مبانی نظریة شمولپذیری آیات قرآن
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ تهمینه پارسایی_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

نظریة شمول معنایی الفاظ قرآن بیانگر نووعی روش تفسویري اسوت کوه بوه
توسعهپذیري ضابطهمند الفاظ قرآن کریم میانجامد ،به گونوهاي کوه در ایون
روش هر معنا در زیر الیة دیگر معنا پنهان شده اسوت ،و بوا تأمو و تودبر در
مفهوم آیات ،معانی توسعه یافته ،به شک پلکانی هویدا میگردند .این معوانی
که در تفاسیر با عناوین بطن ،تأوی  ،جري و تطبیق معرفی میشووند ،بوا نوام
توسعة طولی معانی الفاظ نیز نامبردار است .قلمرو این روش در آیوات صوفات
الهی و همچنین آیاتی است که مضامین علمی و اجتماعی دارند .این نظریه بور
مبانی و اصولی استوار است که زیربناي فکري بحث محسوب مویشووند و در
انتخاب و گزینش روش و گرایش تفسیر نقوش بسوزایی دارنود .ایون مبوانی
عبارتاند از :عدم انحصار فهم به عصر مخاطبان ،التزام به فرهنگ عصر نزول،

ــــ ـ
 .1اانشجوی اکتری واحتد علتو و تحقیقتات تهتران و عضتو هیئتت علمتی اانشتگاه آزاا استالمی.
. ptahminaa@yahoo.com
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وجود معانی کلی در قرآن کریم ،و استعمال الفاظ براي روح معنا .در این مقالوه
سعی بر آن است تا ضمن شرح نظریه یادشده ،مبانی اساسی آن تبیین گردد.
کلید واژهها :شمول معنایی ،مخاطبان قرآن ،معانی کلی ،فرهنگ قوم ،روح معنا.

مقدمه

هدایتگری آن ار همة عصرها و نسلها از

جاواانگی قرآن و لزو تداو نق

یک سو و تحوالت شگرف ار جوامع بشری و پدیدار شدن پرس ها ،شبهات و
نیازهای جدید از سوی ایگر ،نیاز به تفاسیر عصری را امری اجتنابناپذیر ساخته
است .قرآن کریم به سبب ذو بطون بوان قابلیت پاسخگویی به مستائل جدیتد را
اارا ،ولی ار هر زمان ارائة روشی نو که کاشف از بطون قترآن باشتد نیتز امتری
ضروری است ،تا به فرمواة شهید صدر ،قرآن کریم توانایی قیم بوان و نتوآوری
و ابداد خوا را به نمای

گذارا.

1

للا تبار ك و تعار ی هام یهج هعلاه زمارن دون
چنان که امتا صتااق فرموانتد« :ان ه
زمرن وال نرس دونه نرس ،فهو فی کل زمارن جدیاد و عناده کال قاوم غا ّ ا ای یاوم
2
ا قیرمة».

مسائل جدید هم ار هر زمانی میتواند پراههتایی از استرار و بطتون قترآن را
کنار زند و سخن حکیمانة ابنعباس که فرموا« :القرآن یفسّره الزمان» نیز نارر بته
همین حقیقت است .تحوالت گستراه ار صحنة زنتدگی بشتر و رشتد و توستعة
افکار و اندیشهها و کشف اسرار جدید قرآن ،ار هتر برهته ،تفاستیری جدیتد را
میرلبد که پاسخگوی نیازهای زمان باشد و روش شمول معنایی یا توسعة رولی
الفاظ قرآن ،شیوهای برای عملی نموان این امر مهم است.
تعریف شمول معنایی
ــــ ـ
 .1صدر ،سید موسی ،پیرامون تفسیر قرآن،

.21

 .2ابن بابویه ،محمد بن علی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج،1

.78

شمارة  111تابستان 1111

1

ار تعریف شمول معنایی گفته شده است :منظور از شمول معنایی نوعی رابطه
میان او واگه است ،به گونهای که معنای یکی از آنها از چنان گسترهای برخوراار
باشد که معنای واگة ایگر را نیز اربرگیرا؛ 1برای مثال واگة «اکل» معنتایی شتامل
اارا که خوران رعا  ،خوراهشدن هیز توسط آت
شمول آن محسوب میشوند.

و خوران اموال بارتل ،زیتر

2

یا واگة «بصر» معنایی شامل اارا که ایدن با چشم و ایدن با قلب زیر شتمول
آن هستند.

1

تعریف شمول معنایی ار تفسیر ،مفهومی فراتتر از علتم معناشناستی اارا .ار
بحث تفسیر مقصوا نوعی توسعهبخشی به معانی الفتاظ قترآن کتریم استت ،بته
گونهای که معنای جدید مرتبط با معنای اصلی و اولیة لفت باشتد و همچنتین از
نظر لغت عرب ،آن لف ررفیت پذیرش معنای جدیتد را ااشتته باشتد و اگتر ار
جایی از راهر لف اِعراض و برخالف راهر ،تأویتل متیشتوا ،الیتل و قرینتهای
محکم بر آن اقامته شتوا ،ضتمن آنکته ار شتمول معنتایی از تکلتف و تحمیتل
وتطبیقهای ذوقی پرهیز شده ،معانی حتاا

بتا مقاصتد و اهتداف اصتلی قترآن

سازگار و هماهنگ میباشد و نهایتاً مفسر مفهو جدید را به عنوان معنای نهتایی
بیان نمیکند ،بلکه این معنا به عنوان احتمالی ار کنار احتماالت پیشتین مفستران
مطرب میگراا.

4

ار شرب این مطلب باید یاا کرا که برخی از واگگان از آغاز ،ررفیت پتذیرش
معنا را با مراتب گوناگون اارند و به بیانی اارای الیههای گوناگون از معنا هستند
که ار عصر نزول تنها یک جنبه از آن مورا توجه و فهتم واقتع شتده استت ،امتا
ــــ ـ
.1
.2
.1
.4

6

صفوی ،کورش ،گفتارهایی در زبانشناسی.111 ،
مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن.114 ،
همان.
ایازی ،سید محمد علی ،شمولپذیری معنا در قرآن کریم،
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جنبههای ایگر معنا هم میتوانسته از کال فهمیده شوا ،ولتی بته الیتل محتدوا
بوان اان

بشری ،یا به لحاظ رشد نیافتگی یا عد تدبر ار آیات یتا حتتی تتأثیر

ذهنیتهای خا

فرهنگی یا تلقیهایی که ار حتوزة علتو ربیعتی و اجتمتاعی

ااشتهاند ،برااشتهای سطحی از این آیات نمواهاند و امروز با تأمل ار آیات ،آن
فهم اولیه با قرینههای مسلّم و قطعی تخطئه میشوا یا اصالب میگراا و یا معانی
افزون بر آنچه آنان گفتهاند ،بهاست میآید.

سخ ه هكُم مر فی اْل ه
هوا فُل هك ت هجا ی
نمونه :ار قرآن میخوانیم :أ ه هم ت ه ه أهن للاه ه
فی ا بهح بأهم ه هویُمسكُ ا س همرء أهن تهقه هع هعلها اْل ه
وف
ِال بِْناه ِن للاه بر نارس ها ه ُ ٌ
حی ٌم( حج)61/؛ آیا ندیدی که هرآنچه ار زمین است خدا مسخّر شما گراانید و

کشتی به فرمان او ار اریا سیر میکند و آسمان را او نگه متیاارا کته بتر زمتین
نیفتد مگر به اذن او .همانا خداوند به مرا بسیار رئوف و مهربان است.
اگر ار این آیه میفرماید :خداوند آسمان را نگاه میاارا تا مبااا بر زمین افتد،
افتاان آسمان بر زمین ار مفهو مرا عصر نزول چه بواه است و امتروزه مترا
افتاان آسمان را چه چیز میاانند؟ ممکن است فهم آنان این بواه باشد کته ختدا
آسمان را با ماه و ستارهها نگه ااشته است ،تا بر زمین ستقو نکننتد .ایتن فهتم
سااه و ابتدایی است ،و فهم ایگر از نگاه ااشتن آسمان ،وجوا نیروی جاذبه برای
مهار کران سیارات است؛ فهمی که تفصیلی از ررب سااه امساک میباشد که بته
صورت اجمالی و سااه و مناسب با اریافتهای علمی عصر نتزول بیتان شتده و
امروز مفسر علمی آن را به گونهای ایگر توضیح و تفصیل میاهد.
ار اینجا واگه امساک ار نظر مفسران علمی چنان ررفیت معنتایی را اارا کته
شامل نگهداری جاذبهآمیز هم بشوا ،هرچند که این توسعه ار عصر نتزول قترآن
قابل فهم نبواه باشد.1
توسعة رولی معانی الفاظ بیشتر ار آیات علمی و اجتماعی قرآن کتریم قابتل
ــــ ـ
 .1همان.
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تصور است ،ولی ار آیات کالمی که به توصیف صفات الهی میپراازا نیتز ایتن
شیوه به گونهای کاربرا اارا .عالمه رباربائی ار تفسیر آیات صفات الهی از ایتن
شیوه بهره براه است .ایشان معتقد است که ار قرآن هیچ لف یا آیهای نیست کته
معنای خالف راهرش ارااه شده باشد .1عالمه ایتن اصتل را بته عنتوان متدخلی
معناشناختی برای وروا به تفسیر قرآن ار مقدمه المیزان مطرب کراه است 2.بیتان
مسئله آن است که از نظر ایشان وضع لف هیچگتاه بترای مصتداق یتا مصتاایق
خا

با تشخص و ممیزات ویوه نیست ،بلکه لفت بترای روب و غایتت معنتا و

مصداق ،وضع میشوا و به همتین الیتل استت کته تغییرخصوصتیات متدلول و
مصداق ،به شر بقای روب و غایت معنا ،مانع از االلت مطابقی و حقیقی لف ار
معنای جدید نیست .بنابراین ،اِسناا الفاظ و عباراتی همچون :استتوار بتر عترش،
سمع ،بصر ،ید ،وجه ،کال و الفاظ متشابه بر خداوند همگی اِسناا حقیقی است و
معانی راهری آنها ارااه شده است ،اما انس ما با مصاایق محسوس آنها باعث این
توهم میشوا که کاربرا این الفاظ ار مصاایق غیرمحسوس به معنای ایگر ،مجاز
و بر خالف راهر است ،ار حالی کته متدلول حقیقتی ایتن الفتاظ همتان روب و
حقیقتی است که ار مصداق محسوس و غیرمحسوس وجوا اارا و مفستر بایتد
بهانبال کشف آن باشد .بدین ترتیب عالمه از مصاایق ماای و محسوس آیات به
مصاایق معنوی آنها منتقل میشوا و نوعی توسعه ار معنا را ایجتاا متیکنتد .ار
بحثهای بعدی به شکل مبسو تری به این موضود پرااخته میشوا.
مبانی کلی در نظریة شمول معنایی

ار میان مفسران ار مورا کشف معانی و مدلول آیات قترآن کتریم اختالفتات
فراوانی وجوا اارا که این اختالفات نشأت گرفته از مبانی و اصتولی استت کته
ــــ ـ
 .1رباربائی ،سید محمدحسین ،المیزان ،ج،1
 .2همان ،ج.1-1 ،8

7
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آنان ار تفسیر قرآن کریم متدنظر اارنتد .چنانچته مفستری ار گتزین

مبتانی و

بهرهبرااری صحیح از قواعد تفسیری اقتت نظتر ااشتته باشتد از کتجرویهتا و
انحرافات ار تفسیر به اور میماند .مبانی منقح و سنجیده ،هدایتگر مفسر ار نیتل
به مقصوا کال الهی است .ار تعریف مبانی تفسیری گفته شده است:
«مبانی تفسیر ،یعنی مباای تصوری و تصتدیقی تفستیر کته آگتاهی از آنهتا و
تعریف انتخاب مبنا ار مورا آنها ،قبل از تفسیر ،برای مفسر الز است که شتامل
مبتتاحثی همچتتون مفهتتو شناستتی تفستتیر ،تأویتتل ،بطتتن ،منتتابع ،شتترایط مفستتر،
پی فرضها و ضوابط تفسیر معتبر میشوا».1
ار تعریف ایگری آمده است « :به آن استه از پی فرضها ،اصول موضتوعه
و باورهای اعتقاای و علمی که به صورت مستقیم تأثیرگذار ار روش متیشتوا،
مبانی میگویند».2
به عبارت ایگر ،هر مفسری ناگزیر است که با تکیه بتر یتک سلستله مبتاای
علمی یا مبانی نظری و پی فرضهای خا

اقدا به تفسیر کند؛ مبانیای کته از

تعالیم علمتی و اعتقتاای وی سرچشتمه گرفتته ،آن را ار فراینتد تفستیر اخیتل
میااند.
ار بحث حاضر مبانی تفسیری را میتوان ار او گروه تنظیم نموا :مبانی عتا
و مبانی خا

 .مبانی عا  ،آن استه از مبانی هستند که بیشتر پایته فکتری بحتث

بهشمار میآیند و ار واقع همان اصولی هستتند کته ضترورت تفستیر را ایجتاب
میکنند؛ مانند :جامعیت قرآن کریم و لزو پاستخگویی آن بته نیازهتای عصتر و
زمان و حجیت رواهر قرآن و اعجاز بیانی آن ،اما مبانی خا

یا اساسی آن استه

از مبانی هستند که مستقیماً با موضود تحقیق ارتبا اارند و پیکره بحث بتر آنهتا
مبتنی است و ار این مقاله موضود بحث ماست و الز است به تفصتیل بررستی
ــــ ـ
 .1رضائی اصفهانی ،محمد علی ،منطق تفسیر قرآن ،ج،1
 .2ایازی ،محمدعلی ،مبانی و روشهای تفسیر قرآن.14 ،
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شوا.
مبانی خا

نظریة شمول معنایی از این قرارند:

الف  -منحصر نبوان فهم به عصر مخاربان؛
ب  -التزا به فرهنگ عصر نزول (تاریخمندی قرآن)؛
ج  -کلی بوان معانی قرآن؛
ا  -استعمال الفاظ برای روب معنا.
الف  -منحصر نبودن فهم به عصر مخاطبان

یکی از مسائل مهمی که ار تفسیر قرآن کریم باید مشخص گتراا شتناخت و
تعیین مخاربان قرآن است .محققان ار این زمینه به چند گروه تقسیم میشوند:
عدهای خطابات قرآنی را تنها منحصر به مرا عصر نزول اانسته ،قرآن را تنها
به بستر نزول و فضای فرهنگی اجتماعی آن متعلق میاانند .ایتن گتروه ،معتارف
قرآنی را بازگوکننده تصورات عمومی مرا آن زمان شمراه ،احکا قرآنی را تنهتا
پاسخگوی نیاز مرا آن عصر میاانند ،که ار اورههای ایگر ،با تحول شترایط و
نیازها ،نیازمنتد اجتهتاا مجتدا و تجدیتدنظر استت ،بنتابراین ایتدگاه ،قترآن بتا
بهکاربران زبان عرف رایج ار میان اعراب جاهلی ،بسیاری از باورهای موجوا ار
فرهنگ جاهلی را نیز ،که الفاظ و عبارات پیا آور و حامل آن بواه ،پذیرفته و بتر
آنها مهر تأیید زاه است .لذا احکا آن محدوا و منحصر به همتان عصتر و اوره
است  .1این ایدگاه با اصل جاواانگی قترآن ار تضتاا استت و اکثتر محققتان و
مفسران اسالمی با آن مخالفت کراهاند.
عدهای ایگر بهرغتم پتذیرش جتاواانگی معتارف و احکتا قترآن معتقدنتد،
خطابات مشافهی قرآن (و سنت) ار آیات احکا  ،که همتراه بتا ااوات و الفتاری
است که وضع لغوی و عرفی آنها برای مخاربه با حاضران است؛ ماننتد «یتا ایهتا
ــــ ـ
 .1مجتهد شبستری ،محمد ،نقدی بر قرائت رسمی از دین،
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الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» ار حقیقت به همان حاضران زمان نزول آیتات (یتا
صدور اخبار) اختصا

ااشته و تعمیم محتوای خطابات به ایگتر مترا و همته

مؤمنان و مکلفان ار اعصار ایگر ،متکی به االه ایگر است .البته بتا وجتوا ایتن،
محققان مزبور ،اشتراک احکا را به ضرورت ثابتت اانستته و بته برکتت آن ،بته
عمومیت احکا قائل بواهاند .گونه ایگر این رویکرا ایتدگاه کستانی استت کته
زبان قرآن را ( اعم از خطابات مشافهی یا ایگر بیاناتی که به گونتهای بته استباب
خا

نزول و قراین حالیه تعلق اارا) چنان میاانند که جز با تکیه بر االه ایگتر

به ارستی فهمیدنی نبواه و ار واقع ،قراین حالیه (که معموالً هم ار بیترون متتن
قرآن جستوجو میشوا) تکیهگاه اساسی فهم آیات تلقی میشوا 1و ربعاً امکتان
تعمیم محتوای آیات نیز تنها با تکیه بر االلتت قترآن ممکتن نخواهتد بتوا .ایتن
ایدگاه نیز ار عین اعتقاا به اصل جاواانگی قرآن ،اصالت جاواانگی و گستره آن
را خدشهاار میکند.
ایدگاه ایگر آن است که قرآن را متنی فرا زمانی اانستتهانتد ،و معتقدنتد کته
قرآن کریم ار شرایط خا

تاریخی و جغرافیایی نازل گرایده ،و تفسیر صتحیح

آن جز با شناخت آن شرایط میسر و مقدور نیست ،ولی از آنجا که قرآن خطتابی
است برای همة عصرها و نسلها ،نباید آن را ار فهم عصتری اشتخا
برهة خا

ار یتک

محدوا نموا .لذا ار همان حال که فهم مخاربان اولیه را مورا توجته

قرار میاهیم و آن را ناایده نمیگیریم ،توقتف ار برابتر فهتم نستل اول و عتد
حرکت و تسرینداان نگرش قرآن را نوعی جموا نسبت بته قترآن و مستائل آن
میاانیم .2
ار اثبات این ایدگاه به آیاتی از قرآن کریم استناا شده استت؛ از جملته آیته:

وَأُوح هی ِ هی هْها ا ق آن ال ُنْ ه كُم به هو همان بهلها ه ( انعا )11/؛ و این قرآن به من وحتی
ــــ ـ
 .1نکونا  ،جعفر ،درآمدی بر تاریخگذاری قرآن.11-8 ،
 .2غزالی ،محمد ،نگرشی نو در فهم قرآن ،ترجمه ااووا ناروبی،
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شده تا بدان شما و هرکس را که این قرآن به او برسد هشدار اهم.
بر اساس این آیه مخاربان قرآن کریم عبارتاند از :پیتامبر گرامتی استال بته
عنوان اولین مخارب و سپس مرا عصر پیتامبر ار مکته و مدینته کته از تعبیتر
«النذرکم به» استنبا میشوا و پس از آن هرکسی که پیا قرآن به او میرسد کته
با تعبیر «مَن بلغ» از آنان یاا شده است .ار آیات ایگر نیز همتین مضتمون متورا
تأیید و تأکید واقع شده است؛ مانند:
ِن ه هُو ِال ْك ٌ ل هعار همینه ( 

)78/؛ این قرآن جز پندی برای جهانیان نیستت.

هرك ِال ه ح هماةل لعهار همینه ( انبیتار)118/؛ تتو را جتز رحمتتی
سالن ه
و همینرور  هو همر أ ه ه
برای جهانیان نفرستاایم.
این آیات و آیات فراوان ایگر با این مضمون یااآور میشوند که قرآن به قو
و گروهی ویوه اختصا
قو خا

ندارا و خطاب آن به همة مرا جهان استت .قترآن از

یا قبیلهای معیّن به عنوان مخاربان یاا نمیکند ،و نمیگویتد قترآن ار

انحصار این یا آن قو است .مخاربان قرآن همة انستانهتا هستتند و محتدوایتی
1

برای هیچکس ار هیچ زمانی نیست.
«قرآن کریم کتاب هدایت همة انسانها ار همة اعصار استت و پهنتة زمتین و
گسترة زمان حوزة نورافشانی خورشید هماره تابان قرآن است .نور هدایت قترآن
تا آنجا که مرز بشریت است میتابد .خداونتد ستبحان ار تبیتین قلمترو رستالت

هرك ِال كهرفةل لنارس( ستبأ)27/؛ و متا تتو را جتز
سلن ه
پیامبر اکر  میفرماید  :هو همر أ ه ه
برای همة مرا نفرستاایم .لذا رسالت آن حضرت ابدی و جهانشمول و کتاب او
جهانی و جاواانه و قو او نیز همتة افتراا بشتر هستتند و نته گروهتی از مترا
حجاز».2

عالوه بر آیات مزبور ،روایاتی از معصومین نیز نقل شده است که بر منحصتر

ــــ ـ
 .1مطهری ،مرتضی ،آشنایی با قرآن ،ج،1
 .2جواای آملی ،عبداهلل ،تسنیم ،ج.11 ،1
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نبوان مخاربان قرآن به مرا عصر نزول تأکید میکند.

از اما باقر نقل است که فرموا« :قرآن و آیتات آن حیتات جاواانته اارنتد و

هیچگاه فنا نمیپذیرند؛ زیرا اگر نزول آیات منحصر ار اقوا خاصی متیبتوا ،بتا
نابوا شدن آنان آن آیات نیز از بین میرفت که ار این صورت قترآن نیتز از بتین
میرفت ،ار صورتی که قرآن همانگونه که ار حتقّ گذشتتگان جتاری استت ار
حقّ حاضران و آیندگان نیز جاری خواهتد بتوا» .1و روایتات ایگتری بتا همتین
مضامین که بیان میکند مرا نسلهای بعد هم همگی مخارب قترآن هستتند .2و
تنها تفاوت و امتیاز مرا عصر نزول با نسلهای بعد ار این است که رهور اولتی
الفاظ و آیات قرآن کریم مطابق با زبان و فهم آنان بواه است بدون آنکه بته آنتان
منحصر باشد.
استاورا چنین نگرش قرآنی به گسترة مخاربان ،آن خواهد بوا که زبان قترآن
باید زبانی چند سطحی ،برای همة مخاربان خوا ار تمامی ربقات از هر رنتگ و
نواا و صنف باشد ،به گونتهای کته مخاربتان نخستتین ستطحی از معنتا را ارک
میکراند و مخاربان بعدی سطوب ایگر از معنا را کشف و ارک مینمایند.
ب  -التزام به فرهنگ عصر نزول (تاریخمندی قرآن کریم)

این نکته که قرآن کریم ار موقعیت تاریخی و جغرافیایی ویتوهای نتازل شتده
است و مخاربان اولیه آن ار شرایط خا

و بتا معلومتات مناستب عصتر ختوا

بواهاند ،مورا تراید هیچ مفسری نیست و از سوی ایگر این امر نیز محرز استت
که برای ارک صحیح آیات قرآن کریم ابتدا باید به فرهنگ عصتر نتزول مراجعته
نموا و با آااب و رسو و عقاید و اوضاد و احوال فرهنگی و اجتماعی آن زمتان
آشنا شد .سؤالی که ار اینجا مطرب میشوا این است که آیا اعتقاا به تاریخمندی
ــــ ـ
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،ج،1
 .2همان.
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قرآن میتواند به عنوان مبنایی ار توسعهپذیری معتانی الفتاظ قترار گیترا ،یتا بته
عکس ،تاریخمندی قرآن مانعی ار راه توسعه مفهومی آیات است؟ ار تبیین ایتن
مسئله توجه به او عنصرحائز اهمیت است:
یکی از عناصر مهم ار بحث تاریخمندی قرآن کریم ،فرهنگ عصر نزول وحی
است و عنصر ایگر الفاری است که ار لسان وحی به کار رفته و امکان خطاب و
تفهیم و تفاهم را برای مخاربان اولیه فراهم آوراه است.
مفهو تاریخمندی به استناا این او عامل به او گونه تبیین میشوا؛ گونهای از
تاریخمندی بدان معناست که ابوزید ارهار میاارا :قرآن محصول فرهنگتی زمتان
خوا است و ساخته و پرااختة محیط آن زمان حجاز میباشتد ،و بایتد بته آن بته
عنوان یک متن اابی و بشری نگریسته شوا .بر اساس این ایتدگاه ،قترآن تجربتة
اینی پیامبر قلمداا میشوا و احکا ثابت و ازلی آن نفی میگراا 1.هتدف اصتلی
ابوزید مطالعه علمی و تاریخی نصو اینی است ،بته گونتهای کته بتا پتذیرش
بشری و تاریخیبوان متن اینی به این باور برسیم که معنتای اصتلی متتن اینتی
معطوف به واقعیات فرهنگی و اجتماعی عصر نتزول استت ،از ایتن رو خصتلت
تاریخی اارا و محصور ار حصار واقعیات فرهنگی و زبانی عصر خوی

استت.

بنابراین ار عصر حاضر که واقعیات فرهنگی و اجتماعی متفاوت با عصتر نتزول
است ،الز است متن اینی را با واقعیات فرهنگی و اجتماعی عصر ختوا تطبیتق
اهیم و به جای بسندهکران به معنای اصلی و تاریخی متن ،به انبال فحتوا (مغتز
کال ) باشیم و با تأویل مجازی از نشانههای متن به فحوای آن برسیم.

2

این ایدگاه مورا تأیید ما نیست؛ زیرا ربق این تحلیل ،تفصیالتی که ار قترآن
آمده ،آمیختهای از زبان و کال بشری پیتامبر کته ار بطتن تحتوالت اجتمتاعی و
حواا

تاریخی عصر نزول شکل گرفته است ،میباشتد .لتذا بشتری و تتاریخی

ــــ ـ

 .1ابوزید ،نصر حامد ،فلسفة التأویل،
 .2همو ،نقد الخطاب الدینی.218 ،
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اانستن وحی به تقریر ابوزید؛ اارای محذورات کالمی آشکاری است که عقتل و
نقل بر ناصوابی آن گواهی میاهد و مهمترین آنها لزو راه یتافتن امتور بارتل و
ناروا ار قرآن کریم است .ار حالی که به عقیده ما قرآن کریم تنها اریافت الهی از
سوی پیامبر است و بین های پیامبر و شرایط اجتماعی هیچ نقشی ار آن نداشتته
است .مسلّماً متن وحیانی قترآن کتریم از ستویی نتارر بته حتواا

و واقعیتات

فرهنگی و اجتماعی عصر نزول میباشد؛ زیرا برای هدایت و ارشاا و تربیت الهی
مخاربان نازل شده است ،پس نمیتواند بیارتبا با مسائل و موقعیت فرهنگی و
اجتماعی مخاربان با آنان گفتوگو نماید و هدایتگر آنتان باشتد ،امتا مستئله آن
است که این توجه به مسائل عینی عصر نزول به گونهای نیست که قرآن بته یتک
محصول فرهنگی و متن تاریخی تبدیل شوا که اوالً ار حصار تنگ اقتضائات آن
عصر و زمانه محصور و محدوا گراا و برای اعصار ایگر غیرقابل توجه باشتد و
ثانیاً مضامین بارل و ناصواب برخاسته از جهل و عقبماندگی فرهنتگ آن زمتان
ار ارونمایه وحیانی آن راه یابد ،بلکه قرآن ار عین توجه بته مستائل و حتواا
عصر نبوی هرگز ار برابر عناصر بارل فرهنگی و اجتماعی آن عصر منفعل نبواه
و با برخورای فعال رویکرای اصالحی را ار مقابل مضتامین بارتل آن ار پتی
گرفته است.
تحلیل ایگر تاریخمندی بدان معناست که کال الهتی ار یتک زمتان و مکتان
خا

به زبان عربی بر پیامبر نازل شده است و برخی مباحث فرهنگی و اعتقاای

جاهلیت نیز ار آن مطرب شده تا ار این راستا آموزههتای صتحیح از غیرصتحیح
شناخته شوا ،لذا این متن باید تفسیر شوا و تحلیل اجتماعی و تاریخی از شرایط
آن زمان برای فهم قرآن الز است .بنابراین کسی که میخواهد پیا اصیل قرآن را
ارک کند افزون بر نشانههای لفظی و غیرلفظی ،باید به موقعیت تاریخی واگهها و
االلت آنها نیز توجه نماید .از سوی ایگر تما فرهنگ قرآن را نمیتوان برگرفتته
از فرهنگ جاهلیت اانست؛ زیرا با نزول قرآن و رهور اسال یکی از عمیتقترین
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تحوالت فرهنگی و اجتماعی ار جامعة عرب عصتر جتاهلی پدیتد آمتد .قترآن،
بینشی نو از هستی ،حیات ،ارتبا انسان بتا ختدا ،و ارزشهتای نتوین اخالقتی،
عباای و آااب اجتمتاعی را ار قالتب واگگتان رایتج زبتان عربتی ارائته ااا ،کته
بنیااهای فکری و مفاهیم فرهنگی آن جامعه را به کلی اگرگون ساخت.
اهمیت گفتمان تاریخمنتدی ار اینجتا از آن روستت کته متا بته زبتان وحتی
نزایکتر شویم و به گذشته نگتاه کنتیم و بتا سرچشتمهها آشتنا شتویم ،ار ایتن
صورت فهم صحیح وحی بهتر صورت میگیرا ،اما ار عین حال کته فهتم عصتر
پیشین را مورا توجه قرار میاهیم و آن را ناایده نمیگیریم ،توقف ار برابر فهتم
نسل اول و عد حرکت و تسرینداان نگرش قرآن را نتوعی جمتوا نستبت بته
قرآن و مسائل اسالمی میاانیم؛ 1چرا که فهم مخاربان قرون اولیته ار حوزههتای
متعدا اعتقاای و اجتماعی پایان همه چیز نیست و اندیشتمندان و قترآنپووهتان
معاصر نظریات بسیار اقیق و تأملبرانگیزی را ار این موضوعات ارائه کراهاند.
از آنجا که قرآن گفتمانی فرازمانی است و خطابی به همه نسلها و نوااها ،لذا
نمیتوانیم آن را ار فهم عصری اشخا

حبس کنیم .البته شایان ذکتر استت کته

این حرکت و پویایی نیازمند ضوابط و قواعد خاصی میباشد .با تدبر ار مباحتث
تاریخمندی مشخص میشوا که گرچه بسیاری از آیات نارر به موقعیت ویتوهای
میباشد ،ولی فقیه و مفسر از آنها برای پاسخ به سؤاالت خوا بهرهبرااری میکند
و آنها را آیاتی که تاریخ مصرفشان سپری شده نمیااند .اگر ار موارای احکتامی
ایده میشوا که صرفاً صبغة مورای اارند و به اصطالب احکا تاریخمند هستند؛
مانند احکا براهااری ،رهار ،لعتان و اخترکشتی ،ایتن احکتا نیتز برخاستته از
اهدافی الهی و جهان شمول است؛ زیرا رسالت قرآن بتدون پترااختن بته مستائل
تاریخمند عصر بعثت و فرهنگ زمانه و به انبال آن به چتال کشتیدن رفتارهتا و
ــــ ـ
 .1غزالی ،نگرشی نو در فهم قرآن،
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باورهای ناارست جاهالنه و متعصبانه ،رسالتی ناقص و نارساست کته تصتور آن
ارباره قرآن کریم که کتابی جامع و کامل است ناارست است.

1

قرآن کریم نمیتواند نسبت به برنامههای جاهلی عصر بعثت بیتوجته باشتد؛
زیرا اگر مرا عصر بعثت که مخاربان اولیته قترآن هستتند متورا هتدایت قترار
نمیگرفتند ،اسال نمیتوانست به صورت جهانی هدایتگر باشد .ار حقیقت قرآن
کریم از ورای تحول نسل اول ،ایگر نسلها و تمدنها را نیز متحول میکند .لتذا
مسائل تاریخمند قرآن نه تنها با جاواانگی آن منافاتی نتدارا ،بلکته تتأثیر بستزا و
شگرفی ار جاواانگی قرآن ایفا میکند.
ج  -کلی بودن معانی قرآن

بیگمان قرآن کریم با الفاظ کم ،بر معانی بستیاری االلتت اارا و ار مقایسته
میان قرآن و کتابهای انبیای پیشین از حجم کم و ایجاز بیشتری برخوراار است.
شیوة بیان قرآن بسیار کلی بواه و از روش ایجازی استفااه کتراه استت و بیشتتر
ارصدا ارائه اصول و قواعد کلی است تا ذکر خصوصیات و جزئیات .بته همتین
الیل الفاری که مشتمل بر عمو و ارالقات و پذیرش مصاایق فتراوان استت ،ار
این کتاب به وفور ایده میشوا و همین شیوه زمینة پیدای

تفستیرهای رتولی و

معانی گوناگون الیه به الیه را فراهم ساخته است.
بنابراین اگر نصی ار بیان معارف و قانونگذاری و ار ارائة قوانین چنان عمتل
کرا که ار متن قانون بیشتر به کلیات تکیه کند و کمتر به جزئیات وارا شتوا ،ار
عمل راه را برای توسعة معانی فراهم ساخته و تدوین و استخراج جزئیتات را بته
کاوشگران نص ار ری زمان سپراه است.
قرآن کریم چنین ویوگی را اارا و کسی ار این باره ترایتد نکتراه استت .بته
همین الیل برخی از قرآنپووهتان بترای ایتن مجموعته از نصتو

قترآن کتریم

ــــ ـ
 .1ایازی ،محمدعلی ،قرآن و فرهنگ زمانه،
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قواعدی وضع کراه و به صراحت تأکید کراهاند که ار چنتین متوارای متا حتق
نداریم این معانی کلی را بر خصوصیات و جزئیات محدوا و محصور کنیم مگتر
اینکه سیاق آیه چنین محدوایتی را بطلبد.
نکتة ایگر که اربارة نص قرآن میتوان بیان نموا عبتارت از ،ررفیتتپتذیری
اایرة معانی احتمالی ار قرآن است که بستر تعدا مترااات و متدلوالت را فتراهم
میسازا و نشان میاهد که قرآن بته گونتهای بیتان شتده کته پتذیرش فهمهتای
گوناگون را میسّر میسازا.
عالمه رباربایی ار تفسیر آیة  112سورة بقره ارباره قصة هاروت و ماروت و
فرض و احتماالت آن با یک محاسبة ریاضتی ،معتانی محتمتل ایتن آیته را یتک
میلیون و اویست و شصت هزار معنا میشمارا و میگوید:
«به خدا سوگند این مطلب از عجائب نظم قترآن استت ،کته یتک آیتهاش بتا
مذاهب و احتمالهایی میسازا که عداش حیرتانگیز و محیرالعقول است .و ار
عین حال کال همچنان بر حسن و زیبایی خوا متکی است» .1سپس متیفرمایتد:
مشابه این آیه ار سورة هوا ،آیة  18میباشد که سر به هزاران احتمال میزند کته
برخی صحیح و برخی ناصحیح است.
بنابراین کلیبوان معانی قرآن کریم سبب پتذیرش وجتوه متعتدا و ار نتیجته
توسعهپذیری معنا میگراا.
د  -استعم ال الفاظ برای روح معنا

چهارمین مبنا از مبانی خا

نظریة شمولمعنایی ،استعمال الفتاظ بترای روب

معناست .ار این نظریه هر واگه میتواند الیههایی از معنا را ار خوا جای اهد که
هر یک از آنها چون یکی از مصاایق این مفهو محسوب میشوا ،استتعمال
آن معنا مطابق وضع حقیقی خواهد بوا.
ــــ ـ
 .1رباربائی ،محمدحسین ،المیزان ،ج،2
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ار

بیشتر مفسران عرفانی ار تبیین جمالتی که واگههای آن ار معانی محسوس و
عاای به کار رفته ،معانی کال را از راهر به امور ایگتر توستعه اااه و گفتتهانتد:
میتوان آیات قرآن را فراتر از فهم عرفی پی

برا؛ زیرا این الفاظ ار رول االلت

خوا معانیای اارند که نزایکترین آنها همان معانی رتاهری و ستااه و ابتتدایی
است ،ار حالی که معانی ایگر برای کال الهی فرض میشوا.
بر اساس همین تحلیل زبانشناسانه است که مفهو شناستی وضتع بستیاری از
واگگان چون تکلم ،قدرت ،حیات ،علم و ارااه صورت میپذیرا و ار نتیجتة آن،
مثالً مفهو علم به اشتراک معنتوی بتر تمتامی مصتاایق آن ،اعتم از حصتولی و
حضوری ،ذاتی و اکتسابی از پایینترین مرتبته تتا عتالیترین مصتداق آن صتدق
میکند.
نخستین کسی که به این مبنا ار میان عالمان شیعه تصریح میکند ،مالصدرای
شیرازی ( 1111ق)است .وی از رابطة لفت بتا معنتا بتا عنتوان «روب معنتا» یتاا
میکند .او ار تفسیر واگة «کرسی» مینویسد :رریقة راسخان ار علم و یقین ایتن
است که واگگان را بر معنای حقیقی آن باقی گذارنتد و تصترفی ار معنتا نکننتد،
لکن تما توان را صرف تحقیق ار حقیقت این معانی نمواه و به تجریتد معتانی
آنها از امور زائد میپراازند ،چنتانکته از روب معنتا بته واستطة غلبتة بعضتی از
خصوصیات که نفس به آن عاات کراه ،محجوب نمیمانند.

1

فیض کاشانی نیز ار شرب روایات رهر و بطن که ار مقدمه چهتار و هشتتم
آوراه است میگوید :هر معنایی اارای او بُعد حقیقی یا روب و صورت یا قالتب
است و گاهی صورتها و قالبهای متعدای برای یک حقیقت استعمال میشوند
و الفاظ فقط برای حقایق و روب معانی خوا وضع شدهاند؛ مثل لفت «قلتم» کته
ــــ ـ
 .1بنگرید به :صدر المتألهین شیرازی ،محمد ،مفاتیح الغیب ،ترجمه محمد خواجوی،
شمارة  111تابستان 1111

.111

11

برای وسیله ارج مطلب ار الواب وضع شده است و ار آن ویوگیهای چوبی یتا
آهنی یا حتی جسمانی بوان آن لحاظ نشده است .چنانکه همین کتال ار متورا
لوب و میزان هم جاری بواه ،میزان بر هر چیزی که وسیله سنج

مقتاایر باشتد

وضع شده است ،خواه جسمانی و اارای او کفه و خواه روحانی و برای سنج
اعمال و یا هر چیتز ایگتری باشتد و ستپس راهیتابی بته روب معتانی را ستبب
گشواهشدن ابواب ملکوت معرفی میکند.

1

اما خمینی نیز از مفسرانی است که معتقد است واضتع ار وضتع الفتاظ ،بته
روب معنا توجه ااشته است .ایشان این نکته را کلیتد کلیتدهای معرفتت و اصتل
اصول فهمیدن رازهای قرآن شمراه ،میفرماید:
«آیا از اشارتها و کلمات عرفتا  -رضتی اهلل عتنهم  -ایتن معنتا را بته استت
آوراهای که الفاظ برای روب معنا و حقیقت آنها وضع شده است؟ و آیتا ار ایتن
مطلب تدبر کراهای؟ به جان ختوا ستوگندك کته ار ایتن مطلتب اندیشتیدن ،از
عباات شصت سال بهتر است؛ زیرا آن ،کلید کلیدهای معرفت و اصل اصول فهم
رازهای قرآن است».2
اما خمینی از این روش ار تفسیر آیاتی از قرآن نیز استفااه نمواه است؛ مثالً

ار تفسیر آیه ِنر فهت هحنهر ه هك فهتحر ل ُّمبینار ل( الفتح)1/؛ ما تو را پیروزى بخشیدیم[ ،چه]

پیروزى ارخشانى .ار حالی که بیشتر مفسران ار تفسیر آیته ،ضتمن شترب شتأن
نزول آیه احتماالت گوناگونی را مطترب متینماینتد و اغلتب فتتح را بته معنتای
پیروزی پیامبر ار برابر اشمنان ار جریان فتح مکه یا ار صلح حدیبیه یا حتی ار
ــــ ـ
 .1بنگرید به :فیض کاشانی ،مال محسن ،الصافی ،ج،1
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 .2اما خمینی ،روب اهلل ،مصباح الهدایه ،ترجمه احمد فهری،
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جنگ خیبر تفسیر مینماینتد 1و اقتوال متعتدای را از صتحابه و تتابعین یتااآور
میشوند ،اما خمینی با استناا به قانون وضع الفاظ برای روب معنا ،فتح را مطلق
گشای

ار امور ماای و معنوی معنا نمواه و برای آن مصاایق و مراتتب رتولی

(اعم از ماای و معنوی) قائل است و حتی مراا آیه را فتتح ابتواب قلتب ار سته
مرتبه عرفانی تفسیر نمواه که البته بر خالف معنای حقیقی آن نیز نخواهد بوا.

2

آیةاهلل جواای آملی نیز از مفسرانی است که به ایتن اصتل معتقتد بتواه و ار
تفسیر خوا از این شیوه بهره براه است.

1

آنچه با تأمل ار کال این بزرگان بهاست میآید ،این است که بشر نخست بتا
معانی و حقایق محسوس و ملموس ار ارتبا بواه و الفاظ را ار برابر آنها و بته
منظور انتقال آنها به ذهن وضع نمواه است ،اما چون خصوصیات مصداق نقشتی
ار تعین و تحدید قلمرو معنا و مفهو الفاظ ندارا ،بتا رشتد و توستعة فکتری و
فرهنگی و پیدای

معانی انتزاعی ،همتان الفتاظ بتا مناستبات خاصتی ار معتانی

انتزاعی و معقول نیز به کار براه میشوا .بدین سبب ما شاهد توسعة ار معنتا یتا
گسترة مصاایق یک لف هستیم.
جمعبندی و نتیجهگیری

از آنجا که قرآن کریم متنی مکتوب و اعجازآمیز است و خداوند حکتیم پیتا
هدایت خوی

را ار قالب الفاظ برای انسان فترو فرستتااه و ایتن الفتاظ بهستان

رروفی برای بیان مفاهیم و معارف متعالی هستند ،و از سویی واگگان بشری توان
ــــ ـ
 .1ربرسی ،فضل بن حسن ،تفسیر مجمع البیان ،ج،21
 .2اما خمینی ،روب اهلل ،شرح چهل حدیث.141 ،
 .1بنگرید به :جواای آملی ،عبداهلل ،تسنیم ،ج.227 ،1
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انتقال حقائق مربو به عالم غیب و ماورائی را نتدارا ،نتاگزیر نتوعی تصترف و
توسعه ار معانی الفاظ صورت میگیرا ،تتا قابلیتت انتقتال آن مفتاهیم متعتالی را
ااشته باشد .روش شمول معنایی به عنوان راهکتاری ار استتخراج معتانی الفتاظ
برای تبیین کال الهی مطرب میباشد ،که بر اساس اصول و مبانی ضابطهمند ایتن
امر را میسر میسازا.
هر مفسر با تکیه بر مبانی و اصولی خا

که از تعالیم علمتی و اعتقتاای وی

سرچشمه گرفته ،به تفسیر قرآن کریم میپراازا و ار ایتن میتان ،چنانچته مبتانی
یااشده منقح و سنجیده باشد هدایتگر مفستر ار نیتل بته متراا و مقصتوا کتال
خداوند ،و به منزله میزانی است که مفسر را از کجرویها و انحرافات فکری بتاز
میاارا.
برخی از این مبانی که پایه و اساس فکری بحث و زمینته ستاز بحتث اصتلی
میباشد با عنوان مبانی عا ار نظر گرفته میشوا که به صورت غیتر مستتقیم بتا
بحث مرتبط است و کلیات بحث را مطرب مینماید ،و میتوان آنها را بته عنتوان
پی

فرض مسئله نیز محسوب نموا .استة ایگر از مبانی که مستقیماً با موضتود

بحث ارتبا اارا و ار پرتو ایدگاه مورا نظر ساخته و پرااخته متیشتوا مبتانی
خا

هستند .ار بحث شمول معنایی الفاظ قرآن کریم چهار مبنا متورا بررستی

قرار گرفته است که شامل:عد انحصار فهم به عصر مخاربان ،تاریخمندی قترآن،
استعمال لف برای روب معنا و کلیبوان معانی قرآن بواه ،هر یک از ایتن مبتانی
ار تبیین لزو کاربرا روش شمول معنایی ار تفستیر قترآن کتریم بستیار متؤثر و
کارآمد است .البته مبانی ایگری را نیز میتوان برای این ایدگاه ار نظتر گرفتت؛
مانند لزو پاسخگویی قرآن به نیازهای عصر و زمان و پویایی قرآن کریم کته ار
روایات نیز به آن اشاره شده است و اعجاز بیانی قترآن کته متیتتوان آنهتا را ار
22
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ضمن مبانی عا مطرب کرا.
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