قآجملدبرةنکاوشی
______________________ فاطمه موسوی ______________________ 1
تاریخ اریافت - 1111/5/24 :تاریخ پذیرش1111/1/11 :

بیشتر مفسران ،اصولیون و پژوهش ران قرآنی معتقدند در قرآن کال مجم وجود
دارد ،در حالی که بوه نظور میرسود ایو سون  ،بوا آیواتی کوه قورآن را مبوی معرفوی
کرد در تناقض بود  ،با بالغ قرآن و اص تفهیم مناط ناسازگار اس .
ای پژوهش در صدد رف ای تناقض مویباشود .بور ایو اسواس ،بوا تطبیو شوواهد و
موارد مورد استناد مدعیان اجموا قورآن بوا تعریوف اصوولی مجمو بوه تحلیو و نقود
شواهد و موارد پرداخته میشود .آیات دا بر روشن ری قرآن نیو موورد بررسوی
قرار گرفته تا چ ون ی روشن ری قرآن مشن شود.
بدی سان دیدگاهی ارائه می شود که قائ به اجموا در قورآن بوود  ،اموا اجموالی
که با تعاریف اصولیون از مجم همسویی ندارد .بر ای اساس ،وجوود برخوی
از مجمالت در قورآن نوه تنهوا بوا فصواح و بالغو و اصو تفواهم در تناطو
ناسازگار نبود  ،بلکه از فنون بالغی شمرد می شود.
کليدواژهها :مجم  ،اجما  ،مبی .

ــــ ـ
 .1اانشجوی اکتری تفسیر تطبیقی اانشگاه قم و مربی پارهوقت اانشگاه آزاا واحد شیراز.
Famo.112@yahoo.com
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بيان مسئله

ار قرآن کریم ،بی

1

از سی بار صفات و افعتالی از مصتدر «تبیتین» و 16بتار

مشتقاتی از مصدر «تفصیل» 2اربارة قرآن و آیات آن آمده است .با تکیته بتر ایتن
آیات باید گفت که هیچ اجمالی ار قرآن نبایتد باشتد .همچنتین اصتل موضتوعة
فصاحت و بالغت قرآن نیز مانعی بر پذیرش وجوا مجمل ار قرآن استت؛ زیترا
چنین مینُماید که اجمال ،ابها را ار پتی ااشتته و ابهتا هتم مختلّ فصتاحت و
بالغت میباشد .با تکیه بر این مستندات ،برخی از صتاحبنظتران ستلف ،ماننتد
ااوا راهری  1و شمار اندکی از پووهشگران معاصر قرآنی وجوا اجمتال معنتایی
ار قرآن را منکر شدهاند.

4

از منظری ایگر ،قرآن کریم خوا رسول اهلل را مبیّن قرآن معرفی کراه استت.

(النحل )44/همچنین ار قترآن کتریم کلیتاتی از برختی از احکتا گفتته شتده و
جزئیات آن ار سنت به تفصیل بیان شده است.
بر همین اساس بیشتر مفسّران ،اصولیون و پووهشگران علو قرآنی به وجتوا
مجمل ار قرآن اعتقاا ااشته و آن را بدون تراید پذیرفتهاند.
مسئلة مورا پووه  ،بررسی تفصیلی مبانی و اصول او ایدگاه مذکور و نقتد
آن است ،تا از رهگذر آن به نظریهای جامع و مانع ار این باره است یابیم.

ــــ ـ

( .1البقووورة 11/و  118و  181و  211و  221و  ،266آلعمتتتران 111/و  ،118ا مائدة 15/و 81و  15و
 ،81یونس ،15/الحجر ،1/النحل ،111/الحج 16/و  ،12النور 1/و  14و  58و  51و و ،61الشتعرار2/
و  ،115النمل ،1/القصص ،2/سبأ ،41/يس ،61/الزخرف ،2/الحدید 1/و ،11الطالق.)11/
( .2األنعا  11/و  18و  114و 126و  ،55األعراف 12/و  52و ،114ال و ة ،11/یونس 5/و  ،24هوا،1/
الرو  ،28/فصلت 1/و .)44
.41
 .1سیورى ،جالل الدین ،االتقان فی علو القرآن ،ج ،2
.112
 .4نکونا  ،جعفر ،ارآمدی بر معناشناسی قرآن،
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پيشينه

با تتبعی ار تألیفات به است آمده از اعصار اولیة اسالمی میتوان اریافت کته
مفسران از واگة مجمل ار قالتب اصتطالب اصتولیاش ار شترب و تفستیر آیتات
استفااه نکراهاند ،بلکه واگة مجمل را ار جایی به کار براهاند که عبتارتی ابهتامی
ااشته که به واسطة قرینة متصلهای این ابها برررف شده است.

1

برای اوّلین بار اصولیون اصطالب اصولی مجمل را وارا مباحث قرآنی کرانتد،
به گونهای که از همان ابتدا مباحث حاشیهای مجمل ،مانند «تأخیر بیان مجمل» ار
کال عالمانی چون کرخی (141-261ق) مشاهده متیشتوا 2.بعتد از جعتل ایتن
اصطالب اصولی بستیاری از مفستران ،واگة مجمتل را بترای برختی از کلمتات و
عبارات قرآنی به مفهو اصولی خوا به کار براه و مدعی وجوا مجمتل ار قترآن
شدند؛ اما ار همان سده فرای به نا ااوا بن علی بن خلف األصبهانی ملقب بته
راهری (211-211ق) 1مدعی عد وجوا مجمل ار قرآن شد.

4

با تتبعی ار آثار کنونی و آثار اصولی و تفسیری سلفیون آشکار متیشتوا کته
هیچکدا ار بیان مجمالت قرآن بته تنتافی تعتاریف اصتولی از مجمتل و متوارا
مجمل ار قرآن اشاره نکراهاند؛ به عنوان نمونه مرحو عالّمه رباربایی ار برختی
موارا به قصد گوینده بر مجملگویی اشاره کتراه 5 ،امتا ار تعریتف مجمتل ،بته
تعریف اصولی آن مبنی بر مبهم بوان مقصوا گوینده قائل شده استت 6.بنتابراین،
تحقیق حاضر از منظری نو به موضود نگریسته ،تا از رهگذر آن تباین نمونههتای
ــــ ـ
 .1معانی القرآن ،ج،2
 .2خویی ،سید ابوالقاسم ،اراسات فی علم األصول ،ج .152 ،2
 .1ابن ابیحاتم رازی ،عبدالرحمان بن محمد ،الجرب والتعدیل ،ج .411 ،1
.41
 .4سیورى ،جالل الدین ،االتقان فی علو القرآن ،ج ،2
.211
 .5بنگرید به :رباربایی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج1
.14
 .6همان ،ج،1
.61
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ااعا شدة مجمل ار قرآن با تعریف اصولی آن ثابت شوا.
ضرورت مسئله
1

اصولیون معتقدند که هیچ ثمرة عملی بر مباحث مجمل مترتب نیست؛ اما
ار حوزة علو قرآن ،بیان و بررسی این بحث بسیار ضروری است؛ زیرا اعتقاا
به وجوا مجمل اصولی ار قرآن ،با اصل فصاحت و بالغت قرآن ناستازگاری
اارا.
با شناخت ریشهای معنای لغوی و اصطالحی مجمل از یتکستو و بررستی و
نقد وجوه و اسباب اجمال ار آیات و عبارات قرآنتی از ستوی ایگتر ،متیتتوان
آرایههای شبههآمیز را از مباحث اجمتال زاوا؛ مبتاحثی کته متیتوانتد استتاویز
مناسبی برای شبههپراازان قرآنی گشته ،به راهر ار اصل فصاحت و بالغت قرآن
اختالل ایجاا کند.
واژهشناسی

ار این مبحث به شتناخت واگة «مجمتل» پرااختته تتا از رهگتذر آن ایتدگاه
مدعیان وجوا اجمال معنایی ار قرآن آشکار گراا.
لغتشناسان و اصولیون بترای تعریتف مجمتل ،یتا از معتانی ضتدّ آن کمتک
گرفتهاند ،یا آن را مشابه مفاهیم ایگر اانستهاند که نقا افتراقی هم اارند.
 .1تعریف مجمل به کمک اضداد

بر این اساس ،از او منظر به تعریف مجمل پرااخته شده است:
 گاهی مجمل به کالمی گفته میشوا که تفصیلی ار آن نبتواه و بته کلیتاتــــ ـ
 .1عراقی ،ضیار الدین ،مقاالت األصول ،تحقیق محسن عراقی و منتذر الحکتیم ،ج،1
سید مصطفى ،تحریرات فی األصول ،ج.225 ،6
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یک موضود اشاره کراه ،بدون آنکه به جزئیات آن بپراازا 1.این وجته از معنتای
مجمل ،ار مقابل مفصّل است.

2

 ار وجه ایگر ،مراا از مجمل کالمی است که روشن و رسا بیتان نشتده،واضح نباشد 1.اراین وجه ،مجمل ار مقابل مبیّن تعریف شده استت.

االلت

راغب با عبارت « م ة أشیار كثیرة غیر ملخّ
است.

4

ة» به این وجته اشتاره کتراه

5

 .2تعریف مجمل به کمک مفاهیم مشابه

از این منظر ،مجمل را به مفاهیم مبهم ،عا  ،مجهتول ،متشتابه و متؤول شتبیه
اانستهاند؛ اما مفترقاتی برای آن قائل شدهاند.
بسیاری از اصولیون مجمل را لفظی گوینتد کته بترای معنتای آن او احتمتال
مساوی اااه شده که یکی بر ایگری رجحان ندارا 6.البته ناگفته نماند که متتکلم
از این او احتمال ،یک احتمال را ارااه کراه است .به عبارتی ،مجمل آن است که
به خوای خوا نزا متکلم معیّن و مشخص استت ،ولتی نتزا مخارتب اینگونته
نیست و این عد تعیین از جانب لفظ است؛ 1به عنوان مثال وقتی گفته متیشتوا:
ــــ ـ
.212
 .1راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،المفراات فی غریب القرآن،
 .2مصطفو  ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج111 ،2؛ فتوحی ،تقتی التدین محمتد بتن
.411
أحمد ،شرب الکوکب المنیر ،ج ،1
.41
 .1سیورى ،جالل الدین ،االتقان فی علو القرآن ،ج،2
.141
 .4رریحى ،فخر الدین ،مجمع البحرین ،ج،5
.212
 .5راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،المفراات فی غریب القرآن،
641؛ امشقی ،عبد القاار بن
 .6روفی صرصری ،سلیمان بن عبد القوی ،شرب مختصر الروضه ،ج،2
261؛
بدران ،المدخل إلى مذهب اإلما أحمد بن حنبل ،تحقیق عبداهلل بن عبدالمحسن الترکی،
شوکانی ،محمد بن علی ،إرشاا الفحول إلی تحقیق الحق من علم األصول ،تحقیق احمد عزو عنایه،
12و. ...
جزر ،2
 .1حلی ،جمال الدین حسن بن یوسف ،مباائ الوصول إلى علم االصول.155 ،
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«اضرب رجالً» اجمالی ار آن نیست؛ زیرا منظور متکلم ،مرا خاصی نبواه است.
بر اساس این تعریف ،مجمل به لفظی گفته میشوا که اارای ابها است.

1

2

برخی مانند نهاوندی معتقدند که مجمل همان متشابه است .اما باید گفت کته
برای مجمل هیچ رهوری ولو به صتورت ابتتدایی و قبتل از فحتص نیستت ؛ ار
حالی که متشابه اارای رهوری مضطرب و متزلزل است 1.به هرحال ،مجمل را به
این الیل مانند متشابه میاانند که فهمیده نمیشوا.

4

مجمل را ار او اامنة کالمی و فعلی تعریف کراهاند .به تعبیتر ایگتر ،گتاهی
اجمال ار لفظ و کال و گاهی ار فعل و عمل است.

5

ویوگیهایی برای مجمل بیان شده که میتواند تعریتف مجمتل را مقیتد کنتد.
گاهی به علت اختالف ار فهم مخارب ،ترایدی بین او احتمال نیست؛ زیرا هتر
مخاربی رهور یک احتمال را ااعا میکند .ار این صورت نزا هیچکدا مجمتل و
6
مبهم نبواه ،گرچه رهور احتماالت نزا هرکدا متفاوت است.
اجمال ابتدایی نیز ار تعریف مجمل گنجانده نمیشوا؛ زیرا بعد از تأمل ،یکی

از احتماالت رهور مییابد ،مانند روایت« :ال صالة لجار المسجد إال فی المسجد»

که بعد از تأمل ،کمال نماز را نفی متیکنتد ،ار حتالی کته روایتت «ال صوالة إال
بفات ة الکتاب» به نفی صحت نماز اشاره اارا.

1

علم به وجوا قرینة خارجی االّ بر ارااة رتاهر نیتز کتال را از اایترة اجمتال
ــــ ـ
 .1شوکانی ،محمد بن علی ،إرشاا الفحول إلی تحقیق الحق من علم األصول ،تحقیق احمد عزو عنایته،
.12
جزر ،2
 .2همان.
.21
 .1سبحانی ،جعفر ،المناهج التفسیر ة فی علو القرآن ،ج ،1
 .4حکیم ،محمد باقر ،علو القرآن ،ج .1 ،16
 .5قمی ،میرزا ابوالقاسم ،قوانین االصول.115 ،
 .6همان.142 ،
.115
 .1همان،
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خارج میکند.

1

قدر مشترک تعاریف یااشده از مجمل چنین است:
«مجمل لفظ یا عملی است که متکلم به قصد تفهیم مطلبی ارهار میکنتد ،ولتی
مقصوا گوینده یا عامل برای مخارب ابها ااشته ،قرینهای االلت آن را واضتح
نکراه باشد».

اختالف ار فهم مخاربان و رهور هر یک از احتماالت نزا مخاربان ،همچنین
رفع اجمال ابتدایی به واسطة تأمل ار کال  ،از قیوای است که برخی متوارا را از
تعریف مجمل خارج میکند.
بعد از بیان تفصیلی تعریف صاحبنظران از مجمل ،شایسته است ایدگاههای
ارائه شده اربارة اجمال کال وحی بررسی و نقد شوا.
دیدگاه نخست

بیشتر مفسران ،اصتولیون و قترآنپووهتان قائتل بته وجتوا مجمتل ار قترآن
میباشند .ار ااامه به شرب و نقد شواهد آنها پرااخته میشوا.
شرح و نقد شواهد

با تتبّع ار کتب اصولیون و مفسران مدعی وجوا اجمتال ار قترآن ،متیتتوان
شواهد مورا نظر آنان را ذیل سه عنوان بیان کرا :شاهد قرآنی حتاکی بتر وجتوا
اجمال ار قرآن؛ اسباب اجمال؛ موارا اجمال.
 .1بررسی و نقد شاهد قرآنی

مدعیان وجوا اجمال ار قرآن ،آیه ذیل را به عنوان شاهد یاا میکنند:

ت َو و
ققر َو أَنََّ ْلنَقققا هإلَ ْيققق َ الق ه
 هب ْالبَ هينَقققا ه
ققذ ْك َر هلتبَقققـ هينَ هللنَّق ه
ققَّ َل هإلَقققي هه ْ َو لَعَلَّهققق ْ
ققاس َمقققا نق ه
الَّبق ه
َيتَفَ َّكرونَ ( نحل.)44/
ــــ ـ

 .1آخوند خراسانی ،محمدکارم بن حسین ،كفا ة األ
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و ،

.252

اس َما ن هَّ َل هإلَي هه ْ  ذکر کراهاند:
مفسران احتماالت ذیل را اربارة  هلتبَـ هينَ هللنَّ ه
 بیشتر مفسران« ،تبیّن» را بیان مجمالت قرآن توسط رستول اانستتهاند و ازاینرو ،آیة مزبور را شاهدی بر این ااعا شمراهاند که بسیاری از احکا ار قترآن

به صورت مجمل و مبهم آمده و با بیان رسول اکر  رفع اجمال شده است.

 -تبیّن قرآن توسط رسول اکر  ،به معنای تنظیم و ترتیب آیتات نتازل شتده

توسط آن حضرت است .این احتمال به نقل از مجاهد آمده است.
 -تبیّن به معنای قرائت قرآن بر مرا است.

1

2

 تبین به معنای تعرّف است ،یعنی پیامبر اکر  آنچه را که بتر او نتازل شتدهبرای مرا معرفی کند.

1

لغتشناسان نیز برای واگههای «بیان» و «تبیّن» معانی ذیل را آوراهاند:
 اتضاب4؛ إرهار المعنى للنفس5؛ بیان به معنای پراه برااشتن از چیزی است .بیان ،اعم از نطق و سخن گفتنمیباشد .شکلهای ایگر بیان ،نوشتن و اشاره است.

6

چنانکه یاا شد ،این آیه ار سورة نحل آمتده و بتا توجته بته ستیاق آیتات و
ایدگاه صاحبنظران قطعاً مکی است 1.اگرچه بسیاری از احکتا استال ار مکته
تشریع نشده بوا و بیشتر اربارة اثبات اصول این سخن به میان میآمد ،اما یقینتاً
ــــ ـ
 .1ابن عطیه اندلسى ،عبدالحق بن غالب ،المحرر الوجیز فی تفسیر الکتتاب العزیتز ،ج،1
.421
جز غرنارى ،محمد بن احمد ،التسهیل لعلو التنزیل ،ج،1
.215
 .2سمرقند  ،نصر بن محمد ،بحر العلو  ،ج ،2
.1
 .1ربر  ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،ج،14
.166
 .4مصطفو  ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج،1
.218
 .5رریحى ،فخر الدین ،مجمع البحرین ،ج،6
 .6راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،المفراات فی غریب القرآن.156 ،
.115
 .1اروزه ،محمد عزت ،التفسیر الحدیث ،ج،5
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116؛ ابتن
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برخی از احکا و فرعیات این ،خصوصاً نماز تشریع شده بوا .بنابراین متیتتوان
منظور از تبیین پیامبر اکر  را ار همتة آیتات اعتم از اصتول و فترود و احکتا

اانست .اگر برخی 1تبیین رسول خدا را ار مجمالت احکا و فروعات اانسته و

برخی این تبیین را با توجه به آیات سابق به اصولی چون نبوت و معتاا معطتوف
کراهاند ،2ره به خطا رفتهاند؛ زیرا هیچ قرینهای بر خصوصیت تبیتین بته متورای
خا

االلت نداشته و به کل قرآن اشاره اارا .اما نکته اینجاست که چرا تبیین ار

این آیه ،مقابل اجمال اصولی قرار اااه شده است؟!

آری! پیامبر اکر  همة آیات قترآن را بتا توجته بته اختتالف ار ستطح فهتم

مخاربان به گونههای مختلتف بیتان کراهانتد .برختی از مخاربتان نیازمنتد فهتم
الیههای بارنی آیات بواه و برخی به سبب کم اقتی یتا کتج فهمتی ،نیازمنتد بته
تبیین رواهر آیات توسط آن حضرت بتواهانتد .همچنتین خداونتد ار برختی از
آیات ،بنا بر االیل و حکمتهایی قصد اجمالگویی را ااشته است .بنابراین متراا
از تبیین میتواند ار آیات متفاوت ،مصاایق و معانی مختلف به خوا بگیترا ،امتا
هیچکدا از حاالت ،مصاایق و معتانی ،ار مقابتل تعریتف اصتولی مجمتل قترار
نمیگیرا.
 .2اسباب اجمال در قرآن

اصولیون ،اجمال به سبب قصور متکلم ار بیان را از موارای اانستهاند کته ار
قرآن راهی ندارا.
قوت ااراک شنونده ،وجوا مصلحتی ار بیان اجمالی 1و تمهیدی برای آمااگی
ــــ ـ
.21
 .1فخر راز  ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،ج،21
 ،181-181با تلخیص و تصرف.
 .2نکونا  ،جعفر ،ارآمدی بر معنا شناسی قرآن،
 .1روفی حنبلی ،سلیمان بن عبد القوی ،إیضاب البیان عن معنى أ القرآن ،تحقیق علی حستین البتواب،
.1

11
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مخارب ار تسهیل پذیرش بیان تفصیلی موضود  ،1از اسباب اجمال ار قرآن ذکر
شده است؛ اما هیچکدا از موارا یااشده ار تعریف اصولی اجمال نمتیگنجتد و
تنها به عنوان مصالح اجمالگویی بیان شده است .بنابراین ،چنین اجمالی به تفاهم
ار تخارب آسیبی نمیرساند؛ زیرا متکلم خوا بنای بر مجمل گویی ااشته است.
 .1موارد اجمال در قرآن و نقد اجمالی و تفصیلی آنها

چنانکه یاا شد موارا اجمال ار او وجه اجمال ار فعل و اجمال ار قول ذکر
شده است.

2

اجمال ار قول گاهی ار مفراات و گاهی ار ترکیبات جمله است .اجمتال ار
مفراات ،اعم از اسم ،فعل و حرف میباشد .اجمتال ار استم بته ستبب اشتتراک
لفظی ،اشتراک معنوی ،1قلب منقول ،اختالف ار مرجع ضمیر و غرابت لفظ 4ذکر
شده است.
اجمال حرفی نیز وجوهی چون اجمال ار نق  5و اجمتال بته الیتل حتذف

6

اارا.
مهمترین وجوه ذکر شده برای اجمال ار ترکیبات جمله ،اجمال ار مصتداق،1
8
اجمال به علت عد کثرت استعمال ار حال حاضر و اجمال ار تقدیم و تتأخیر
ــــ ـ
 .1رازی جصا  ،احمد بن علی ،الفصول فی األصول ،ج ،2
 .2قمی ،میرزا ابوالقاسم ،قوانین االصول.115 ،
 .1همان.
.41
 .4سیورى ،جالل الدین ،االتقان فی علو القرآن ،ج ،2
 .5امشقی ،عبد القاار بن بدران ،المدخل إلتى متذهب اإلمتا أحمتد بتن حنبتل ،تحقیتق عبتداهلل بتن
.261
عبدالمحسن الترکی،
.41
 .6سیورى ،جالل الدین ،االتقان فی علو القرآن ،ج ،2
116؛ رازی جصا  ،أحمد بن علی ،الفصول فی االصول،
 .1قمی ،میرزا ابوالقاسم ،قوانین االصول،
.12
ج،2
.41
 .8سیورى ،جالل الدین ،االتقان فی علو القرآن ،ج ،2
.11
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است.
برای نقد موارا مذکور ،ابتدا به اصولی اشاره میشوا که از تعریف مجمل نزا
اصولیون استنبا

میگراا .زیرا این اصتول مبنتایی بترای بررستی و نقتد متوارا

یااشده میباشد.
الف .یادآوری اصول استنباط شده از تعریف مجمل

با توجه به تعریف مجمل که پی تر ذکر شد ،میتوان بته اصتول ذیتل اشتاره
کرا:
اصل یک .گاهی هدف متکلم ایجازگویی است .چنتین متوارای را نمتیتتوان
ذیل تعریف مجمل گنجاند؛ زیرا ار تعریف مجمل آمده است کته متتکلم تفهتیم
نکتهای را به مخارب قصد کراه ،ولتی بته علتت ابهتا ار لفتظ ،مخارتب آن را
نفهمیده است.

1

اصل او .موارای که چند احتمال را اربرااشته و به علت اختالف ار مراتتب
فهم مخاربان ،رهور احتماالت نزا آنها ،متفاوت شده است ،ذیل تعریتف مجمتل
نمیگنجد.
اصل سه .موارای که اجمال ابتدایی ااشته و پس از تأمل برررف میشتوا ،ار
تعریف مجمل گنجانده نمیشوا.
ب .نقد نمونههای اجمال در قرآن

با استناا به اصول مطرب شده ار تعریف مجمل میتوان اریافت که آنچته بته
عنوان نمونههای اجمال ار قرآن بیان شتده بنتابر یکتی از االیتل ذیتل ار قالتب
تعریف مجمل قرار نمیگیرا:
ــــ ـ
 .1حلی ،جمال الدین حسن بن یوسف ،مباائ الوصول إلى علم االصول،

12
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.151

* ظهور یک احتمال

برخی موارا ،رهور ار یک احتمال اارا؛ بنابراین ار تعریف مجمل نمیگنجد.
به عنوان نمونه واگة «قرر» که ار مصداق آن ااعای اجمتالی شتده ،از ایتن استته
است .قرر ار بیان امامیه به زمان پاکی ارالق میشوا؛ چنانکته ع مق رباربتایی
رهور آن را ار رهر اذعان میاارا 1،زیترا ار زمتان پتاکی ختون ار رحتم جمتع
میشوا .شافعی و اهل حجاز نیز بر این عقیدهاند ،ولی ار مذهب ابوحنیفه و اهل
عراق ،این واگه به معنای حیض است 2.بنابراین رهور یک احتمال نزا هر یتک از
فِرَق ،واگه را از اجمال خارج میکند.
* ایجاز جامع

ار تعریف مجمل آمده است که متکلم تفهیم مطلبی را قصد کراه ،ولی الفتاظ
ار تفهیم مفاهیم ،مبهم هستند ،ولی ار برخی از موارا یااشده ،متتکلم اجمتال را
قصد کراه تا مفاهیم متعدای را ار الفاظ مختصری بگنجاند .بته تعبیتر ایگتر ،از

َقاح
صناعت ایجاز جامع استفااه کراه است .ااعای اجمال ار الَّ هذی هبيَ هد ه ع ُْقدَة ال هنك ه

(بقره )211/از این نمونه است .با اینکه بسیاری از مفسران ار اینجتا رهتور یتک
احتمال را پذیرفتهاند ،1میتوان آن را از نود ایجاز جامع اانست .شاهد ایتن ااعتا

ض َل بَ ْينَك ْ  میباشد که بر رعایت فضل و احستان تأکیتد اارا.
سوا ْالفَ ْ
عبارت َ ال ت َ ْن َ
این فضل و احسان میتواند هم از سوی زوج و هم از سوی ولی باشتد .شتمول
عبارت بر هر او ،مصداق کاملتری از فضل و احسان میباشتد؛ چنانکته عالّمته
رباربایی نیز ار صدا اثبات یکی از این او احتمال بر نیامده و تأکید خداوند بتر
ــــ ـ
 .1رباربایى ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج،2
.26
 .2قرشى ،سید علىاکبر ،قاموس قرآن ،ج،5
511؛ زمخشر  ،محموا بن عمتر،
 .1ربرسى ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج،2
الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،ج286 ،1؛ فخر راز  ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیتب ،ج،6
481و. ...
.211

شمارة  111زمستان 1111

11

احسان را پررنگتر معرفی نمواه است.

1

ار گزارة قرآنی وافعلوا الخير نیز ااعا شده که «الخیر» مجمل است ،ار حالی

که مطابق با صناعت ایجاز جامع ،همة مصاایق را شامل میشوا .روایتی منقول از
مجمع البیان شاهدی بر این ااعاست.

2

* تفاسیر ناروا از آیات و تحمیل احتماالت غریبه بر آن

گاهی اوقات چین

کلمات ،موقعیت مکانی و زمانی نزول آیتات و ستیاق آن

خوا بیانگر یک احتمال است؛ اما مفسّر با چین

احتماالت نامربو  ،الفاظ را بته

اجمال و ابها سوق میاهد؛ به عنوان مثال ذیل آیة  24سورة نسار احتماالتی ذکر
شده است 1که مرحو عالمه نیز به عجیب بوان این احتماالت اذعان کراه است.

4

است 4.اجمال ااعا شده ار أ هح َّل لَك ْ َمقا َو َرا َء ذَ هلكق ْ ( نسار )24/بتا توجته بته آیتة
پیشین آن پذیرفته نیست؛ زیرا وجهی نداشت موارای را که ار آیة قبل ذکر کراه

اوباره تکرار کند .ار واقع آیة او ار تکملة آیة نخست بواه و ارصدا بیان ایتن
حکم است که همة زنان بر شما حالل است مگر آن زنانی که ار آیتة قبتل گفتته
شد و زنانی که شوهر اارند .البته زنان شوهرااری که ملک یمتین هستتند نیتز از
این قاعده مستثناست .تفاسیر و احتماالتی که اربارة این آیه گفته شده این آیته را

اچار اجمالی مبهم کراه ،و اال آیه خوا گویای خوا است.
* نفی اجمال از حقایق شرعی

بیشترین موارای که برای اجمال ذکر کراهاند ذیل عنوان «حقایق شرعی» قرار
میگیرا؛ اما مدعیان وجوا حقیقت شرعی ،بر این اعتقااند که این الفاظ ار قرآن،
ــــ ـ
 .1رباربایى ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج،2
 .2ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج،1
.5
 .1بنگرید به :همان ،ج،1
 .4رباربایى ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج،4

14
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.245
.154
.268

اهل زبان را اچار مشکل نمیکند؛ زیرا نشانههایی از حقیقت ار آن نهفتته استت

که معنای اصطالحی آن را به ذهن متباار میکند؛ مانند «ص وة» که معنای لغوی
آن اعاست و اصطالب شرعی آن با معنای لغویاش قابل جمع استت1 .همچنتین
موضود ،قبل از وضع معنای لغوی یا شرعیاش وجوا ااشته است؛ زیترا ار غیتر
این صورت تفاهم ار تخارب صورت نمیگیرا2 .به عبارتی ایگر ،حقایق شرعیه
برای مخاربان عصر نزول کامالً قابل فهم بواه؛ زیرا این الفاظ قبل از نزول قرآنی،

توسط پیامبر ،مورا استفااه واقع شده استت .ستپس آیتات کریمته از آن الفتاظ
حکایت میکند 1.بنابراین ار حقایق شرعی هیچگونه اجمتالی منطبتق بتا تعریتف
اصطالحی مجمل وجوا ندارا؛ به عنوان مثال چگونگی قطع ید قبل از نزول آیتة

ارقَة فَا ْق َ
طعوا أ َ ْي هديَه َما برای مرا عصر نزول روشن بواه است؛ زیرا
ار َوال َّ
َ وال َّ
س ه
س ه

ار شرایع پیشین مجازات ازای را قطع ید قرار اااه بوانتد ،چنانکته بته نقتل از
یعقوبی آمده است که عبدالمطّلب چنین مجازاتی را برای سارق ،تعیین متیکتراه
است 4.بنابراین حکم مزبور ار جاهلیت اجرا میشده و خداوند نیز بتر آن صتحه
نهااه است .اختالفات بر سر کیفیت قطع ید یتا اجمتال ار معنتای واگة «یتد» ار
اورههای بعد از نزول توسط فقها و صاحبنظران ایجاا شده است!
* تفکیک غریب از مجمل

سیوری غربت لفظ را سبب اجمال اانسته است .بر این بیان از او جانب کبرا
و صغرای مسئله است .به تعبیری نمیتوان غرابت را ار تعریف اجمتال گنجانتد؛
زیرا ار اجمال ،تراید میان او احتمال است ،ولی ار غرابت لفظ ،هتیچ احتمتالی
ــــ ـ
 .1حلی ،جمال الدین الحسن بن یوسف ،مباائ الوصول إلى علم االصول،
 .2همان.
 .1خویی ،سید ابوالقاسم ،محاضرات فی أصول الفقه ،تحقیق محمتد استحاق فیتاض،
.26
محمد رضا ،أصول الفقه ،ج ،1
.11
 .4یوسفی غروی ،محمدهاای ،موسو ة التاریخ االسالمی ،ج ،1
.164
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برای بیان لفظ ،ارااه نشتده استت .بنتابراین چنتین متوارای ار تعریتف اجمتال
نمیگنجد.
صغرای مسئله نیز ااعای سیوری ار مورا اجمال گزارة «فال تعضلوهن» است.
با تتبعی ار اشعار جاهلی میتوان اریافت که عرب جاهلی با این اصتطالب آشتنا
بوا و آن را به معنای سخت و اشوار به کار میبرا؛ چنانکه ازهری نقتل میکنتد
ضل» بهکار رفته است.
ار کال عرب عبارت «امرأَة م َع ه

1

* وجود قرینۀ متصله

هرگاه لفظی به همراه قرینهای بیاید که سبب رهور یک احتمال شوا ،از اایترة
تعریف مجمل خارج میشوا؛ زیرا لفظ مجمل به معنای متراا بتوان میتان چنتد
احتمال است.
اگر گفته شوا که منظور ،اجمال لفظ به خوای خوا میباشد ،بایتد پاستخ ااا
که ار یک کال با معنا ،تنها به لفظ  -فی نفسه – نظر نمیشوا ،بلکه بترای فهتم
کال به همة کال مینگرند .بنابراین عمالً قرائنی که ار کال است برای فهم کال
مورا استفااه قرار میگیرا .بر همتین استاس ااعتای اجمتال ار فعتل «عستعس»
(التکویر )11 /و موارای مانند آن پذیرفته نیست .این فعل «مشتترک لفظتی میتان
«اقبل» و «اابر» است ،اما به قرینة آیة بعد :و الصقبح اذا تقنفس ار «اابتر» رهتور
اارا.
بنا بر آنچه گفته شد ،میتتوان بته ایتن نتیجته رستید کته آنچته ذیتل مجمتل
گنجاندهاند ،ار قالبهای ایگر قرار گرفته و تعریتف اصتطالحی مجمتل آنهتا را
اربر نمیگیرا .بنابراین مجمل اصطالحی ار قرآن وجوا ندارا .به تعبیری ایگتر،
کال گنگ و مبهم که قصد متکلم را نرسانده و ار اصل تفاهم ار تخارتب خلتل
ــــ ـ
 .1ابن منظور ،محمد بن مکر  ،لسان العرب ،ج،11

16

شمارة  111زمستان 1111

.451

وارا کراه باشد ،ار قرآن راهی ندارا؛ اما ار قترآن بارهتا بیانتات اجمتالی آمتده
است؛ بیاناتی که نه تنها گنگ و مبهم نبواه ،بلکه به بالغت کتال کمتک بستزایی
کراه است ،به گونهای که اگر غیر از این بوا سخن به ارازا متیکشتید و شتاخ و
بر

کال  ،مبهم و مستتور

میگرفت و اصل کال و قصد متکلم زیر شاخ و بر

میماند.
دیدگاه دوم

شمار اندکی از صتاحبنظتران ستلف متدعی عتد وجتوا مجمتل ار قترآن
میباشند .ااوا بن خلف اصفهانی راهری اولین کسی بوا که چنین ااعتایی کترا.
او معتقد بوا که اجمال بدون بیان فایدهای ندارا و همراهی آن با مبین نیتز ستبب
تطویل کال میشوا 1.برخی از قرآنپووهان معاصر نیز معتقدند که «اجمال معنایی
به رور ذاتی ار قرآن وجوا ندارا .لفظی که اجزار و جزئیات مصداق
مشخص نباشد ،ار قرآن نیست».

فیالجمله

2

شواهد عدم وجود مجمل در قرآن و نقد آن

مهمترین االیل ایدگاه او را میتوان ار موارا ذیل خالصه کرا:
الف .اجمال به اصل تفاهم ار تخارب آسیب میرساند .به تعبیر ایگتر ،کتال
مجمل ،سبب حیرت و سرگراانی مخارب میشوا؛ بنابراین روا نیست.

1

مفصتل ،بیتان و تبیتان متینامتد.
ِّ
ب .آیاتی از قرآن هست که قترآن را مبتیِّن،
چنانکه پی تر یاا شد ،ار قرآن کریم ،بی

از سی بار صفات و افعالی از مصدر

«تبیین» و شانزاه بار مشتقاتی از مصدر «تفصیل» اربتارة آیتات قترآن ذکتر شتده
است؛ بنابراین نمیتوان مدعی شد که مطابق با آیة  44سورة نحل ،قترآن مجمتل
ــــ ـ
 .1ابن خلکان ،احمد بن محمد ،وفیات األعیان وأنبار أبنار الزمان ،ج،2
.112
 .2نکونا  ،جعفر ،ارآمدی بر معناشناسی قرآن،
 .1رازی ،محمد بن عمر ،المحصول فی علم األصول ،تحقیق ره جابر فیاض العلوانی ،ج ،1
.255
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بواه و به بیان پیامبر اکر  نیاز اارا.

1

ار نقد االیل مذکور نکات ذیل ار خور توجه است:
 مطابق با آنچه ار تعریف مجمتل و تطبیتق آن بتا متوارا اجمتال یتاا شتد،همچنین با تتبع عمیق ار ااعتای متدعیان ایتدگاه اول و استباب وجتوا مجمتل
میتوان گفت که آنتان وجتوا مجمتل ار قترآن را بتا اصتل تفتاهم ار تخارتب
ناسازگار ندانستهاند .به تعبیر ایگر ،هیچ یک از مدعیان وجتوا مجمتل ار قترآن،
پایبند تعریف اصطالحی آن نبواهاند .بنابراین اعتقاا بته اجمتال کتال وحتی ،بتا
بالغت قرآن ناسازگاری ندارا.
مفصتل و مبتیّن اانستتهاند ،متیتتوان
ّ
 با اندک تأملی ار آیاتی کته قترآن رااریافت که این آیات روی سخن با کسانی اارند که صاحب علتم و یقتین ،اهتل
تذکر و تفقه و جهد و تالش ار کسب این هستند .نکتة قابل برااشت از تحلیتل
مفاهیم فوق این است که روشتنگری قترآن بترای مخاربتان ختوا امتری نستبی
میباشد .بته تعبیتر ایگتر ،همتة مخاربتان ،همتة آیتات قترآن را ار یتک ستطح
نمیفهمند .عواملی چون علم ،تفکر ،تأمل و باورمندی و یقین نسبت به قترآن ار
روشنگری قرآن تأثیرگذار است .بر همین اساس با توجه به نود مخاربان ،اجمال
ار قرآن ،امری نسبی است .موارای که مدعیان وجوا مجمل ،برای اثبات ااعتای
خوا آوراهاند ،شاهدی بر نسبی بوان اجمال ار قترآن استت؛ زیترا اختتالف ار
سطح فهم ،علم ،تأمل و ایمان سبب شده که الفاظ ،نزا افراای مجمل بواه و نتزا
برخی ایگر رهور ار یک احتمال ااشته باشد .مخاربان عصتر نتزول نیتز چنتین
بواند .قرآن برای آنانکه اهل علم ،تفکر ،تعقل و یقین بواند ،مبتین و رستا بتواه
است .نسبی بوان روشنگری قرآن ،به اصل تفاهم ار تخارب آسیبی نمیرستاند؛
زیرا این نسبیت به مفهو ابها مطلق قرآن برای برخی از مخاربان نیست ،بلکه به
ــــ ـ
 .1نکونا  ،جعفر ،ارآمدی بر معناشناسی قرآن،
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این معناست که همگان قرآن را میفهمیدند ،ولی هرکس به اقتضای مرتبتة ختوا
ار علم و عقل و تفقه و ایمان و یقین به این فهم میرسید.
بدینسان نمیتوان نظریة عد وجوا مجمل ار قرآن را بهرور کامل پتذیرفت؛
زیرا شواهد قرآنی این ایدگاه ،قائل به تخصیص بیانگری قترآن بترای گروههتای
ویوهای از مخاربان شده است.
دیدگاه سوم

با تکیه بر نقدهای صورت گرفته ار هر او ایدگاه و شناخت واقتع بینانتة آن
او میتوان نظریهای جامع و مانع ارائه کترا ،تتا نتواقص موجتوا ار او ایتدگاه
مزبور برررف شده ،افزون برآن ،به بالغتت قترآن و اصتل تفهتیم مخارتب نیتز
خدشهای وارا نشوا.
همانگونه که ار بررسی و نقد نظریة نخست گفته شد ،هتیچکتدا از شتواهد
این ایدگاه ار تعریف اصطالحی مجمل نمیگنجد .اما بنا به تعریتف مجمتل ار
مقابل مفصّل ،ار کال وحی بیانتات اجمتالی وجتوا اارا کته بتا بالغتت قترآن
ناسازگار نمیباشد؛ زیرا خداوند به عنوان متکلم ،خوا به االیلی که پی تتر یتاا
شد ،اجمال ار کال را قصد کراه است.
از منظر مخاربا ِِن کال نیز میتوان مدعی وجوا مجمل ار قرآن شد؛ زیرا همه
مخاربان ار فهم کال ار یک مرتبه نیستند و هریک به اندازة ارجة علتم ،تفکتر،
تأمل ،تفقه و مرتبة باورمندیاش نسبت به کال  ،بهرهای از کال میبرا .این فهتم
متفاوت با ارک الیههای معنایی کال که مستلز لواز منطقی متیباشتد ارتبتاری
ندارا ،بلکه ار حیطة زبان شناختی است؛ بته عنتوان مثتال خداونتد ار آیتة 181
سورة بقره به تبیین برخی از احکا روزه پرااخته است .ار این آیته بترای تعیتین
سحر و آغاز روزه آمده است:

كلوا َو ا ْش َربوا َحت َّ يَتَبَيَّنَ لَك ْال َخيْط ْاأل َ ْبيَض همنَ ْال َخي هْط ْاألَس َْو هد همنَ ْالفَجْ هر.
عرب این قالب ترکیبی را میفهمید ؛ چنانکه ابن عبتاس از اشتعار نتافع بتن
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ارزق برای آن شاهد آوراه است:
الخیط األبیض ضتور الصتبح منفلتق

و الخیط األسوا لون اللیتل مکمتو

1

اما اور از واقعیت نیست که شمار اندکی از عربهتا بته ارک کلیتاتی از آیته
نائل شوند ،ولی ار برخی از الفاظ و عبارات کال ابها ااشته باشند .این ابهتا از
جانب معدوای از مخاربان بواه که مرتبط بتا ارک پتایین آنهتا و عتد اقتت و
تأملشان ار آیه میباشد .بنابراین ،به بالغت کال ار سطح عتا و وستیع آستیبی
نمیرساند .چنانکه به نقل از سیوری ،ابن حاتم از ایتن عبتارت چنتین برااشتت
کراه که زمان تشخیص او نخ سفید و سیاه ،زمان آغاز روزه استت .ولتی پیتامبر
اکر  او را متوجه عبارت «من الفجر» نمواه تا بته وستیلة ایتن عبتارت بته ارک
معنای ارست آیه برسد 2.توجه ااان پیامبر اکر  به عبارتی از خواِ آیه شتاهدی

بر این کال است که این عبارت به خوای خوا مجمل نبتواه و بیشتتر مخاربتان
هم آن را میفهمیدند؛ اما افراای هم از میان مخاربان پیدا میشوند که بته قترائن
موجوا ار آیه توجه نکراه یا به برخی از اصطالحات عرفی علم نداشتهانتد و ار
نهایت به بد فهمی آیه انجامیتده استت .بتر همتین استاس ،خداونتد روشتنگری
کالم را بهرة کسانی میااند که ار آیات تفکر ،تعقل و تأمل کراه ،بتا بتاور و
یقین و با قصد تذکر و یااآوری به آیات مینگرند.
سخن پایانی

رهآورا تعمق ار تعاریف اصولیون از واگة «مجمل» ارائة ایتدگاهی بتواه کته
مدعی است ار قرآن کریم اجمال وجوا اارا؛ اما اجمالی که خداونتد بته عنتوان
متکلم ،آن را قصد کراه و با بالغتت ناستازگار نبتواه استت .چنتین اجمتالی ار
تعریف اصولی آن گنجانده نمیشوا .همچنین همة موارای که به عنتوان شتواهد
ــــ ـ
 .1سیورى ،جالل الدین ،الدرّ المنثور فی التفسیر المأثور ،ج،1
 .2همان.
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مجمل ار قرآن بیان شده ،از تعریف اصولی اجمال خارج است .بنتابراین گرچته
بیشتر صاحب نظران ،ذیل تعریف اصولی «مجمل» به ذکر نمونههایی پرااختهانتد،
اما به اجمال اصولی ار قرآن معترف نبواهانتد؛ اجمتالی کته بتا اصتل تفتاهم ار
تخارب ،ناسازگار باشد .بنابراین تناقض آرار میان مدعیان وجوا یتا عتد وجتوا
مجمل ار قرآن ،از مقولة اختالف لفظی است .امتا همتین اختتالف لفظتی ره بتر
شبههپراازان ار کال الهی گشواه و کال مبین قرآن را میآالید .بنابراین ضرورت
اارا با بازخوانی و واکاوی ایدگاه صاحبنظران ستلف ،اختالفتات لفظتی ارون
اینی شناسایی و برررف گراا ،تا راه سوراستفااه از کال الهی بر شتبهه پتراازان
بسته شوا.
___________ منابع ______________________________
.1آخوند خراسانى ،محمدکارم بن حستین ،كفوا ة األصتول ،قتم ،مؤسو ة آل
البیت1411 ،ق.
.2ابن ابیحاتم رازی ،عبد الرحمان بن محمتد ،الجترب والتعتدیل ،بیتروت ،اار
إحیار الترا

العربی1211 ،ق.

.1ابن جز غرنارى ،محمد بن احمد ،التسهیل لعلو التنزیل ،بیتروت ،شترکت
اار االرقم بن ابى االرقم 1416 ،ق.
.4ابن خلکان ،شمس الدین احمد بن محمد ،وفیات األعیان وأنبار أبنتار الزمتان،
تحقیق إحسان عباس ،بیروت ،اار صاار. 1114-1111 ،

.5ابن عطیه اندلسى ،عبدالحق بن غالتب ،المحترر التوجیز فتى تفستیر الکتتاب
العزیز ،بیروت ،اارالکتب العلمیه 1422 ،ق.
.6ابن منظور ،محمد بن مکر  ،لسان العرب ،بیروت ؛ اار صاار 1414 ،ق.
.1بلخى ،مقاتل بن سلیمان ،تفسیر مقاتل بن سلیمان ،بیروت ،اار إحیار التترا ،
 1421ق.

 .8تمیمی ،محمد بن عبد الوهاب ،موسو ة أصول الفقه ،تحقیق عبد العزیز بتن
زید الرومی ،الریاض؛ جام عة اإلما محمد بن سعوا1216 ،ق.

.1حکیم ،محمد باقر ،علو القرآن ،بغداا (محاضترات وی ار اانشتکدة اصتول
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این) ،نر افزار ا مکت ة ا شام ة.
 .11حلی ،جمالالدین حسن بن یوسف ،مباائ الوصول إلى علم االصتول ،قتم،
چاپخانه علمیه1414 ،ق.
 .11خمینی ،سید مصطفى ،تحریترات فتی األصتول ،مؤسستة تنظتیم آثتار امتا

خمینی1418 ،ق.
 .12ختتویى ،ستتید ابتتو القاستتم ،اراستتات فتتی علتتم األصتتول ،قتتم ،مؤسستتة
دائرةالمعارف فقه اسالمى1411 ،ق.

 .11تتتتتتتتتتتتتت  ،محاضرات فی اصول الفقه ،تحقیق محمد استحاق فیتاض،
قم ،مؤس ة النشر االسالمی1411 ،ق.

 .14دروزة ،محمد عزت ،التفستیر الحتدیث ،قتاهره ،اار إحیتار الکتتب العربیته،
1181ق.
 .15اروی  ،محیى الدین ،اعراب القرآن و بیانه ،سوریه ،ااراالرشاا 1415 ،ق.
 .16اعاس ،حمیدان قاسم ،اعراب القرآن الکریم ،امشق ،اارالمنیر و اارالفارابى،
1425ق.
 .11امشقی ،عبدالقاار بن بدران ،المدخل إلى مذهب اإلما أحمتد بتن حنبتل،
تحقیق عبتداهلل بتن عبتد المحستن الترکتی ،چتا

او  :بیتروت ،مؤسو ة

الرساله1411 ،ق.
 .18رازی جصا

 ،احمد بن علی ،الفصول فی األصول ،تحقیق عجیتل جاستم

النشمی ،کویت ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیه1414-1415 ،ق.

 .11رازی ،محمد بن عمر ،المحصول فی علم األصول ،تحقیق ره جتابر فیتاض
العلوانی ،الریاض ،جام عة اإلما محمد بن سعوا اإلسالمیه ،بیتا.

 .21راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،المفتراات فتی غریتب القترآن ،امشتق،
اارالعلم ،الدار الشامیه 1412 ،ق.
 .21زرکشی ،بدر الدین محمد بن بهاار ،البحر المحیط فی أصول الفقه ،تحقیتق
محمد محمد تامر ،بیروت ،اار الکتب العلمیه1421 ،ق.
 .22زمخشر  ،محموا بن عمر ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیتل ،بیتروت،
اار الکتاب العربی 1411 ،ق.

 .21سبحانی ،جعفتر ،المنتاهج التفسویر ة فتی علتو القترآن ،چتا
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او  :قتم،

مؤس ة اإلما الصااق 1422 ،ق.
 .24سمرقند  ،نصر بن محمد ،بحرالعلو  ،بیجا ،بىتا.
 .25سیوری ،عبد الرحمان بن ابیبکر ،اإلتقان فی علو القترآن ،تحقیتق محمتد
أبو الفضل إبراهیم ،مصر ،الهیئة ا مصر ة ا عامة للکتاب1114 ،ق.

 .26سیوری ،جاللالدین ،الدرّ المنثور فى التفسیر المأثور ،قم ،کتابخانته آ ة اهلل
العظمی مرعشى نجفى1414 ،ق.
 .21شوکانی ،محمد بن علی ،إرشاا الفحول إلی تحقیق الحق من علم األصتول،
تحقیق أحمد عزو عنایه ،امشق ،اار الکتاب العربی1411 ،ق.
 .28رباربائی حکیم ،محمد سعید ،المحکم فی أصول الفقه ،قم ،مؤس ة المنار،
 1414ق.
 .21رباربایى ،سید محمدحسین ،المیزان فى تفسیر القرآن ،قم ،افتتر انتشتارات
اسالمى جامعة مدرّسین حوزه علمیه قم 1411 ،ق.
 .11ربرسى ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فى تفسیر القترآن ،تهتران ،انتشتارات
ناصر خسرو 1112 ،ش.
 .11ربر  ،محمد بن جریر ،جامع البیان فى تفسیر القرآن ،بیروت ،اار المعرفته،
1412ق.
 .12رریحتتى ،فختتر التتدین ،مجمتتع البحتترین ،تهتتران ،کتابفروشتتى مرتضتتو ،
1115ش.
 .11روسى ،محمد بن حسن ،التبیان فى تفسیر القرآن ،بیروت ،اار احیار الترا
العربى ،بىتا.
 .14روفی حنبلی ،سلیمان بن عبد القوی ،إیضاب البیتان عتن معنتى أ القترآن،
تحقیق علی حسین البواب ،بیجا ،ثقا ة الدینی1411 ،ق.

 .15تتتتتتتتتتتتتتت  ،شرب مختصر الروضه ،تحقیتق عبتداهلل بتن عبدالمحستن
الترکی ،بیجا ،مؤس ة الرساله1411 ،ق.

 .16عراقی ،ضتیار التدین ،مقتاالت األصتول ،تحقیتق محستن العراقتی و منتذر
الحکیم ،قم ،مجمع الفکر االسالمی1414 ،ق.
 .11فتوحی ،تقی الدین محمد بن أحمد ،شرب الکوکب المنیتر ،تحقیتق محمتد
الزحیلی و نزیه حماا ،چا

او  :بیجا ،مکت ة العبیکان1418 ،ق.
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 .18فخر راز  ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،بیروت ،اار احیار الترا

العربتى،

1421ق.
 .11قرشى ،سید علىاکبر ،قاموس قرآن ،تهران ،اار الکتب اإلسالمیه1111 ،ش.
 .41قمی ،میرزا ابوالقاسم ،قتوانین االصتول ،قتم ،کتابفروشتى علمیّته استالمیّه،
1118ق.

 .41گلپایگانی ،سید محمدرضا ،افوا

ة العوائد تعلیق على ارر الفوائد ،قتم ،اار

القرآن الکریم1411 ،ق.
 .42مصطفو  ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران ،بنگاه ترجمه و
نشر کتاب1161 ،ش.
 .41مظفر ،محمد رضا ،اصول الفقه ،چا چهتار  :قتم ،مرکتز انتشتارات افتتر
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه1111 ،ش.
 .44مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،تفسیر القرآن المجید ،قم ،مرکز انتشتارات
افتر تبلیغات اسالمى 1424 ،ق.
 .45نائینى ،محمد حسین ،أجوا التقریرات ،قم ،انتشارات مصطفو 1168 ،ش.
 .46نحاس ،احمد بتن محمتد ،اعتراب القترآن (نحتاس) ،بیتروت ،اار الکتتب
العلمیه1421 ،ق.
 .41نکونا  ،جعفر ،ارآمدی بر معنا شناسی قرآن ،قم ،انتشارات اانشکده اصتول
این1111 ،ش.

 .48یوسفی غروی ،محمدهاای ،موسو ة التاریخ االسالمی ،قم ،مجمتع الفکتر
االسالمی1411 ،ق.
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