ھمه

                                                 
ءُ  وَ لِلَّـهِ  لِمَن یَשَאءُ وَ یُعَذِّبُ مَن یَשَא نحَْنُ אَبْنَؤُאْ אللَّهِ وَ אَحِبَّؤُهُ  قُلْ فَلِمَ یُعَذِّبُכُم بِذُنُوبِכُم  بَلْ אَنتُم بَשرٌَ مِّمَّنْ خَلَقَ  یَغْفِرُ  وَ قَאلَتِ אلْیَھُودُ وَ אلنَّصَאرَى 1

فَتْرَةٍ مِّنَ אلرُّسُلِ אَن تَقُولُوאْ مَא جَאءَنَـא مِـن     لَכُمْ عَلیَ    یَאَھْلَ אلْכِتَאبِ قَدْ جَאءَכُمْ رَسُولُنَא یُبَینِ) 18(مُلْכُ אلسَّمَאوَאتِ وَ אلْאَرْضِ وَ مَא بَیْنَھُمَא  وَ אِلَیْهِ אلْمَصِیرُ
 )19(ءٍ قَدِیرٌ  שیَ    כلُ  אءَכُم بَשِیرٌ وَ نَذِیرٌ  وَ אللَّهُ عَلیَبَשِیرٍ وَ لَא نَذِیرٍ  فَقَدْ جَ

  )20(عَאلَمِینَمَّא لَمْ یُؤْتِ אَحَدًא مِّنَ אلْ لِقَوْمِهِ یَقَوْمِ אذْכُرُوאْ نِعْمَةَ אللَّهِ عَلَیْכُمْ אِذْ جَعَلَ فِیכُمْ אَنبِیَאءَ وَ جَعَلَכُم مُّلُوכאً وَ ءَאتَئכُم  وَ אِذْ قَאلَ مُوسیَ 
قَאلُوאْ یَאمُوسیَ אِنَّ فِیھَـא قَوْمًـא جَبَّـאرِینَ وَ אِنَّـא لَـن      ) 21(فَتَنقَلِبُوאْ خَسِرِینَ   یَאقَوْمِ אدْخُلُوאْ אلْאَرْضَ אلْمُقَدَّسَةَ אلَّتیِ כَتَبَ אللَّهُ لَכُمْ وَ لَא تَرْتَدُّوאْ عَلیَ אَدْبَאرِכمُ

قَאلَ رَجُلَאنِ مِنَ אلَّذِینَ یخََאفُونَ אَنْعَمَ אللَّهُ عَلَیھِْمَא אدْخُلُوאْ عَلَیھِْمُ אلْبَـאبَ فَـאِذَא دَخَلْتُمُـوهُ    ) 22(אْ مِنْھَא فَאِن یخَْرُجُوאْ مِنھَْא فَאِنَّא دَאخِلُونَیخَْرُجُو  نَّدْخُلَھَא حَتیَ
قَאلُوאْ یَمُوسیَ אِنَّא لَن نَّدْخُلَھَא אَبَدًא مَّـא دَאمُـوאْ فِیھَـא  فَאذْھَـبْ אَنـتَ وَ رَبُّـכَ فَقَتِلَـא אِنَّـא ھَאھُنَـא          ) 23(مِنِینَفَאِنَّכُمْ غَلِبُونَ  وَ عَلیَ אللَّهِ فَتَوَכلَُّوאْ אِن כُنتُم مُّؤْ

قَאلَ فَאِنَّھَـא محَُرَّمَـةٌ عَلَـیھِْمْ  אَرْبَعِـینَ سَـنَةً  یَتِیھُـونَ فـیِ        ) 25(سِقِینَאلْقَوْمِ אلْفَ   لَא אَمْلِכُ אِلَّא نَفْسیِ وَ אَخِی  فَאفْرُقْ بَیْنَنَא وَ بَینْ   אِنیّ   قَאلَ رَبّ) 24(قَعِدُونَ
  )  26(אلْאَرْضِ  فَلَא تَאْسَ عَلیَ אلْقَوْمِ אلْفَאسِقِینَ
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نכـه فرزنـدאن و אحبـאء    یبر א یאنאن مبن یאن אدعאیدر ب یھود و نصאریאز  یتیאت بא نقل روאیא
ـ رند ودر فـرאز بعـد، روא  یگ یשود در אدאمه אھل כتאب مورد خطאب قرאر م یאند אغאز م یخدא ت ی

 ۀت چھل سـאل یאرض مقدسه و محرومھא אز ورود به  ھود و אستنכאف אنیو قوم  یحضرت موس
ت فرزندאن حضرت אدم שده و دאستאن כשته שـدن  یسپس قرאن وאرد حכא. שود یھא مطرح م אن
گـردد و אز אن دאسـتאن    یت به אھـل כتـאب برمـ   یسپس روא. שود یل مطرح میل به دست قאبیھאب
مـردم رא بـه قتـل     ۀن אست כه ھمـ یرא به قتل برسאند مאنند א یאنسאن یرد כه אگر כسیگ یجه مینت

  . ده אستیرسאن
در . زאن مـورد توجـه قـرאر گرفتـه אسـت     یر אلمیدر تفس یאت تودرتو در خلق معאنیر روאیتאث

  :دیگو یم یאت قبلیو אرتبאط אن بא א) ع(ت حضرت موسی یخصوص فرאز روא
אت قبـل بطـورى   ینכه אیست برאى אیھא ن אت قبل و بدون אتصאل به אنیאت بی ربط بא אین אیא
ز به یאت نین אیچی אھل כتאب در قبول دعوت אسאم دאשت، אید سخنی אز سر پیمאحظه כرد כه
ن بود כه بא خـدא  یثאق אیھאیی כه אز אھل כتאب گرفته שده بود אשאره دאرد، و אن م אى אز میثאق پאره

ع محض بאשند، ولی در برאبر موسی جبھـه  ید مطیگو مאن بستند כه نسبت بدאن چه موسی مییپ
ـ فـر א یح دعوتש رא رد כردند، و خدאى تعـאلی در כ ینموده، به طور صر رىیگ ن گنאھשـאن بـه   ی

، ص 5، ج ییطبאطبـא (ه خدא بـود گرفتـאر نمـود    یه و سرگردאنی כه خود عذאبی אز نאحیعذאب ت
465(.  

ـ در א(ل ییאسرא یت نאظر به אھل כتאب و بنیאت پسرאن אدم بא روאیر אرتبאط אیدر مورد تאث אت ی
  :ن אمده אستیزאن چنیر אلمیدر تفس )אورده שده

فرمود  ل مییאت قبل אست כه در بאره بنی אسرאئین معنא مربوط به گفتאر در אیאت به ھمین אیא
مאن به فرستאده خدא و אمتنאعשאن אز قبول دعوت حقه جـز بـه خـאطر حسـد و     یאستنכאفשאن אز א

כنـد   ھא אثאر שوم حسد אست، حسد אسـت כـه אدمـی رא وאدאر مـی     ستمگرى نبود، אرى ھمه אین
אندאزد כه رאه فرאر و نجـאتی אز   برאدر خود رא بכשد و سپس אو رא در אتש ندאمت و حسرتی می

                                                                                                                   
لَـئنِ   )27(א وَ لَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ אאَْخَرِ قَאلَ لَאَقْتُلَنَّכَ  قَאلَ אِنَّمَא یَتَقَبَّـلُ אللَّـهُ مِـنَ אلْمُتَّقِـینَ    אِذْ قَرَّبَא قُرْبَאنًא فَتُقُبِّلَ مِنْ אَحَدِھِمَ   ءَאدَمَ بِאلْحَقّ   وَ אتْلُ عَلَیھِْمْ نَبَאَ אبْنیَ

אُرِیدُ אَن تَبُوאَ بِאِثْمِی وَ אِثمِْכَ فَتَכُونَ مِـنْ אَصْـحَאبِ      אِنیّ) 28(אَخَאفُ אللَّهَ رَبَّ אلْعَلَمِینَ   یَدَכَ لِتَقْتُلَنیِ مَא אَنَא بِبَאسِطٍ یَدِىَ אِلَیْכَ لِאَقْتُلَכَ  אِنیّ    بَسَطتَ אِلیَ
رْضِ لِیرُِیَـهُ כَیْـفَ   فَبَعَثَ אللَّهُ غُرَאبًא یَبْحَثُ فـیِ אلْـאَ  ) 30(فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ אَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَאَصْبَحَ مِنَ אلخَْאسِرِینَ) 29(אلنَّאرِ  وَ ذَאلِכَ جَزَ ؤُאْ אلظَّאلِمِینَ

 )31(אَصْبَحَ مِنَ אلنَّدِمِینَیُوَאرِى سَوْءَةَ אَخِیهِ  قَאلَ یَאوَیْلَتیَ אَ عَجَزْتُ אَنْ אَכُونَ مِثْلَ ھَذَא אلْغُرَאبِ فَאُوَאرِىَ سَوْءَةَ אَخِی  فَ
א אلنَّـאسَ  فْسَא بِغَیرِْ نَفْسٍ אَوْ فَسَאدٍ فیِ אلْאَرْضِ فَכَאَنَّمَא قَتَلَ אلنَّאسَ جَمِیعًא وَ مَنْ אَحْیَאھَא فَכَאَنَّمَא אَحْیَبَنیِ אِسرَْ ءِیلَ אَنَّهُ مَن قَتَلَ نَ  مِنْ אَجْلِ ذَאلِכَ כَتَبْنَא عَلیَ

  )18-32/ مאئده( )32(مُسرِْفُونَجَمِیعًא  وَ لَقَدْ جَאءَتْھُمْ رُسُلُنَא بِאلْبَیِّنَאتِ ثُمَّ אِنَّ כَثِیرًא مِّنْھُم بَعْدَ ذَאلِכَ فیِ אلْאَرْضِ لَ
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ن دאستאن عبرت گرفته در حـس حسـאدت و سـپس در    یאز אد כه אھل عبرت یست، پس بאیאن ن

  ).485، ص 5، ج ییطبאطبא(כفرى כه אثر אن حسאدت אست אصرאر نورزند 
ل ییאسـرא  یبـه عمـل אمـده در مـورد بنـ      یریـ جه گیאت پسرאن אدم بא نتیطور אرتبאط א نیھم

  :אن שده אستیگونه ب نیא
د بر حسـب دقـت و   یفرمא نموده، می אنیع رא برאى אنאن بین ظلم فجیقت אیאت حقین אیدر א

כ فرد در نزد خدאى سبحאن به منزله כשتن ھمه بשر אست، و در مقאبل زنده ینگرى כשتن  وאقع
و بـه عبـאرتی مختصـر معنـאى     . (...) כ نفس نزد אو به منزله زنده כردن כل بשر אسـت یכردن 

ر سبب و بھאنه وאھی به ن אست כه به ھیאز אنجא כه طبع אنسאن א«ن אست כه یجمله مورد بحث א
ی אز ظلـم دאשـتند، لـذא    یھـא  ل ھـم سـאبقه  ی، و بنی אسرאئ»שود ده مییم כשین ظلم عظیאرتכאب א

ھـא بردאرنـد    م بאשـد כـه دسـت אز تجאوزھـא و אسـرאف     یאن כردیت قتل نفس رא بیשאن وאقعیبرא
  ).516، ص 5، ج ییطبאطبא(

  جامع یبه الگو ىابيدست .7
 یאنگر وجـه אرتبـאط  یـ ت به عنوאن غـرض جـאمع، ب  یכه ھدא بאورندن یبر אن یאز مفسر یبرخ

  :אت مختلف אستیא
ن אست כـه وجـه مשـترכ در تمـאم     ین به خאطر אیשوم و א یאت نمین אیאن نظم بیمتعرض ب

 یא به כمאل رسאندن نفـس و بـא وجـود אن، وجھـ    یت یאت وجود دאرد כه عبאرت אست אز ھدאیא
ـ ن אیכ، خود وجه אשترאכ و رאبط بین غرض نزدیכه אست چرא یאت نین אیאن نظم بیب یبرא אت ی

  . )7موسوى سبزوאرى، ص (אست 
ھא، در  אن سورهیوندى منطقی میدر مقאبل، فرאھی بא عرضه طرح محور אرتبאطی در سوره و پ

ترین وאحد نظـم در   به بیאن وی כوچכ. אن نھאده אستیه אنسجאم قرאن رא بنیوאقع چאرچوب نظر
ـ ھمـۀ א . שود یده میא عمود نאمیدאرد כه محور  یאصل یھر سوره مضمون. قرאن، سوره אست אت ی

مفھوم כאمل خود رא אשـכאر   یسوره به صورت אزم و ملزوم، بא عمود אن مرتبطند و تنھא ھنگאم
د بא توجه یر سوره بאیق שود و تفسیت אن در سوره تصدین عمود، כשف و محوریכنند כه א یم

  ).5-6ر، ص یم(رد یبه אن صورت پذ
توאند چند محـور   یم میه שده כه ھر سوره אز قرאن כریدگאه אرאین دیه، אین نظریدر אصאح א

دא یـ אت سאختאر و نظم و نسـق خـאص بـه خـود پ    ی، ھمه אیدאשته بאשد כه بر אسאس ھر محور



            93                                                  معارف قرآنيۀ ساختار و گستر                      1391 بهار و تابستان
رא אز  یمتفـאوت  یتوאند سאختאرھא یمختلف م یכند؛ و ھر سوره אز منظرھא و بر אسאس אلگوھא یم

  .)191-190سعید بخש، ص (ש بگذאرد یخود به نمא
درכ  یبـرא  یאت قرאن در نظـر دאرنـد و روשـ   یא یرא برא یسאختאر جאمع یאمل یجوאد یאقא
שאن، ھمۀ אیאت قرאن چنאن بـא  یدگאه אیאز د. כنند یه میאت بא אستفאده אز محכمאت، אرאیא یمجموع

ند؛ אیאت כریمۀ قرאن אگر به صورت جمعـی و  ھم منسجم و ھمرאه ھستند כه به منزلۀ یכ כאم
). 393-395جوאدی אملی، ص (כنند  در כنאر ھم فھمیده שوند، معنא و مفھوم روשنی رא אفאده می

ھـא رא   برאی دستیאبی به فھم جאمعی אز אیאت قرאن כریم، نخست بאید محכمאت رא بשنאسیم و אن
ته خود אیאت محכـم رא نیـز بאیـد بـه طـور      אلب. ھא אرجאع دھیم بفھمیم، سپس متשאبھאت رא به אن

-407جوאدی אملـی، ص  (אی دאرאی مرאتب אست  مجموعی שنאخت چون אین אیאت שجره طیبه
408.(  

  
  جه ينت

ـ  یه ثאبت بودن معאنینظر بر خאف אن، بـא   یאلفאظ قرאن و عدم אمכאن گسترש معאرف درون
  :لیقرאن אز قب یسאختאر یھא یژگیدر نظر گرفتن و

ه و مאننـد  یل تשبیح، אستعאره، مجאز، تمثیض و تلویه، تعریه بر כنאیبא تכ یمعאنگسترש  .1
  ھא؛  אن

  د؛یجد یجאد معאنیع و אیتقط .2
  چندگאنه ظאھر و بאطن قرאن؛ یرمزگذאر .3
  אنه معنא؛یطرح سطوح سאختאرگرא .4
  بא متن؛ یכیگفتمאن ھرمنوت .5
  د אن؛یجد یب درכ אز جھאن و بنאیت در تخریروא یریכאرگ به .6
  .جאمع یאلگوطرح  .7

نه تنھא  یم כه گسترש معאرف قرאنیرس یجه مین نتیאت به אیאت قرאن و روאیق אن بא אیو تطب
ـ د روאییـ بאשد بلכـه مـورد تא   یممכن و معقول م یאمر אز  یא و אرאء بخـש عمـده   یאت אسـאم ی

  .ز قرאر دאردین یمفسرאن אسאم
رسـد، אمـא    یرש به نظر نمـ یموאرد گفته שده قאبل پذ یت برאیحصر و جאمع یھرچند אدعא

نאمحدود  یمعאن یم برאیت قرאن כریאست כه ظرف یزیאز سאختאر שگفت אنگ ین موאرد حאכیھم
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عـאوه بـر    یل سـאختאر یرسد تحل ین مبنא به نظر میبر א. ده אستیرא سبب گرد فھم אن ییאیو پو

ـ  ۀن عوאمل שכل دھنده به گسترییتب رتبط بـא  אت مـ یه خصوصـ یـ ن و توجیـی در تب یمعאرف قرאن
ن توאنمندی אن چنאن כه یبرخوردאر אست و א یאریز אز توאنمندی بسیم نیقرאن כر ییسאختאر معنא

  . پژوھאن قرאر نگرفته אست ت قرאنید مورد عنאیبא
  

  منابع 
خ و معـאرف  یدفتـر مطאلعـאت تـאر   (م ی، تھرאن، دאرאلقرאن אلכـر میכر  ترجمه قرאن، یفوאدوند، محمد مھد

 .ق 1415، )אسאمی
ـ אسـאم و א  یرא مשـیر زאده، چـאپ دوم، مرכـز بאزשنאسـ    ی، ترجمه حمینقد فرھنگאسאبرگر، אرتور،  رאن، ی

 .1385تھرאن، 
نـی،  ھـאی قـرא   فصل نאمه پژوھש، ریدر تفس» אصאحی -فرאھی «אفت یقرאن؛ رھ אنسجאم ،ید علیس، ییאقא

  .1386 ، بھאر و تאبستאن50و  49שمאره 
  .ه ق 1405، )ع(دאلשھدאء ی، قم، אنتשאرאت سیאلאل یعوאلجمھور،  ی، אبن אبییאحسא
  .1374، چאپ سوم، نשر مرכز، تھرאن، سאختאر و تאویل متن، بאبכ، یאحمد

ـ یتحق ،د وאلعدلیאبوאب אلتوح یف یאلمغنعبدאلجبאر، ، אبوאلحسن یאسدאبאد  یق دכتر محمد قאسم محمود، ب
  .تא یجא، ب
  .1384אن، قم ینשر אد ،یترجمه אبوאلفضل سאجد، ینیفلسفه زبאن دور، دאن، یאست
  .1379، سمت، تھرאن، یאھر ییبאبא ی، ترجمه مھدאرتبאطאت و فرھنگ، یت، אلفرد جیאسم
دو ، ییدگאه عאمه طبאطبـא یر אز دیفھم مفردאت قرאن و نقש אن در تفس یبه مبאن یررضא، نگאھی، אمیאשرف

  .1388، بھאر و تאبستאن قرאن שنאخت ۀفصلنאم
 .1380، نשر ھستی نمא، تھرאن، چھرۀ پیوستۀ قرאنאیאزی، سید محمدعلی، 

، یאسـتאن قـدس رضـو    یאد پژوھשـھא یـ ، مשھد، بنین صאبری، ترجمه حسאسאم و ھنر، محمود، یبستאن
1371.  
د محمد رאدمـنש، چـאپ دوم، אصـفھאن،    ی، ترجمه دכتر سאلقرאن یل אאعجאز فیدא، عبدאلقאھر، یجرجאن

 .1383، یשאھنאمه پژوھ
  .1384نשر אسرא، قم، ، چאپ چھאرم، مرכز قرאن در قرאنجوאدی אملی، عبدאهللا، 

ت، ی، قم، مؤسسه אل אلبعهیل مسאئل אلשریتحص یوسאئل אلשیعه אل، یحر عאملمحمد بن حسن، مשھور به 
 .ه ق 1409
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، حوزه و دאنשـگאه  ۀفصلنאم، یعیو علوم طب ین در علوم אنسאنیین فھم و تبیرضא، منאسبאت ب دی، حمیحسن

  .1385سאل دوאزدھم، تאبستאن 
 .1386אلملل، تھرאن،  ، چאپ دوم، چאپ و نשر بینقرאن یھא سوره یسאختאر ھندسگر، محمد،  خאمه
 .1380، نשر قلمرو، تھرאن، میو تنאسب در سאختאر قرאن כر یھمאھنگ، حسن، یخرقאن

، تھـرאن،  یجـאم  -لـوفر ی، אنتשـאرאت ن نאمـه  حאت و وאژهیبא ترجمه، توض میقرאن כرن، ی، بھאءאلدیخرمשאھ
1374.  
  .1375، ی، خوی، دאنשگאه אزאد אسאمیسیو ھر ی، ترجمه نجمر אلقرאنیتفس یאن فیאلب، אبوאلقאسم، ییخو

روت، دאر אلכتـאب  یب، 4و  3 ، جلیون אאقאویل و عیאلכשאف عن حقאئق غوאمض אلتنززمخשرى، محمود، 
 .ق 1407، یאلعرب
 .1380مھر، تھرאن،  ۀ، سورھمכنש زبאن و ھنرگرאن، ی، فرھאد و دیسאسאن
ـ  یھـא  پـژوھש  ۀ، فصـلنאم قرאن یھא سوره یچند وجھ ۀھندس ۀید، نظریدبخש، حمیسع ، تאبسـتאن  یقرאن

1388 . 
چـאپ دوم، پژوھשـگאه حـوزه و    ، فھم אن یل زبאن قرאن و روש שنאسیتحلروשن، محمد بאقر،  یدیسع

 .1385، قم و تھرאن، یשه אسאمیدאنשگאه و پژوھשگאه فرھنگ و אند
، قـم، אنتשـאرאت فرھنـگ אسـאمی، چـאپ دوم،      ر אلقرאن بـאلقرאن یتفس یאلفرقאن فصאدقی تھرאنی، محمد، 

1365. 
 .1381، زمستאن یقرאن یھא پژوھש، )2(زאن یر אلمیتفس یھא ر سאختی، زید موسیصدر، س  

 .1388فروردین  22، שنبه روزنאمه אطאعאت، دید در فھم قرאن مجیھאی جد ، روשمאنید سلیس، یصفو
כم، یست و ی، چאپ بی، قم، دفتر אنتשאرאت אسאمאلقرאنر یتفس یزאن فیאلمن، ید محمد حسیطبאطبאیی، س

1385. 
ھفته نאمه ، یو אستعאر یשنאخت تیروא یلیم؛ تحلیدر قرאن כر ینیت و אرتبאط دیه تربینظر ،عאدل ،یبیعندل

 .1387بھשتین و אردی، فرورد25، שمאره یھمשھر خردنאمه
ـ محאسـن אلتאو    ب یאلمسم یر אلقאسمیتفسאلدین،  قאسمی، محمد جمאل ه، یـ روت، دאر אلכتـب אلعلم یـ ، بلی

 . ق 1418
 . 1379، زمستאن 8، ש ھفت אسمאننی، یשכنی و رאز متون د כ، سאختیھرمنوت رضא، یعلא، ین یقאئم
 .1365ه، تھرאن، یسאمאא، دאرאلכتب یאلכאفعقوب، ی، محمد بن ینیכل

 .1386، سخن، تھرאن، یدین سید حسی، ترجمه سقرאن یאعجאز بאغ یسبכ שنאسאلכوאز، محمد כریم، 
 .ه ق 1404روت، مؤسسه אلوفאء، ی، بאلجאمعه لدرر אخبאر אאئمه אאطھאر بحאرאאنوאر محمدبאقر، ،یمجلس
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، پژوھש ۀنیאمظفر،  یمحمد حسن محمد ۀر قرאن، ترجمیدر تفس یسوره؛ تحول یوستگیر، مستنصر، پیم

 .1386אسفند  -، אذر6و  5 ۀسאل ھجدھم، שمאر
، )ع(ت یـ روت، موسسه אھـل ب یب ،ر אلقرאنیتفس یموאھب אلرحمאن فد عبد אאعلی، یموسوى سبزوאرى، س

  .ق 1409چאپ دوم، 
 . 1386، تھرאن، سمت، علوم بאغت و אعجאز قرאندאهللا، یאن، یرینص
قـرאن   ۀ، دو فصـلنאم بאنیאن אدیت אن در میאت عرب و مھجوریقرאن در אدب ینیאفر نقשب زאده، محمد، ینق

  .57-27، ص 1388שنאخت، بھאر و تאبستאن 
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