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  چكيده

يكي از مباحث علوم قرآني كه توسط عالمان اين علـم مـورد توجـه    
الدين در قرآن كريم است. جالل» و مبينمجمل «قرارگرفته، موضوع

مجمله  في«القرآن فصلي با عنوان علوم في سيوطي در كتاب اإلتقان 
دارد و آياتي را كه از نظر او داراي اجمال هستند، برشـمرده  » و مبينه

و معاني مختلف آيات را بيان كرده است. وي اسبابي مانند اشـتراك  
نيـز  شمارد و آياتي را لفظي، حذف، غرابت و... را براي اجمال برمي
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كند. اين پـژوهش كوشـيده اسـت تـا بـا      مي به عنوان شاهد مثال بيان
بررسي اسباب اجمال آياتي كه در اإلتقـان آمـده و نيـز پـرداختن بـه      

التفسـير بالمـأثور، ديـدگاه سـيوطي     روايات كتاب الدر المنثـور فـي   
درباره اسباب اجمال را مورد مطالعه قرار داده و با مراجعـه بـه كتـب    

وم قرآنــي و همچنــين آراء عالمــه طباطبــايي در تفســير  مختلــف علــ
رسد عالمه نمايد. به نظر مي الميزان، اجمال آيات را تحليل و بررسي

هـا را  الميزان، بـا بررسـي آيـاتي كـه سـيوطي آن     طباطبايي در تفسير 
تر مـوارد، آيـات مزبـور را بـا     داراي اجمال برشـمرده اسـت، در بيشـ   

دانسته اسـت. البتـه عالمـه طباطبـايي در     مجمل ن» سياق«گيري از بهره
برخي آيات ـ كه طبق نظر سيوطي مجمل هستند ـ اظهـارنظر صـريح     

مختلـف معنـايي آيـه پرداختـه      يا خاصي نداشته و تنها به بيان وجـوه 
 .است

 
 الـدين و مبـين، جـالل   قـرآن كـريم، مجمـل   هاي كليـدي:   واژه

في تفسـير    القرآن، الميزانعلوم  فيسيوطي، عالمه طباطبايي، اإلتقان 
  . التفسير بالمأثورالقرآن، الدر المنثور في 

	
  مقدمه 

در آيات قرآن كريم موضوعي است كه در مباحث علوم قرآن به آن » و مبين مجمل«
، امـا ميـزان بررسـي در آيـاتي كـه      است. با وجود وسعت اسباب و عوامـل آن  شده پرداخته

قـرآن روشـن   سيوطي معتقد است داللت برخي از آيات است.  اند، اندكشده مجمل تلقي
و  مجمـل «در بخـش   وضوح در داللت، همان اجمـال در آيـه اسـت. او    نيست كه  اين عدم

آيـات  كريم را به تنهايي و بـدون در نظـر گـرفتن سـياق      قرآن ، واژگاناإلتقانكتاب » مبين
  گردند.فراواني مجمل تلقي ميدهد و از همين رو آيات مورد بررسي قرار مي

است، بخشي از اجمال آيـه  گرفته ها را مجملرسد در آياتي كه سيوطي آنبه نظر مي
مرتبط با خصوصيات لفظي و بخشي ناشي از خصوصيات كالمـي آن اسـت. بـا مراجعـه بـه      
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تـوان وجـوه   هاي دانشمندان علوم قرآن مانند عالمـه طباطبـايي و اسـتاد معرفـت مـي     ديدگاه
  ختلف معناي آيه را شناخته و وقوع اجمال يا عدم آن را مورد بررسي قرار داد.م

يكي از مباحث علوم قرآني كه توسط عالمان اين دانـش مـورد توجـه قرارگرفتـه،          
بـه اسـباب و عـواملي     اإلتقانسيوطي در كتاب  موضوع مجمل و مبين در قرآن كريم است.

است و به آيات قرآن كريم، باعث اجمال آيات شده  ها در برخيكرده كه وجود آناشاره 
جا كه سيوطي اين بخش از آناند. اما قرآن نيازمند تبيين گشتهدنبال آن، اين گروه از آيات 
را بسـيار مـوجز آورده و از عوامـل اجمـال و همچنـين       اإلتقـان از گفتار خـويش در كتـاب   

است؛ همچنين نظر به اينكـه   اجمال، تبيين روشني نداشته مبين در رفع چگونگي تأثير آيات
مبحث مجمل و مبين در منابع علوم قرآني عالمان شيعي، چندان مورد توجه قرار نگرفته، اما 

ــه خــود اختصــاص   اإلتقــاندر كتــاب  ــابي  داده بخشــي را ب اســت؛ از ايــن رو، نقــد و ارزي
  نمايد.سيوطي ضروري مي الدينجاللهاي  انديشه

اسـت، امـا در آن بـه    بـه انجـام رسـيده     1نامهدر زمينه پژوهش مورد نظر، يك پايان     
رسد ديدگاه وي به صورت دقيـق  پرداخته و به نظر مي اإلتقان ترجمه و شرح مطالب كتاب

است. به همين دليل نويسنده بر آن شد تا به انجام اين پژوهش اقدام نمايد. لذا  ارزيابي نشده
ت موضوع مورد تحقيق، تقريباً بدون پيشينه است. به عالوه اين پژوهش، درباره توان گفمي

  رويكردي متفاوت با پايان نامه ياد شده، دارد. اإلتقاننقد و بررسي كتاب 
 

 واژه شناسي .1

بـراي شـناخت   به منظور بررسي مباني فكري سيوطي درباره مجمل و مبين و همچنـين  
كريم، در گـام نخسـت الزم اسـت تعريفـي هرچنـد      در قرآن» مبين و مجمل«صحيح مفهوم 

  هاي لغت شناسان بيان شود. مختصر، از واژگان كليدي موضوع ارائه شده و ديدگاه
عبري به معناي تكامل و استحكام است و بـه مناسـبت   در اصل يك لغت » جملَ«واژه 

هـا واسـتقامتش   تحملش در سختيهمين معنا، بر شتر به خاطر استقامتش در زندگي، صبر و 

                                                 
، اسـتاد راهنمـا: منصـور    »سـيوطي  اإلتقـان و مبين از كتاب ترجمه و نقد و بررسي فصل مجمل «حسيني، ميترا، . ١

  ش.1385الدين قم،  نامه كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث، دانشكده اصولپهلوان، پايان
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است. سپس در عربي به معناي چيزي كـه تناسـب    شده كردن كارها، جمل اطالقدر كامل 
ظاهري همان اسـت كـه هـر بخشـي از      است، استعمال شده و جمال شده و نظم در آن جمع

؛ مصـطفوي،  141، ص6ق، ج1410اعضاء از تناسب و اعتدال برخوردار باشـد. (فراهيـدي،   
  )110، ص2تا، جبي

 نشده و نيز بـه سـخنى كـه بـه تفصـيل بيـان      داده يعنى حسابى كه تفصيل »  مجمل«واژه 
خالصه و  حساب را الكالم) يعنى گويند: (أَجملْت الحساب، وأجملت فىنشده، مجمل مي

چيزى است كه نياز به شـرح   كوتاه و مجمل گفتم. سخن علما اين است كه مجمل سخن را 
همـراه   نيست و نيز مجمل، يـادآورى و ذكـر يكـى از حـاالت     بيان دارد و تفسيرى در آن و

بعضى از مردم است، به عبارت ديگر حقيقت مجمل، فراگيرى و مشتمل بودن اشياء زيـادى  
  )203ش، ص1374است كه ازهم تفكيك نشده است. (راغب اصفهاني، 

. (همـان،   روشـن عقلـى يـا حسـي    داللـت   يعنـى » بينـة «يعنى ظاهر و روشن شـد،    »بانَ«
) آشـكار شـدن و وضـوح بعـد از       التحقيق) صاحب 158ص معتقد است معناي حقيقي (بـينَ

 )366، ص1تا، جابهام و اجمال، به وسيله جداسازي و تفصيل است. (مصطفوي، بي

هاي گوناگون فصـاحت و  شده كه در آن دوران شيوهقرآن به زبان و در عصري نازل 
 هاها كاربرد داللتزبان متداول بوده است. يكي ازآن شيوهت درحد كمال در بين اهل بالغ
قرآن واضح نيست و اين عدم وضـوح در داللـت را   قرآن است و داللت برخي از آيات  رد

  )39، ص2تا، جسيوطي، بياند. (اجمال ناميده
تام نباشد و گفتار او به روشـني بـر مـرادش     به عبارت ديگر هرگاه متكلم درصدد بيان

، »وآتُـوا الزَّكَـاةَ  «، »وأَقيمـوا الصـلَاةَ  «گوينـد ماننـد:   داللت نكند، چنين كالمي را مجمل مـي 
»اميالص كُملَيع بكه صرفاً درصدد بيان اصل تشريع نماز و زكـات و روزه اسـت؛ البتـه    » كُت

است شده  و تفاصيل اين فرايض در كلمات معصومان بيان ها درسنّت آمدهتبيين اين مجمل
  )106ش، ص1387معرفت، گويند. (» مبينات«كه آنها را 

مجيـد اسـت كـه بـدون تفصـيل نـازل شـده و از        مجمل آياتى از قـرآن  آيات بنابراين 
شـود و محتـاج تبيـين اسـت.     ظاهرش مراد و معنى و تفسير آن بـه طـور مفصـل معلـوم نمـي     

  )72تا، صبي(بيگلري، 
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در مقايسه بين مجمل و متشابه برخي از محققان معتقدنـد تفـاوت مجمـل و متشـابه در     
لفظـى نيسـت، بلكـه    و تأخير يـا اشـتراك   است. عوامل تشابه از قبيل تقديم عوامل آن نهفته 

 گويد، سبب تشابه شدهبودن حقايقى كه الفاظ از آن سخن مىرفعت معنا و دور از دسترس 
كـرده   خداوند اين مفاهيم و حقايق را براى تقريب به اذهان در قالـب محسـوس بيـان   است. 

ها در آيات متشابه از نظر مفهوم ابهـامى ندارنـد، آنچـه موجـب      ديگر آنكه واژه  است. نكته
) نكتـه  6-8، ص3ق، ج1415ها به خداوند است. (معرفـت،   شود در نسبت دادن آن ابهام مى

هـاي ادبـي   شدن آيات، وجود آرايهاهل فن، يكي از داليل متشابه ديگر اينكه به نظر برخي 
  )58تا، صقتيبه، بياست. (إبن

  
  اجمال اسباب .2

اول، تـوان يافـت: نـوع    در بررسي آراء سيوطي بطور كلي دو نـوع سـبب اجمـال مـي     
 لفظـي و نـوع   است مانند اشتراكهاي لفظ، زمينه اجمال را فراهم آورده اسبابي كه ويژگي

  و تأخير. است مانند تقديمكالم باعث اجمال در آن شده دوم، اسبابي كه خصوصيات 
  

  هاي لفظاجمال مرتبط با ويژگي .2-1
 كـريم را فـراهم  قـرآن  در ديدگاه سيوطي از جمله اسبابي كه زمينه اجمـال در آيـات   

هـا  از ميان اين ويژگـي  اإلتقانقرآن است. وي دركتاب هاي برخي از الفاظ آورده، ويژگي
ها با وقوع اجمـال يـا   كرده كه اين عوامل و ارتباط آنلفظ اشارهلفظي و غرابت به اشتراك 

  گيرد. عدم وقوع آن درآيات، مورد بررسي قرار مي
  

  لفظياشتراك . 2-1-1
اي گويند كـه بـيش از يـك    به كلمه» مشترك لفظ«است. » شَرَك«از ماده » اشتراك«

، 10ق، ج1275منظـور،  باشد و يا به عبارت ديگر معاني زيادي را دربرگيرد. (ابنمعنا داشته 
لفظي عبارتست از وضع يك لفظ به ازاي دو معنا يا بيشتر كه امكان جمع  ) اشتراك450ص

  ها وجود ندارد. بين آن
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در آيـه  » عسـعس «رد و لفـظ  شـما لفظي را يكي از اسباب اجمال مـي سيوطي اشتراك 
دانـد.  لفظي ميكه به دو معني أقبلَ و أدبرَ است را مشترك  )17تكوير:( »إِذا عسعسواللَّيلِ «

رسـد همـان تعبيـر را بـراي واژه     لفظي مي، وقتي به بحث مشترك اإلتقانكتاب   78در نوع 
تكوير فقـط بـه   سوره 17توضيح آيه غريبه) در فة معر (في 36آورد اما در نوع مي» عسعس«

  )385، ص1است. (سيوطي، بي تا، جكرده  اشاره» أدبرَ«لفظ 
دراصل به معناي حركت در تاريكي و پوشش است تا به مطلوب برسد » عسعس«واژه 

سـتارگاني اسـت كـه آرام     )16تكـوير: (» الْجوارِالْكُنَّسِ« و تاريكي برطرف گردد. منظور از
يعني شب  )17تكوير:(» عسعس إِذَا واللَّيلِ« به جايگاه قبلي خود برگردند و حركت كرده تا

گـردد و صـبح آشـكار شـود.     اش برطـرف  كند تا اينكـه تـاريكي  به طور مستمر حركت مي
  )129-128، ص 8تا، ج(مصطفوي، بي

 عباس واحاديث سيوطي ذيل اين آيه گوناگون است. براي مثال در يك روايت از ابن
، 6تـا، ج اند. (سـيوطي، بـي  در روايتي ديگر از قتاده آمده كه عسعس را به (أدبر) تعبير كرده

عبـاس دربـاره   ازرق از ابـن بن) اما در روايتي ديگر به سند عبدالرزاق آورده كه نافع321ص
  است. (همان) سواده) تعبير كرده معناي همين آيه پرسيده و او در پاسخ به (إقبال

) و در       در دو  روايت با سند مشابه از مجاهد آمـده كـه در يكـي عسـعس را بـه (أظلَـم
است ولـي مجاهـد در روايـت دوم احتمـال إدبـار را بـا تعبيـر         ديگري به (إقباله) تعبير كرده

است. سـيوطي در نهايـت روايتـي را از امـام علـي(ع) بـا ايـن سـند         كرده (يقال إدباره) بيان 
) و حـاكم و بيهقـي از امـام علـي(ع) كـه در      األوسـط در كتـاب  آورده: طحاوي و طبرانـي ( 

عسـعس   إِذااللَّيلِ و«آمد و فرمود االن ساعت وتر است و اين آيه را هنگام طلوع فجر بيرون 
حِ وبإِذا الص تالوت كردند. (همان)  )18و17تكوير:( »تَنَفَّس  

است (أقبلَ بظالمـه أو  و أدبر آمده  ذيل اين آيه هر دو عبارت أقبل الجاللين در تفسير
). (سيوطي،  عالمه طباطبايي وقتـي واژه عسـعس را در معنـاي لغـوي      )589ق، ص1416أدبرَ

آوردن شـب  لفظ عسعسه هـم بـه روي   «دهد: كند، معنايي مشابه سيوطي ارائه ميبررسي مي
  )217، ص20ق، ج1417،طباطبايي». (كردن آنشود و هم به پشتاطالق مي
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 عسعس يعنـي روي «كند: مي همچنين نظر راغب كه مشابه معناي مذكور است را بيان
كردن و آن در ابتدا و انتهاي شب اسـت. عسعسـه و عسـاس يعنـي تـاريكي      آوردن و پشت 

   )566ش، ص1374اصفهاني، راغب». (رقيق در دو طرف شب
در سياق آيات قبل و اما عالمه با قرار دادن اين واژه (عسعس) درون آيه و بررسي آن 

» عسـعس  إِذا لَّيلِلوا«گزيند كه آن (أدبر) است و بعد، از بين دو معناي محتمل يكي را برمي
 طباطبـايي، قيـد بـراي ليـل اسـت. (    » إِذا عسـعس «اسـت و  » الخـنس «) عطـف بـر   17(تكوير:

  )217، ص20ق، ج1417
را سـتارگان سـياري   نـد و آن  كرا بـه گـرفتن، تـأخر و اسـتتار معنـا مـي      » خنّس«عالمه 

داند كه در حركتشان استقامت، رجعت و اقامت دارند. منظور از استقامت همان حركت  مي
هاسـت و منظـور از رجعـت همـان خنـوس و تـأخر       ستارگان و مشابهت زمـاني حركـت آن  

زماني متوقفند كه همان اقامت است. با اتصال شان است و بين اين حركت در رجعت زماني
تر اين است كه ) مناسب18(تكوير:» تَنَفَّس إِذا والصبحِ«با آيه » واللَّيلِ إِذا عسعس«جمله  اين

  كردن و رفتن شب) باشد. (همان)منظور از آن فقط إدبار الليل (پشت
ه بـه  ) و توج15(تكوير:» بِالْخُنَّسِ فَالأُقْسم«) بر 17(تكوير:» واللَّيلِ إِذاعسعس«با عطف 

وحشـي بـه    شـدن حيـوان  ) و كُنوس كه بـه معنـاي داخـل    16(تكوير:» الْجوارِالْكُنَّسِ«معناي 
هـردو از  » عسـعس «و » خـنّس «پـس  )121، ص10تـا، ج مصطفوي، بياش است. (درون النه

  تر هستند.شدن نزديك كردن و بيرونلحاظ معنايي به بازگشت، پشت
آوردن صبح ) كه اشاره به روي18(تكوير:» نَفَّستَحِ إِذاو الصب«همچنين با توجه به آيه 

نـك: طباطبـايي،   رسـد. ( تـر بـه نظرمـي   كند، معناي مذكور (أدبر) براي عسـعس مناسـب  مي
   )217، ص20ق، ج1417

كنـد كـه درآن   مـي اشـاره   الـدرالمنثور ، بـه روايتـي از   الميـزان عالمه در بخش روايي 
اند كـه  كرده(ع) روايت أبي حاتم و حاكم از عليحميد، ابنمنصور، فاريابي، عبدبنسعيدبن
كنند و در روز پنهان گشته ستارگاني هستند كه درشب بيرون آمده و خودنمايي مي«فرمود: 

  )320، ص6ق، ج1404(سيوطي، » بينيپس آنها را نمي
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 را چنين تفسـير كردنـد:  » عسعس«(ع) در آن علي كند كهمي همچنين به روايتي اشاره
»  20ق، ج1417طباطبـايي،  ؛ 139، ص55ق، ج1404(مجلسـي،  ». اذا أدبر بظالمه عـن علـي ،

  )221ص
ــراردادن آيــات   ــارهم ق ــا كن ــايي ب ــم«عالمــه طباطب ــالْخُنَّسِ فَالأُقْس ــوار بِ ــنَِّس الْج » الْكُ

) و درنظر گـرفتن  18و17(تكوير:» إِذا تَنَفَّس الصبحِ و عسعس إِذا واللَّيلِ« ) و16و15(تكوير:
، 20ق، ج1417اسـت. (طباطبـايي،  آيات معناي رفتن (أدبر) را براي آن مناسب دانسـته  سياق
  ) 220-217ص

را مجمـل ميدانـد واژه (قُـروء)    لفظـي آن   واژه ديگري كه سيوطي به سـبب اشـتراك  
) است. بدين خاطر كه (قُرء) هم 228(بقره: »ثَالثَةَ قُرُوءَ بِأَنْفُسهِنّ يتَرَبصنَ والْمطَلَّقات« درآيه

و به همين دليل آيه دچار اجمال شده  براي حيض و هم براي طهر (پاكي) هر دو وضع شده
  )39، ص2تا، جسيوطي، بياست. (
شدن در مدت حيض از زمان پاكي و چون اسـم جـامع   اسمي است براي داخل» قُروء«

 هـر دو حالـت، اطـالق شـده اسـت. سـخن واژه      براي هر دو زمان طهر و حيض است لذا به 
را بـه حسـب جمـع شـدن     » قرء«است و لفظ شده شناسان اين است كه (قُرء) از (قَرَأ) گرفته 

اصـفهاني،  راغـب انـد. ( كردهزن، جمع ميان هر دو زمان پاكي و حيض توجيه خون در رحم
  )667ش، ص1374

است، اما در عـين حـال   شترك لفظ (قرء) بين طهر و حيض م«گويد: استاد معرفت مي
داننـد  را از واژگان اضـداد مـي   حجاز آنأثير، شافعي و اهللغت آنرا نپذيرفتند. مثالً ابناهل 

گيرند. اما اصل آن عراق آنرا حيض ميميشود و در مقابل ابوحنيفه و اهل  كه بر طُهر اطالق
است زيرا شده معلوم است و به همين خاطر است كه در دو واژه متضاد واقع  به معناي وقت

   )49، ص5ق، ج1415معرفت، ». (براي هركدام ازآن دو، وقت معيني وجود دارد
شـود  او همچنين معتقد است كه اشتراك اين لفظ (قرء) بين طهر و حيض اثبـات نمـي  

بر راهي واحد است كه از آن بـه عـادت    )(راست و استوار شدن به معناي إستواء» قُرء«بلكه 
  گيرند. (همان) تعبير ميشود، همانطوركه زنان نيز در هر ماه بر عادتي از حيض قرار مي
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دو دسته روايت وجود دارد: دسته اول رواياتي كه درآنها قُرء را  الدرالمنثوردر تفسير 
او قُـرء را بـه معنـاي پـاكي     است، مثالً در سه روايـت از عايشـه آورده كـه    پاكي معنا كرده 

ها چنين تعبيري به كـاربرده (القـرء الطهـر و    دانسته (األقراء األطهار) و در يكي ازآن روايت
دو نيـز قُـرء را بـه    ثابـت آمـده كـه آن    بالحيض) و نيز در روايتي ديگر از عمر و زيدبن ليس

  )275-274، ص1ق، ج1404سيوطي، اند. (معناي طهر دانسته
رابه معنـاي حـيض گرفتنـد مـثالً در     » قُرء«رواياتي است كه در آنها صراحتاً دسته دوم 

اسـت. شـبيه همـين تعبيـر در      را در شرح آيـه آورده » حيضثالث«عباس، عبارتروايتي ابن
  )275-274، ص1ق،  ج1404(سيوطي،است.روايات مجاهد، قتاده و عكرمه نيز آمده

) عالمه بـه شـيوه آيـه قبـل     228(بقره:» قُرُوء ثَالثَةَ بِأَنْفُسهِنَّ يتَرَبصنَ والْمطَلَّقات« آيه در
را به تنهايي معنا كرده كه در آنجا نيز مانند سـيوطي  » قروء«است يعني ابتدا لفظ كرده عمل 

(قرء) را لفظي دانسته كه هم بر پاكي و هـم بـرحيض، هـردو  اطـالق ميشـود واز واژه هـاي       
  )230، ص2ق، ج1417يي، نك: طباطبا( اضداد است.

قرء در اصـل  «نويسد: ميكند و چنين مي سپس اصل لفظ قرء را با دقت بيشتري بررسي
كردن است، اما نه هرجمعي، بلكه جمعـي كـه تغييـر و تحـول بـه دنبـال       لغت به معناي جمع

باشد، بنابراين بهتر است كه بگوييم معناي آن دراصل، پاكي است چون درحال پاكي داشته 
  )231همان، ص». (شدن در رحم استم، خون درحال جمعرح

به همراه حرف علّه برجمـع و  » راء«و » قاف«دارد كه حروف  فارس اشارههمچنين إبن
  )78، ص5ش، ج1371 فارس، احمد،(ابنكند.اجتماع داللت مي

» قـرء «از امام علي(ع) را كه در آن  الدرالمنثور عالمه در بحث روايي اين آيه، روايت
را با اشاره بـه روايتـي از زراره    )292، ص1ق، ج1404سيوطي، شده نه پاكي (حيض دانسته 

مورد نقد قرار ميدهد كه زراره از ربيعه شنيد (قروء) در قرآن، پاكي بـين دوحـيض اسـت و    
پرسـد.  منظور از قرء، حيض نيسـت. راوي از امـام صـادق(ع) دربـاره ايـن شـنيده خـود مـي        

  ».استربيعه ازخودش نگفته، بلكه از امام علي(ع) به او رسيده «امام(ع) پاسخ ميدهد كه: 
را (كـه بـرخالف روايـت فـوق، قـرء      الدرالمنثور درحقيقت ائمه(ع) نسبت آن روايت 

دانند، نه حيض و را عبارت از پاكي مي» قرء«راحيض دانسته) به امام علي(ع) منكر هستند و 
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را به گروه ديگري از اصحاب نسبت دادند، مثل  الدرالمنثوربه حيض در روايات معناي قرء 
، 2ق، ج1417طباطبـايي،  بـود. ( عمر و... كه از ايـن افـراد نقـل شـده     بنثابت و عبداهللازيدبن
  )251ص

) را مجمـل معرفـي   237(بقره:» النِّكاح عقْدةُ بِيده ألذي«سيوطي در مثال سوم، تركيب 
ه هم بر شوهر و هم بر ولي زن (پدر يا برادر او) قابل حمل است، زيرا گـره ازدواج  كرده ك

ذيـل ايـن   الـدرالمنثور  او در تفسـير   )39، ص2تا، جسيوطي، بيبه دست هردوي آنهاست. (
شـوهر (الـزّوج) اسـت. مـثالً در     » الَّـذي «آيه چند روايت آورده كه در بيشتر آنهـا منظـور از  

و ». النكاح، الزّوج بيده عقدةالذي «عمرو از پيامبر(ص) آمده كه فرمود: ابنروايتي از عبداهللا
اسـت.  را شوهر دانسته آن  مذكور آمده كه (ع) مشابه روايتدر روايت ديگري از امام علي

   (همان)
 عباس آمده كه منظور، ولـي حاتم و إبنابيجرير و إبنالبته در دو روايت، يكي از ابن 

گيرد، يـا درروايتـي از   زن، يعني پدر يا برادر اوست وجز با اذن آن دو ازدواج صورت نمي
  را ولي زن گرفتند. (همان) عطاء وحسن و علقمه (الذي)

گرفتـه  بقره سيوطي برخالف دو آيه قبل معناي يك عبارت را مجمـل 237درباره آيه  
صرفاً پرداختن به لفظ، بدون درنظر و در حقيقت سيوطي در اينجا وارد معناي آيه شده و از 

دوگونـه روايـت آورده    الميـزان عالمه در بحث روايي  است.آيه فاصله گرفته  گرفتن سياق
دو به نقل ازصادقين(ع) آمده كـه (الـذي)را ولـي و شـامل پـدر يـا       است كه در يكي از آن 

) 389، ص2، ج1417،طباطبـايي انـد. ( است، دانستهبرادر يا مردي كه به او وكالت داده شده
سنّت از رسول خدا(ص) و امام علي(ع) آمـده كـه تنهـا كسـي     در ساير روايات از طرق اهل

  كه اختيار نكاح به دست اوست، شوهراست. (همان)
  

  غرابت لفظ .2-1-2
 كثـرت  گـرفتن از عصـر نـزول و يـا عـدم      رسد عوامل متعددي مانند فاصـله به نظر مي

استعمال لفظ در وقت حاضر در به وجودآمدن غرابت الفـاظ نقـش دارنـد. معنـاي اصـلي و      
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مشترك ميان استعماالت گوناگون واژه (غَرُب)و مشتقات آن، افـول و غيبـت چيـزي پـس     
  )202، ص7تا، جمصطفوي، بيازظهور، همراه با از بين رفتن آثارحسي و عقلي آن است. (

كه به مرور زمان فهم آن دشوار گشته و بـه تفسـير و    اصطالحاتي در قرآن وجود دارد
است. مقصود از غريب اين نيست كه الفاظ داراي تنافر يـا شـذوذ   توضيح احتياج پيدا كرده 

گونه الفاظ است بلكه منظور، لفظي است كه تمام طبقات مردم است، زيرا قرآن منزه از اين 
ش، 1384حريـري،  به دقّت و تعمق است. (بردن به آن محتاج در فهم آن يكسان نبوده و پي

  )279ص
شـيوا را كـه مـورد اسـتعمال     قرآن گاهي برخى كلمـات   استاد معرفت معتقد است كه

است، ممكن است اين كلمات براي قبايل ديگر تازگى عرب بوده به كار بردهمختلف قبايل 
به فصاحت آن خللـى   داشته و نامأنوس بوده است. غريب به اين معنا در قرآن وجود دارد و

غريبه، الفـاظ وكلمـات    مقصود از لغات«گويد: غريبه ميرساند. او در بيان معناي لغات  نمى
آيـد و وجـود آن در كـالم موجـب خلـل در       مى نامأنوسى است كه شنيدن آن برطبع گران

 گردد. چنين الفاظ غريبى هرگز در قرآن نبوده زيـرا قـرآن، در بـاالترين مرتبـه    فصاحت مى
  است. كار نرفته غريبه در آن بهگاه كلمات  فصاحت قرار دارد و هيچ

است؛ غرابت درعرف محلّـى.   غرابت معناى ديگرى نيز دارد كه در قرآن به كار رفته
قرآن احياناً كلماتى رامورد استعمال قرار داده كه بـراى بيشـترِ عـرف محلّـى تـازگى داشـته       
ومعناى آن برآنان چندان روشن نبوده است، زيرا قرآن ازلغات تمامى قبايل عـرب اسـتفاده   

برده اسـت؛  هاى آن از غير عرب گرفته شده به كار كرده، و حتى برخى كلمات را كه ريشه
  )329ش، ص1387(معرفت، ». كه بعضاً معانى آنها براى فرد فرد عرب روشن نبوده است

) راغرابت لفظ مجمل مي دانـد.  232(بقره:» فَلَا تَعضُلُوهنَّ«سيوطي سبب اجمال در آيه 
ذيـل ايـن آيـه ميبينـيم      الـدرالمنثور تفسـير   بادقـت در روايـات  ) 39، ص2تا، جسيوطي، بي(

را بيان كرده اند مثالً در روايتي از ابـن ابـي حـاتم از    » منع«معناي » عضل«اي واژه درآنجا بر
) را فالتمنعوهنّ معنا كرده است و نيـز در روايـاتي كـه    232(بقره:» فَلَا تَعضُلُوهنَّ«ابن عباس 

ماجراهايي از طالق و بعد درخواست رجوع مرد را گفته، صحبت از ممنوعيت اوليـاء زن از  
همينطـور در تفسـير    )278-276، ص1ق، ج1404سيوطي، ن رجوع مرد شده است. (پذيرفت
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سـيوطي،  ». (أي تمنعـوهنّ مـن أن يـنكحن   «براي تعضلوهنّ تنها يك عبارت آورده:  جاللين
  )40ص ،ق1416

در لغت به معناي تحت فشار گذاشتن، تنگ كردن و منع اسـت و از مصـاديق   » عضل«
يا ممانعت از زن براي دخـل و تصـرف در مـال خـودش     آن ممانعت از زن در ازدواجش و 

است و در اين آيه يعني با تنگ گرفتن و تحت فشـار گذاشـتن، مـانع ازدواج زن بـا همسـر      
  )165، ص8تا، جمصطفوي، بيقبلي اش نشويد. (
رسد مهمترين عامل غرابت الفاظ قرآن، فاصله گرفتن از عصـر نـزول اسـت    به نظر مي

ان، عرب عصر نزول به معاني و تركيبات قرآن آگاهي داشتند و اگر زيرا به نظر برخي محقق
نبـوده و   احياناً در برخي موارد معناي مراد شمار اندكي از كلمات قرآن بـراي آنـان روشـن   

پرسيدند وآن حضـرت(ص)  را از رسول خدا(ص) مينياز به يادگيري وآموختن داشتند آن 
  )6، ص1تا، جنك:ازهري، بيبراي آنان بيان مي كرد. (

) يـا  232(بقره:» فَلَا تَعضُلُوهنَّ«ميداند و از نظر او خطاب » منع«عالمه عضل را به معناي 
به اولياءزن مطلقه است و يا به هر كسي كه گرچه ولي زن نيست، ولي زنان نميتوانند با آنها 

از ازدواج زن  مخالفت كنند و آيه داللت دارد بر نهي اولياءزن و بزرگترهاي او از ممانعـت 
روايـاتي را   )238-237، ص2ق، ج1417طباطبـايي،  مطلقه با شوهر قبلي پس از پايان عده. (

بخـاري   صـحيح و المنثور  درهم كه عالمه در بحث روايي ذيل آيه آورده است از روايات 
است كه درتمامي آنها صحبت از ممانعت از ازدواج دوباره زنان مطلقه اسـت و آنهـا نيـز از    

  )255همان، صمعناي منع را برداشت كرده اند. (» عضل« واژه
يكي از عوامل ديگري كه در غرابت لفظ مؤثر است، عدم كثـرت اسـتعمال در وقـت    

  حاضر است كه سيوطي در اين بخش سه آيه را مثال مي زند:
  

  )223(شعراء:» يلْقُونَ السمع وأَكْثَرُهم كَاذبونَ. «2-1-2-1
) درگذشته براي شنيدن وگوش فرادادن اسـتعمال مـي شـد ولـي     نَ السمعيلْقُوعبارت (

ش، 1374راغـب اصـفهاني،    نـك: امروزه به خـاطر عـدم كثـرت اسـتعمال، مجمـل اسـت. (      
  )745ص
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(لقي، لقاء) به معناي روبرو شدن با چيزي است، إلقاء يعني انداختن هر چيز بـه محلـي   
حس، چشم ياعقل و بصيرت استعمال مي شـود.  كه مي بيني و اين معني در مورد ادراك با 

سمع قوه شنوايي و شنيدن است و به معناي گوش، فهـم و درك و طاعـت هـم گفتـه شـده      
  )425همان، صاست. (

بـه آن اشـاره    تقـان الاكـه سـيوطي در   » يسمعون«) به يلْقُونَ السمعبه نظر ميرسد تعبير (
درالمنثـور  صحيحتر است زيرا از روايـات  » ها إلقاء شنيده«كرده تعبير دقيقي نباشد و معناي 

نيز همين مفهوم القاء شنيده ها برداشت مي شود. مثالً درروايتي از ابن أبي حـاتم از مجاهـد   
ماسمع الشيطان ألقـاه علـي كـل أفّـاك كـذّاب مـن       «) آمده كه گفت: يلْقُونَ السمعدرباره (
ام و وحي آورده اند و نيـز در روايتـي تعبيـر    و يا در روايت ديگري آنرا به معناي اله» الناس

(يقذفها في إذن وليه) يا (فيقرّها في إذن الكاهن) را اسـتفاده كردنـد و ظـاهراً معنـاي گـوش      
 )99، ص5ق، ج1404فرادادن يا شنيدن در هيچ يك از روايت ها نيامده است. (سيوطي، 

ه آل عمـران نيـز بـه كاررفتـه     سـور  44در قرآن عالوه بر اين آيه در آيه » يلقُونَ«واژه  
و در آنجا نيز به معناي » مرْيم أَيهم يكْفُلُ وما كُنْت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْلَامهم«آنجاكه فرموده: 

انداختن قلم قرعه درآب استعمال شده است كه ظـاهراً بامعنـاي القـاءكردن و انـداختن، در     
را (ماسـمعوه مـن   » السـمع « جاللين ) مناسبت دارد. در تفسير223راء:(شع» يلْقُونَ السمع«آيه 

  )379ق، ص1416المالئكه الي الكهانه) تعبيركرده است. (سيوطي، 
عالمه طباطبايي سمع را كه مصدر است به معناي مسموع (شنيده هـا) آورده و منظـور   

مي داند كه شياطين آنرا به طور ناقص مي شـنيدند و چـون شـياطين    » اخبار آسماني«از آنرا 
) رانده ميشـدند و ازاسـتراق   10در موقع استراق سمعِ اخبار آسماني، باشهاب ثاقب (صافات:

ت به عمل مي آمد، اخبار را ناقص و غيرتمام مي شـنيدند و بـه همـين    سمعِ كامل آنها ممانع
، 1ق، ج1417دليل دروغ هاي زيـادي بـا خبرهايشـان مخلـوط مـي شـد. (نـك: طباطبـايي،         

  ) 330ص
و توجه به آيات قبل و بعـد آن   233) درون آيه يلْقُونَ السمعبا در نظر گرفتن عبارت (

شركان و بيان صفات مشركان (مثـل أفـاك و أثـيم) و    كه صحبت از نازل شدن شياطين بر م
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اينكه هدف از نازل شدن شياطين بر مشركان القاء و رساندن اخبار به آنان بوده شـايد بتـوان   
  .) گوش فرادادن نيست، بلكه القاء شنيده هاست223(شعراء:» يلْقُونَ السمع«دريافت كه 

  
  )9(حج: »سبِيلِ اللَّه ثَاني عطْفه ليضلَّ عنْ. «2-1-2-2

عـدم كثـرت اسـتعمال در زمـان      بـه خـاطر   اسـت و  به معناي تكبر» ثَاني عطْفه« عبارت
لغـت بـه معنـاي بازگردانـدن      در »ثَنـي « )39، ص2جتـا،  سيوطي، بـي ( مجمل است. حاضر،

 »عطـف « ) و115، ص14ق، ج1275 منظـور، (ابـن  بخـش ديگـر اسـت    بخشي ازيك چيز بر
 عطـف االنسـان،   خم شده اسـت.  كه يك طرف آن برطرف ديگرش تاخورده ويعني آنچه 

موقع خواب روي زمين قرار  پاها كه در سر تا كناره هاي ران و گويند از دوپهلوي انسان را
 اصفهاني، (راغب تكبر. شدن  با دور روي گرداندن و يعني اعراض، »ثاني عطفه« مي گيرد،

 )  178صش، 1374

روي  قتاده درباره ايـن سـخن آورده كـه ثـاني عطفـه را      ابي حاتم از روايتي از ابن در
بـه   روايتـي ديگـر   در يا (بي توجهي) به يك طرف ديگر روكردن اندرز و پند و گرداني از

در روايتـي از   و دانسته انـد  ابن عباس) (روايت از خدا روگرداني از حق يا روگرداني از ياد
، 4ق، ج1404 سـيوطي، ( كـرده اسـت.   معنـا  »متكبـر « ابن عباس است كـه ثـاني عطفـه را بـه    

 )364ص

معنـا كـرده وثنـي     بـه پهلـو   را (عطـف)  را به معنـاي شكسـتن و   (ثني) عالمه طباطبايي
يـك   معـرض،  گويـا فـرد   اعراض و روگرداني مي دانـد،  را كنايه از (شكستن پهلو) العطف

 آورده كـه دربـاره خـدا   دربـاره كسـي    اين روگرداني را ديگري مي شكند و پهلويش را بر
هم  اعراض واستكبارش را دراين مجادله، روي جهل به مجادله مي پردازد و از بدون علم و

همـان بزرگـان و    ايـن افـراد   راه خداگمراه كنـد و  تا به اين طريق مردم را از آشكارمي كند
  )349، ص14ق، ج1417 طباطبايي،: نك( پيشوايان شرك هستند.
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  )42(كهف: »فيها أَنْفَقَ ماوأُحيطَ بِثَمرِه فَأَصبح يقَلّب كَفَّيه علَى «. 2-1-2-3
، 2تـا، ج سـيوطي، بـي  ( به معناي ندامت و پشيماني اسـت.  »كَفَّيهفَأَصبح يقَلّب « عبارت

مكاني  معنوي، مادي يا مطلق است كه مي تواند دراصل لغت تحول اساسي و قلب، )39ص
: راغب مـي گويـد   )304، ص9تا، جمصطفوي، بي( موضوع باشد. صفت و در يا ي وزمان يا

يـادآوري   عبارتسـت از  »تَقليب اليد« و وجهي به وجه ديگر برگرداندن چيزي است از قلب،
 يقَلّـب    فَأَصـبح ( پشيمان برآن حالت واقع مـي شـود   پشيماني براي حالتي كه شخص نادم و

  )682ص ش،1374 اصفهاني،(راغب كَفَّيه) ازروي پشيماني دست خود را به هم مي زند.
به خاطرمالي كه  معناي اين آيه گفت: قتاده آمده كه در ابن ابي حاتم از روايتي از در

 ،روي پشـيماني  به هم ميكوبد از كف دستهايش را ،تلف شد بين رفت و ولي از هزينه كرد
دي آورده كه آيه بـه معنـاي نـدامت وپشـيماني     س ديگري همو ازدر روايت  تأسف و غم و
  )224، ص4جق، 1404 سيوطي،( است.

عالمـه   مـي كننـد.   تقان آمده بود را تأييـد اال اين دو روايت همان معناي ندامت كه در
 پشيماني ميداند و شدت ندامت و كنايه از نيز اين آيه را (ثاني عطفه) طباطبايي مانندآيه قبل

 را آشكار ميكنـد.  درونش ميگذرد حركت دستهايش آنچه در زيان ديده با است فردمعتقد 
 مبالغـه در گفتـار   قصـد  ،كالم گفته شده بردن كنايه در يكي از انگيزه هايي كه براي به كار

عـنْ سـبِيلِ    ثَاني عطْفـه ليضـلَّ  « آيه ميرسد در دو به نظر و) 60، ص2ج تا،سيوطي، بي( است
9:(حج »اللَّه( لَـى   « وع ـهكَفَّي ّبقَلي حبفَأَص رِهيطَ بِثَمأُحـا وـا  أَنْفَـقَ  ميهكهـف:  »ف)بـه ايـن    )42

شـدت نـدامت،آيات مذكوربـه صـورت كنـايي       نشان دادن شـدت تكبـر و   با قصد انگيزه و
  آورده شده است. 

  
  اجمال مرتبط با خصوصيات كالم .2-2

 آيـات قـرآن را فـراهم آورده،    اسبابي كه زمينه اجمال درديگر  در ديدگاه سيوطي از
وي دركتـاب   نحوه تركيب الفاظ قرآن كريم است. خصوصيات كالم وحي و و ويژگي ها

: غيرواضـح مينمايـد ماننـد    مشـكل و  را فهم معنا و مي آيد اتقان به اموري كه دركالم پديد
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اشـاره كـرده    اسـتئناف و...  احتمال عطف يـا  تأخير، تقديم و اختالف مرجع ضمير، حذف،
  است. 

  
  حذف .2-2-1

 و)30، ص9ق، ج1275 منظـور، ابـن ( لغت يعني بريده شدن كناره چيـزي  حذف در   
 زركشـي، ( افتـادن بخشـي ازكـالم يـا همـه آن بـه خـاطرعلتي.        اصطالح عبارت است از در

  ) 173، ص3ق، ج1410
، مختلفي داشـته باشـد  كالم است كه ميتواند علت هاي  در اقسام ايجاز حذف يكي از

بـه جهـت    و سـبك كـردن   تفخيم و بـزرگ شـمردن،   گويى، بيهوده از پرهيز مثل اختصار و
سيوطي يكـي   )84-83، ص2تا، ج(سيوطي، بي .  رعايت فاصله و... ، بسيارآمدن آن دركالم

 يك مثال آورده براي اين سبب اجمال، و وقوع حذف دركالم مي داند از اسباب اجمال را
»ونَتَرْ ونَّ أَنْ غَبوهحنشـده و  با اين توضيح كه حرف اضافه ترغبـون ذكـر   )127(نساء: »تَنْك 

 همـان، ( هـردو هسـت.   (عـن)  و (في) احتمال حذف و باشد (عن) يا (في) آن حرف ميتواند
  )39ص

 روايـات بـا   زيـادي از  مشـاهده ميشـود كـه تعـداد     درالمنثـور  با بررسي روايات تفسـير 
را برداشـت   اكـراه داشـتن)   بي ميل بودن و (رغب عن، اين آيه معناي سندهاي گوناگون از

تمـايلي بـراي   ، زشت رو بود آن دختر، ابن عباس آمده كه اگر روايتي از مثالً در، كرده اند
مانع ازدواجش هم مي شدند. مشابه ايـن   دريغ كرده و او ش را ازنداشتند و ارث او ازدواج با

ته كـه  اينكه جابر بن عبداهللا انصاري دخترعمويي زشت رو داشروايت از سدي آمده درباره 
براي بهـره بـردن از ارث    نداشته اما او جابر تمايلي به ازدواج باارث زيادي به او رسيده بود. 

 بـا  نيـز  قتـاده و...  ابـن ابـي شـيبه ازسـدي،     روايات ديگـري ازعايشـه،   شوهرش نمي داد. او،
  وجود دارد. درالمنثور رتفسي روايت قبلي در مضامين مشابه دو

 )127:(نسـاء  »تَنْكحوهنَّ أَنْ وتَرْغَبونَ« عبيده صراحتاً ر چندين روايت مثالً از حسن ود
  )232-231، ص2ج ق،1404 سيوطي،( تفسير كردند. (ترغبون عنهن) را به
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نويسـنده بـوده    نظـر  مـورد  (رغـب عـن)   معنـاي  هم به نظرمـي رسـد   جاللين در تفسير
 ».زشتي شان بي ميل هسـتيد  ازدواج با دختران يتيم به خاطر سرپرستان كه از شما« زيراگفته:

سـعيدبن جبيـر يـا ابـن      (مـثالً از  روايـات  البته درتعـدادكمي از ) 101صق، 1416 سيوطي،(
 تمايـل بـه ازدواج بـا او    بـود  زيبـارو  يتـيم،  دختر ابن عباس)آمده كه اگر ابن منذر از جريرو
 روايـت هـردو   در ايـن چنـد   نسـبت بـه او بـي ميـل بودنـد،      بـود  زشـت رو  ولي اگـر  داشتند

  همان)( (رغب عن) استفاده شده است. و فعل(رغب في)
مثـال   همـين آيـه را   وقوع حذف دركـالم ميدانـد و   يكي ازعلل اجمال را نيز زركشي

بـه ازدواج  برخي معتقدند به معناي تمايـل داشـتن    وتَرْغَبونَ أَنْ تَنْكحوهنَّدرباره آيه « ميزند:
اكـراه داشـتن از    بي ميـل بـودن و   باآن زنان بخاطر ثروتشان است وگروهي ديگرمعناي آنرا

  )344، ص2ق، ج1410زركشي،(. »سختي آن ميدانند ازدواج باآنها بخاطر
شـرط ميدانـد و گرچـه بـه      لفظ را فهم كالم و عدم اختالل در حذف محذوف، در او

معتقد است كه اين حذف  محتمل ميداند اماتأويل  هردو فعل، علت حذف شدن حرف جر
هـم وصـف رغبـت     وصف هسـتند،  يعني زنان در اين آيه مشتمل بر دو تعميم است، بخاطر

، 3ج همـان، ( بي ميـل بـودن نسـبت بـه ازدواج باآنهـا.      هم وصف كراهت و داشتن به آنها و
   )186-185ص

ُتؤْتُـونَهنَّ مـا كُتـب لَهـنَّ وتَرْغَبـونَ أَنْ      اللَّـاتي لَـا   « آيـه را  عالمه طباطبايي اين بخش از
توصيفي براي يتيم هاي آن زنـاني كـه درصـدرآيه دربـاره شـان       را )127(نساء : »تَنْكحوهنَّ

ولـي   دختران يتيمي هستندكه  به سن ازدواج رسيده انـد  (الالتي) يعني سؤال  شده مي داند.
 ن مثــل ارث را بــه آنهــا مــي پردازنــد.     نــه حقوقشــا   و ازدواج مــي كننــد   آنهــا  نــه بــا  

  )99، ص5ق،  ج1417طباطبايي،(
درحقيقت دو سـتم بـرآن دختـران    « صاحب مجمع هم اشاره كرده است: عالمه به نظر

 طـرف ديگـر   از و ديگـري ازدواج كننـد   تا بـا  اول اينكه ارثشان را نمي دهيد: يتيم مي كنيد
ق،  1417؛ طباطبايي،181، ص3ش، ج1372طبرسي،(. »ازدواج نمي كنيد آنها خودتان هم با

  )99، ص5ج
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سـنت   تـا  آن احكام رابه نفع زنان تشريع كند پس آن محروميت ها باعث شدكه خدا 
 أَنْ وتَرْغَبـونَ « محـذوف در  حرف جر لغوكند. دوران جاهليت جاري بود ظالمانه اي كه در

آن دختران يتـيم   ازدواج با نفرت از رغبتي وبي  منظور و »عن« لفظ )127(نساء : »تَنْكحوهنَّ
 زيرا بيان عـدم رغبـت و   آنها نه تمايل داشتن به ازدواج با ،است و منظور اعراض ازآنهاست

لَا تُؤْتُونَهنَّ ماكُتـب  « بيان كرده هاي آيه كه محروميت هاي آنان را ساير بخش بودن با بيزار
، 5ق، ج1417 طباطبـايي، ( ) مناسب تر اسـت. 127(نساء: »الْوِلْدانِوالْمستَضْعفينَ منَ « و »لَهنَّ
  )99ص

  
  اختالف مرجع ضمير   .2-2-2

 به چـه چيـز   ميان مفسران درباره اين موضوع كه مرجع ضمير برخي ازآيات قرآن، در
 ...»أَمـرِه ِالَّـذينَ يخَـالفُونَ عـنْ     فَلْيحـذَر « مـثالً درآيـه   دارد، مي گردد اختالف نظر وجود باز

 اختالف نظـر  برميگردد يا به پيامبر(ص) به خداوند »أَمرِه« در درباره اين كه ضمير )63(نور:
 )167، ص15(همان، ج دارد. وجود

 عـواملي برشـمرده اسـت كـه فهـم آيـه را       را يكي از مرجع ضمير سيوطي اختالف در
والْعمـلُ الصـالح    الطَّيِّب يصعد الْكَلم إِلَيه« مرجع ضماير آيه اختالف در مانند، مشكل ميكند

هرْفَع( ضمير بـارز منصـوب در   مرفوع و اين آيه مرجع ضمير مستتر در). 10(فاطر: »ي ـهرْفَعي( 
  )107صش، 1387معرفت، ( موجب مجمل شدن كالم ميشود. اين امر مشخص نيست و

 الْكَلـم الطَّيِّـب   يصـعد  إِلَيـه «: سيوطي براي اين سبب اجمال تنها يـك نمونـه مـي آورد   
بـه   »يرفعـه « فاعلي در احتمال ميرود كه ضمير«گويد: و مي )10(فاطر: »الصالح يرْفَعه والْعملُ

در ايـن   برگـردد و  »عمـل « كه بـه  احتمال دارد است و »اهللا« آن برگردد و »اليه« همان ضمير
طيب را باال مي برد و نيز محتمـل اسـت كـه بـه      شود: عمل صالح، كلماش ميصورت معني

بـرد  عمل صالح را بـاال مـي   است، توحيد درآن صورت كلمه طيبه برگردد و» الكلم الطيب«
  )39، ص2تا، جسيوطي، بي(. »عمل جز با ايمان، صحيح نيست زيرا

العمـل  «را » يرفعـه « آمده مرجـع ضـمير فـاعلي در   الدرالمنثورتفسير  در رواياتي كه در
بـاالرفتن عمـل    آنها عمل صالح را بـه انجـام فـرائض و    هرچند در برخي از، گرفتند»لصالحا
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اما فاعل همان عمـل صـالح اسـت. تنهـا در دو روايـت       ،اندبه قبولي آن تعبير كرده صالح را
يك روايت ازابـن مسـعود    (در. ارجاع دادند »العمل الصالح« از فاعلي رابه چيزي غير ضمير

كلم  اين روايت اوالً ولي در را فرشته مي داند الحمدهللا...) (سبحان اهللا و طيبباالبرنده كلم 
ضمن معلوم نمـي كندكـه منظـور از عمـل      در حديث تفسير كرده و تنها به سخن و طيب را

يرفع « گرفته و گفته:» اهللا«قتاده، فاعل را  صالح چيست؟ در روايت دوم هم از ابن مبارك از
  )245، ص5ق، ج1404 سيوطي،( »).حبهاهللا العمل الصالح لصا

پـاكي كـالم آن   « شرح ميدهـد:  را »الكلم الطيب« بيان اين آيه ابتدا عالمه طباطبايي در
شـنيدن آن كـالم    از و تناسـب داشـته باشـد    شنونده سـازگاري و  است كه بانفس گوينده و

مي افتدكـه آن  اين زماني اتفاق  شنونده ايجادگردد و تكاملي در شود و لذتي پيدا انبساط و
 از پـس منظـور   ... رستگاري نفـس شـود   متضمن سعادت و تا كالم معناي حقي داشته باشد

 قطعـاً  و مـي دهـد   قـرار  بناي عمل خود اعتقادات حقي است كه انسان آن را زير كلم طيب،
، 17ق، ج1417 طباطبـايي، (. »بـه آن برميگـردد   اعتقادات حـق نيـز   است كه ساير آن توحيد

  )23ص
ايـن  « ميگويـد:  باشـد  رد اين معنا كه صعودكلم طيب همان قبول كردن خدا عالمه در

 از اسـت كـه منظـور    اومعتقـد . »يـب نيسـت بلكـه از لـوازم آن معناسـت     معناي صعودكلم ط
قـائم بـه معتقـدش     چـون اعتقـاد،   تقرب آن به سوي خداي تعالي اسـت و  صعودكلم طيب،

حـق   اعتقـاد  چون عمـل،  هم هست و تقربِ معتقد به سوي خدا، است پس تقرب آن اعتقاد
 ازآثـارآن اسـت و   فـروع علـم و   چون عمـل از  نيز نه تكذيب و ،تصديق ميكند صاحبش را

هـم راسـخ تـر و     اعتقـاد  هرچـه عمـل مكررشـود    آثارآن هيچ گاه ازآن جداشدني نيسـت و 
  عامل قويتر ميشود. تأثيرش بر

ش توسـط خداونـد   اخالصِ عامل شايستگي پذير به خاطرعبوديت و پس عمل صالح،
اثرگذاري اش يعني صعودبه سـوي خداونـدكمك    حق را در اعتقاد دارد و چنين عملي، را

فاعـل   يرفعـه همـين اسـت و    منظـوراز  بلند ميكند و پس عمل صالح، كلم طيب را مي كند،
ضميرمفعولي آن به كلم  مستتري است كه به عمل صالح برميگردد و ضمير »يرفعه« درجمله

  )25-23، ص17ق، ج1417 طباطبايي،: (نك طيب رجوع دارد.
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مفعولي رابه عمل  را به كلم طيب وضمير »يرفعه« فاعلي عالمه درباره كساني كه ضمير
معناي جمله اين اسـت كـه كلـم طيـب عمـل       اگر چنين باشد« گويند: صالح برميگردانند مي

 توحيـد  آنكـه از مگـر   كه عمل صالح هـيچ فايـده اي نـدارد    به اين معنا باالمي برد صالح را
  )25، ص17ق، ج1417طباطبايي،(. »ناشي شود واين خالي از اشكال نيست
 عالمه به سه روايت اشاره كرده است كه مؤيدتفسـير  همچنين دربحث روايي اين آيه،

رسـول  « ابوجعفر(ع)آورده كه فرمـود:  تفسيرقمي از از اين آيه است. براي مثال روايتي از او
 يـا  تصـديق مـي كنـد    خني مصـداقي ازعمـل اسـت كـه يـاآنرا     س براي هر فرمود: خدا(ص)
(يعني به گفته  سخنش راتصديق كند عمل خود با پس وقتي انسان سخني بگويدو تكذيب،

 ولـي وقتـي سـخن گفـت و     مـي بـرد   باال به سوي خدا را او خود عمل كند)آن عمل، گفتار
آتـش مـي    در روي عمـلِ خبيـث اش گذاشـته و    مخالف آن گفتـه عمـل كرد،گفتـارش را   

نــوع تفســيرعالمه  توجــه بــه ســياق آيــه و پــس بــا )208، ص2ق، ج1404 قمــي،(. »اندازنــد
مرجـع ضـمير، قابـل رفـع      اين اختالف در كلم طيب وعمل صالح به نظر ميرسد ازطباطبايي 

  است. 
 

  استئناف و عطف احتمال .2-2-3

 الْعلْـمِ  في والرَّاسخُونَ اللَّه إِلَّا« درآيه )واو( گرفتن مستأنفه يا عاطفه است معتقد سيوطي
، 2تـا،  ج سـيوطي، بـي  ( .شـود  مـي  برداشـت  ازآن مختلـف  معناي دو) 7عمران، آل(»يقُولُونَ

 نيـز  درعلـم  راسـخان  پـس  كند عطف »اهللا« به را »الرَّاسخُوَن« و باشد عاطفه واو اگر) 39ص
 و است الرَّاسخُونَ براي حال »يقُولُونَ« فرض اين با و بود خواهند متشابه آيات تأويل به عالم
 آگـاه  خداونـد  نتيجه در و خبرآن »يقُولُونَ« و مبتدا »الرَّاسخُونَ« و باشد استيناف واو آنكه يا
 او) 598، ص1همـان، ج ( .محرومنـد  ازآن علـم  در راسـخان  و بـوده  متشـابه  آيـات  تأويل به

 غالـب  اسـت  معتقد اما كند مي بيان را ابتدا و عطف بين »الرَّاسخُونَ« لفظ بودن مردد اگرچه
ــه قــد و«... :اســتينافيه ميداننــد را )واو( علمــا ــدا الجمهــورعلي حمل  ســيوطي، جــالل( .»االبت
  )96ق، 1421الدين،

 از را روايـاتي  و هستند قائل )واو( بودن عطف به اندكي ميگويدگروه دراتقان سيوطي
 در ...و حاجب ابن ازضحاك، حاتم ابي ابن مجاهد، از حميد عبدبن عباس، ابن مثل افرادي
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 را )واو( بودن استيناف تابعان اتباع و تابعان و صحابه بيشتر اينكه و است نظرآورده اين تاييد
 از روايتـي  بـه  و است تأييدكرده را نظر همين هم عباس ابن از تر صحيح روايت و ميپذيرند

 ويقـول  اهللا اّال تأويلـه  ومـايعلم « :كـرده  قرائـت  چنـين  را آيـه  كـه  كنـد  مـي  استناد عباس ابن
 اسـتيناف  بـراي  درآيـه  )واو( اينكـه  بـر  دارد داللت قرائت اين و »به آمنّا العلم في الرّاسخون

  )595، ص1جتا، سيوطي، بي.(است
 داللت روايات و احاديث اين« :ميگويد و آورده دوم نظر تأييد در را رواياتي سپس او
 متشـابهات  در رفـتن  فـرو  اينكـه  و نيسـت  دانا متشابه آيات به احدي، خدا جز اينكه بر دارند
  )همان(. »است مذموم
  :كرد تقسيم دسته سه به را روايات ميتوان آيه، اين ذيل الدرالمنثور تفسير بررسي با

 كـه  يافـت  ميتـوان  را روايـت 14 حدود :اند گرفته استيناف را )واو( كه رواياتي الف)
 شـده  تأكيـد  يـا  و داند نمي خداوند جز كسي را آيات تأويل كه شده اشاره صراحتا درآنها

 روايـات  ايـن  .كرد وصل الرَّاسخُونَ به را اللَّه نبايد و خواند هم از مقطوع بايد را آيه اين كه
 از مليكـه  ابـي  ابـن  از حـاتم  ابي ابن أعمش، عباس، ابن مختلف طرق به )ص(اكرم پيامبر از

 سـيوطي، ( .اسـت  شـده  نقـل  ...و عبـدالعزيز  عمـربن  نهيك، ابي و شعشاء ابي از همو عايشه،
 )8-4، ص2ق، ج1404

 ابـن  از روايـت  يـك  .است روايت دو فقط كه دانسته عطف را )واو( كه رواياتي ب)
 ابـن  از دوم روايـت  و »به آمنّا يقولون و تأويله يعلمون العلم في والرّاسخون« :الربيع از جرير
 )8-7همان، ( .است قبلي روايت متن مشابه دقيقاً كه است مجاهد از اضداد كتاب در انباري

 روايـات  ايـن  .ميدهـد  متشـابه  برآيات توقف و آوردن ايمان به دستور كه رواياتي ج)
 مضـاميني  بيشـترآنها  در دارندكـه  وجـود  زيـاد  تعـداد  به الدرالمنثور تفسير وهم اتقان در هم

 كتـاب  از آنچـه  بـه  عمـل  )محكمـات  به عمل مقابل در( متشابهات به پرداختن از نهي چون
 دربـاره  كـه  كسـاني  با برخورد و درگيري بيان عالمان، به آن غير برگرداندن و شده فهميده
  .خورد مي چشم به ...و اند كرده سؤال قرآن متشابهات تفسير

 مثـل  هستند متعارض يكديگر با آنها متن كه دارد وجود رواياتي الدرالمنثور تفسير در
 را قـرآن  تأويـل  كـه  هسـتم  كسـاني  از مـن «: است گفته يكي در كه عباس ابن از روايت دو
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 را ادعـا  اين هركس و داند نمي را آن تأويل خداوندكسي جز«: گفته ديگري در و »دانم مي
  )7، ص2ق، ج1404 سيوطي،(. »است دروغگو بكند

 از مفسـران  ميـان  تـاكنون  اسـالم  صدر از اختالفات و انحرافات عمده طباطبايي عالمه
 معنـاي  پيرامـون  بحـث  بـا  را »متشـابه  و محكـم « بحـث  آنان ميداندكه اين را تابعان و صحابه

 دادن قـرار  هـم  كنـار  با) 33-32، ص3ق، ج1417 طباطبايي،نك: ( .اند كرده خلط »تأويل«
 انحرافات و نزاعها اصلي علت اينكه بر مبني عالمه از آنچه فهميدكه ميتوان مذكور  روايات
 بـه  صـحيح ، شـد  نقـل  اسـت  تأويـل  موضوع با آن اختالط از ناشي متشابه و محكم دربحث

 و باشـد  يكـديگر  از متفاوت ،ميشود گفته متشابه و تأويل تعريف در بايدآنچه و نظرميرسد،
  .شوند دانسته معنا يك به دو اين نبايد

 اسـت  معتقـد  و ميدانـد  ازيكـديگر  متفـاوت  تعريـف  دو داراي را تأويل و تشابه عالمه
 و ميدهـد  رخ اشتباه آن معناي و مقصود تشخيص در كه گويند متشابه جهت ازآن را متشابه
 اسـت  آن متشـابه  بگـوييم  متشابه از محكم تشخيص مقام در تا نيست متشابه معناي به تأويل
  )38همان، .(ميگيرد دربر را دو هر متشابه و محكم تأويل، بلكه باشد داشته تأويل كه

 آن بـه  قرآنـي  بيانـات  كـه  است خارجي و واقعي حقيقت ازآن عبارت تأويل همچنين
 آيـات  تمـامي  در حقيقـت  ايـن  و  ها حكمت يا مواعظ احكام، از اعم شود، مي داده استناد
 داشـتن  تأويـل  است معتقد عالمه )49صهمان، ( .ميشود يافت متشابه چه و محكم چه قرآن
 در منحصـر  تنهـا  را تأويـل  بـه  علـم  آيـه  ايـن  در وگرچه نيست متشابه آيات در محدود تنها

 بـه  علـم  خـويش  اذن بـه  خداونـد  اينكه با ندارد منافاتي انحصار اين اما ،است كرده خداوند
 مـنْ  يعلَـم  لَا قُلْ« يا )20:يونس( »للَّه الْغَيب إِنَّما« :ميفرمايد كه آنجا بدهد، همغير  به را تأويل
 مـنِ  احداإِلَّاَ غَيبِه يظْهِرُعلَى فَلَا الْغَيبِ عالم« يا )65:نمل( »اللَّه إِلَّا الْغَيب والْأَرضِ السماوات في

 بـه  منحصـر  تنهـا  را غيـب  علم آيات برخي در گرچه پس )26و27:جن( »رسولٍ منْ ارتَضَى
 ثابـت  هـم  غيرخـودش  بـراي  را غيـب  علم جن سوره 27آيه در اما است كرده تعالي خداي
 )52، ص3ق،  ج1417 طباطبايي،نك: ( .ميكند

 )الْعلْـمِ  فـي  الرَّاسـخُونَ ( اينكـه  و است گرفته استينافيه را )واو( توضيحات اين با عالمه
 كه معني اين به )زيغٌ قُلُوبِهِم في الَّذينَ فَأَما(ه آمد آيه ابتداي در كه است اي جمله دوم فراز
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 دو آن اخـتالف  و درعلـم،  راسـخان  و دالن بيمـار  :هستند دوگروه خدا برابركتاب در مردم
 علـم  رسـوخ  جهـت  از و زيـغ  جهـت  از قلبشـان  اختالف خاطر به الهي برابركتاب در گروه
  )27همان، .(است

 آن بـر  آيـه  ايـن  امـا  دانـد  مي ممكن غيرخدا براي را تأويل به علم كريم قرآن هرچند
 تنهـا  كـريم،  قـرآن  سايرآيات نيز و ذيلش و صدر قرينه به آيه اين بلكه، ندارد داللت مسئله

 آيات دريافت در را مردم نيز و است متشابه و محكم دسته دو به قرآن آيات تقسيم درصدد
 را وآن انداختـه  دست متشابه به قلبهايشان انحراف خاطر به يكي ميكندكه تقسيم دوگروه به

 در ايشـان  رسـوخ  خـاطر  بـه  و كـرده  تبعيـت  محكم از دوم گروه و ميكنند قال و قيل وسيله
 كـردن  شـريك  بـراي  بحـث  مورد آيه در بنابراين، آورند مي ايمان قرآن متشابهات به علم،

 )52-51همان، .(ندارد وجود دليلي متشابه تأويل علمِ در خداوند، با راسخان

 ايـن  دربـاره  او .دارد طباطبايي عالمه نظر برخالف نظري آيه اين درباره معرفت استاد
 بـه  بلكه متشابه تأويل به تواند مي خداوند جز كسي آيا اوالً :ميكند مطرح را پرسش دو آيه

 بـراي  »والرّاسـخون « در )واو( آيـا  ثانيـاً ؟ خيـر  يـا  كنـد  پيـدا  آگـاهي  قرآن آيات همه تأويل
  ؟استئناف يا است تشريك
 دربرگيرنـده  قـرآن  طوركـه  همـان نيست  ترديدى: «ميگويد اول پرسش به پاسخ در او
 فسـاد  قصـد  آنانكـه  و هواپرسـتان  و هسـت  نيز متشابه آيات دربرگيرنده است، محكم آيات
 خـود  نادرسـت  و باطـل  اهـداف  بـا  هماهنگ را قرآن متشابه آيات كنندكه مى تالش دارند،
 وجـود  دانشـمندانى  روزگـارى،  هـر  در تـا  كنـد  مـى  حكم »لطف قاعده« ولى ...كنند تأويل
 برابـر  در محكـم،  سدى ات كنند تأويل درست اى گونه به را متشابهات بتوانند باشندكه داشته
  .كنند دفاع حكيم قرآن آيات شدن مشوه از و دين از و آيند شمار به منحرفان، و باطل اهل

 اى فايـده  دانسـت،  نمى ديگرى خدا،كس جز را متشابه آيات اگرتأويل ديگر، ازسوى
 را آن،آنهـا  فهـم  و درك بـدون  اينكـه  جـز  نبود، كريم قرآن از زيادي بخش فرستادن براى

 اى تفســيرآيه از كــه ايــم نيافتــه را امــت علمــاى از عــالمى تــاكنون صدراســالم از .بخواننــد
 خـدا  جـز  را آن تأويـل  و اسـت  متشـابهات  از آيـه  ايـن  بگويدكـه  و باشـد  كـرده  خوددارى

 همـه  دربـاره  مفسـران  اقـوال  از سرشار جديد، چه و قديم چه تفسير، كتابهاى همه .داند نمى



  تبيين آيات قرآن كريم...الدين سيوطي در اجمال و بررسي آراء جالل   54

 

 آن در نظر و تحقيق اهل و اند پذيرفته را متشابه ظاهر ظاهر، اهل اينكه جز است، قرآن آيات
ــا كــه را آن درســت تأويــل و كــرده انديشــه  بدســت سازگاراســت، صــريح نقــل و خــرد ب
  )37-36، ص3ق،  ج1415 معرفت، نك:(. »اند آورده

 كـه  دارد مـي  بيـان  )واو( بـودن  استئناف يا عطف احتمال درباره معرفت آقاي ادامه در
 و حكـم  بـين  همـواره  بايـد  زيـرا  اسـت  روشـن  تشريك، بر آيه داللت و است عطف )واو(

 كـه  اسـت  آن مقتضـى  خـود،  بخودى »درعلم راسخان« عنوان« :باشد برقرار تناسب موضوع
 در راسـخان  با متناسب كه آنچه باشد، آن با متناسب نوع از شود، مى داده نسبت آن به آنچه
 علـم  در رسوخ و كوركورانه ايمان بين مناسبتى است، كامل شناخت و معرفت است، دانش
 بـه  نيـز  دانـش  در راسـخان  شود گفته كه كند مى اقتضاء مناسبت، اين رعايت و ندارد وجود
  )39-38همان، (. »هستند آگاه متشابهات تأويل

 
 تأخير و تقديم .2-2-4

 دو بـين  تقدم مرتبه، در زمان، در تقدم است؛ قسم چند بر و است تأخر مقابل در تقدم
 از تـأخيريكي  و تقـديم  )213، ص9تـا، ج مصـطفوي، بـي  (... و دركـالم  واقعـي  تقـدم  چيز،

 تبـرك،  ماننـد  را اسـبابي  سيوطي .دارد داللت كالم فصاحت بر و است بالغت هاي اسلوب
 تقديم موضوع به اتقان 44 باب در او .شمارد برمي تأخير و تقديم براي ...و مناسبت تعظيم،

  : است كرده تقسيم نوع دو به را وآن پرداخته تأخير و
 از شـودكه  شـناخته  وقتـي  ولـي  است، دشوار ظاهر حسب به معنايش كه است آن اول

 ظـاهر  حسـب  بـه  كـه  اسـت  آن دوم .گـردد  مي واضح آن معناي است، تأخير و تقديم باب
 سـبقَت  كَلمةٌ ولَولَا« آيه است معتقد او )623، ص1تا، جسيوطي، بي( .نيست مشكل معنايش

 رخ كـه  تـأخيري  علـت  بـه  و است اول نوع از )129:طه( »مسمى وأَجلٌ لزَاما لَكَانَ ربِّك منْ
 اجمـال  دچـار  معنـا  مؤخرآمـده  اسـت،  »كلمه« به عطف اينكه وجود با »مسمي اجل« و داده
  ) 40، ص2تا، جسيوطي، بي( .است شده

 مـي  شـاهد  را آيه اين قتاده از حاتم ابي ابن از روايتي در تفسيرالدرالمنثور در همچنين
 ولـي  اسـت ) كلمه( بر عطف مسمي اجلٌ كه )دهد مي قرار اول قسم در را آيه اين و( آورد

 در .لزامـاً  لكـان  مسـمي  واجـلٌ  ربـك  كلمـة  لوال :بوده چنين كالم معناي و است عقبترآمده
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 از كـه  گرفتـه  قضـا  و حكـم  كلمـه  همـان  را مسمي اجل مجاهد از منذر ابن از ديگر روايتي
 ) 312، ص4ق، ج1404 سيوطي،نك: ( .است قطعي و شده رانده پروردگار جانب

 بـا  كـه  اجلـي  همـان  از عبارتسـت  »مسـمي  اجـل « كـه  دارد مـي  بيـان  طباطبـايي  عالمه
 كنـد  نمـي  تخطـي  و تخلـف  ازآن هرگـز  كـه  شـده  معـين  آنچنـان  مسمي، به اش نامگذاري
 از برخـي  ولـي ) 5:حجر(»يستَأْخرُونَ وما أَجلَها أُمةٍ منْ تَسبِقُ ما« :فرمود خداوند كه همانطور
 اجـل  انـد  ديگرگفتـه  وگروهـي  اسـت  قيامـت  روز مسمي، اجل از مراد اندكه گفته مفسران
، 7ش، ج1372طبرسـي، ( .باشـد  شـده  رانـده  خداونـد  جانـب  از كـه  اسـت  اي كلمـه  مسمي
 )58ص

 اعتمـاد  نميتـوان  قول دو اين به اما ميشود، تفسيري عطف )كلمه( بر )اجل( عطف پس
 اي كلمـه  اگـر « :كه است اين آيه معناي ماحصل پس .اند نياورده آنها براي دليلي زيرا كرد
 وقـت  مسمي اجل و انداخت، تأخير به را عذابشان كه نبود گرفته، پيشي پروردگارت از كه
 مـي  هـالك  كفـر  و اسـراف  مجـرد  به و بود آنها مالزم هالكت هرلحظه كرده، معين را آن

 هم با دو هر مسمى، اجل هم و گرفته، پيشى كه اى كلمه هم شود مي روشن اينجا از. »شدند
 .باشد مستقلى سبب يك هر علت،كه دو نه است ايشان از عذاب تأخير براى تام، علت يك

  )234، ص14ق،  ج1417 طباطبايي،نك: (
 :تقديركـه  ايـن  بـا  دانـد  مـي  )سـبقت  كلمةٌ( بر عطف را )مسمي اجل( طباطبايي عالمه

 يؤمنـوا  ولـم  سـرفوا  اذا لهم مالزماً الهالك لكان مسمي اجل و ربك من سبقت كلمه ولوال(
 زمـين  به بهشت از آدم هبوط هنگام كه است قضايي همان )كلمه( از منظور و )ربهم بĤيات
  )24:اعراف( »حينٍ إِلَى ومتَاع مستَقَرٌّ الْأَرضِ في ولَكُم«: راند را قضا آن

 تأخير بر شده، رانده پروردگارت ازسوي كه ايي اگركلمه :است چنين آيه معناي پس
، كنـد  تعيين را تأخير مقدارآن كه مسمايي اجل نبود اگر و بود نكرده حكم عذابشان افتادن
، 14ج ق،1417 طباطبـايي، نـك:  ( .بـود  مالزمشـان  هـالك  اسـراف  و كفـر  محـض  به حتماً
 معـين،  مـدتي  تا را عذاب تأخير كه آورده را رواياتي هم روايي بحث در او) 234-233ص
 )214همان، ( .اند كرده بيان
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 يك شدن مقدم علل صائغ، ابن از نقل به سيوطي اتقان، تأخيركتاب و تقديم بحث در
 از قسـم  يـك  كـه  اسـت  مناسبت وجود ها، علت ازآن يكي .ميكند بيان مورد ده در را لفظ
 ابتـداي  در شـده  ايجـاد  زودتـر  كـه  امري آن يعني است، دانسته زماني سبق را مناسبت انواع
 كـه  زمـاني  سـبق  اين بتوان ميرسدكه نظر به چنين شد گفته آنچه به توجه با .شود ذكر كالم
 علـت  را داده رخ) 129:طـه ( »مسـمى  وأَجـلٌ  لزَاما لَكَانَ ربِّك منْ سبقَت كَلمةٌ ولَولَا« آيه در

 اجـل ( و اسـت  قبلـي  شـده  رانـده  امـر  يـك )سبقت كلمه( يعني .دانست )مسمي اجٌل(تأخير
  .است شده مشخص و تعيين ازآن بعد كه است زماني )مسمي

 »عنْها حفي كَأَنَّك يسأَلُونَك« كرده اشاره آن به بخش اين در سيوطي كه ديگري آيه
 حفَـو ) 40، ص2تـا، ج سيوطي، بـي ( .حفي كانك عنها يسألونك يعني است، )187:اعراف(
 سـؤال  در داشتن شتاب يا و كسي حال دانستنِ در مبالغه يا سؤال در مبالغه معناي به )إحفاء(
 اصـفهاني،  راغـب ( .چيـزي  بـه  آگـاه  و دانشـمند  يعنـي  )الحفي( و است پرسيدن درپي پي و

 )246-245ش، 1374

 دربـاره  كـه  شـده  اشـاره  صـراحت  بـه  آيه اين ذيل الدرالمنثور روايات بيشتر در تقريباً
 از غيـر  )عنهـا ( از ميدهدكـه  نشان روايات آن و كردند مي سؤال) ص(خدا رسول از قيامت
 از ابوالشـيخ  از حـاتم  ابـي  ابـن  از روايـاتي  در .انـد  نكـرده  ديگـري  برداشـت  قيامت، معناي

. »كنـد  پيـدا  علـم  آن بـه  تا ميكرد اصرارسؤال با قيامت درباره پيامبر« :گفت كه مجاهدآمده
 ليسـت  أي بهـا  عـالم  كأنّـك :آمده عباس ابن از روايتي در) 151، ص3ق، ج1404سيوطي،(

 :همـو  از ديگـر  روايتـي  در و اسـت  آمـده )بهـا  لطيف( تعبير ديگر روايتي در همو از تعلمها،
 بـه ) ص(محمـد  كردندكـه  مـي  تصـور  پرسيدندگويي مي) ص(پيامبر از قيامت درباره مردم
 زمـان  بـر  را بفهماندكسـي  مـردم  بـه  تـا  كـرد  نازل را آيه اين خداوند و است آگاه آن زمان
  .را رسولي هيچ نه و اي فرشته نه ،نكرده آگاه قيامت
 حفـي  كأنّـك ( برگردانـده  )سـؤال ( بـه  را )عنهـا ( كـه  مجاهدآمـده  از حميد عبدبن از
 )عنها(ديگر روايتي در .هستي پرسندآگاه مي تو از كه وقتي آنها سؤال به تو يعني )بسؤالهم

 پرسند مي قيامت زمان درباره تو از :كرده معنا چنين متأخر صورت همان به و نكرده مقدم را
 رسـد  مـي  نظـر  بـه ) همـان .(دهي نمي خبر آنان به ولي هستي آن وقوع زمان به توآگاه چون
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 باشـدكه  كـرده  اجمـال  دچـار  را آيـه )187:اعراف(»عنْها حفي كَأَنَّك« تقديم عدم يا تقديم
 آن زمـان  از تـو  يعنـي  ميكنـد  متعلـق  )حفـي ( بـه  را )عنهـا ( و كننـد  مي مقدم را آن گروهي
 را عنها و آورند مي )عنها( از متأخر را آن ديگر گروه و داري مي پوشيده را آن اما آگاهي
 مـي  سؤال قيامت زمان درباره تو از :ميشود چنين آن معناي ميگيرندكه )يسئلونك( به متعلق
  .كنند

 معنـاي  و داده قـرار  )عنهـا ( آن وظـرف ) يسئلونك( بين در را )حفي( طباطبايي عالمه
 معاصـران  يـا  مشـركان  يعنـي  )بهـا  عـالم ٌ حفـي  كأنّـك  عنها يسئلونك( :گزيند برمي را دوم
ق،  1417طباطبـايي، ( .پرسـيدند  مي اصرار با و مكرر را قيامت زمان درباره سؤال) ص(پيامبر

 )370، ص8ج

 كـه  ميداند هايي غيب از را قيامت به علم كريم، قرآن آيات اساس بر طباطبايي عالمه
 آيـه  همـين  در زيـرا  نـدارد  آگـاهي  آن از خداونـد  جز وكسي است تعالي خداي به مختص
 قيامـت  خـود  و وقـوع  زمـان  از پـرده  خـدا  جـز  كسي يعني »هو إِلَّا لوقْتها يجلّيها لَا« ميفرمايد
 آنهـا  همـه  و است يكي قيامت به علم و وجود و ثبوت اينكه به دارد داللت اين و برنميدارد

 يا كند پيدا احاطه آن به چيزي يا كسي است ممكن چطور پس. است مكنون الهي غيب در
 بـرهم  و چيـز  آن فنـاي  بـا  مـالزم  تحققـش  و ظهـور  كه صورتي در ظاهرگردد ازآن بخشي
  قيامت بر خواهد مي كه اي احاطه يا علم آنكه وحال است؟ عالم اين بر حاكم نظام خوردن
 زمـين  و برآسـمانها  قيامـت  بـه  علـم  فرمـوده  اينكـه  .اسـت  نظام همين جزو خود بگيرد تعلق

  )187:اعراف) (والْأَرضِ السماوات في ثَقُلَت( است سنگين
 صـفات  ثقـل  ثقل، از منظور است،چه وجودآن سنگيني آن،عين به علم سنگيني چون

 گيـرد  مـي  دربـر  را آن هاي جنبه همه قيامت سنگيني چون وقوع، ثقل يا ساعت ثقل باشديا
 اسـت  فناءاشـياء  با مالزم ظهورش كه زيرا زمين، و برآسمان آن صفات و علم ازثبوت، اعم

 آن وقـوع  بـودن  دفعـي  و ناگهـاني  به سپس.نمايد راتحمل خودش فناي كه چيزنيست وهيچ
 اسـت  ديگـري  دليـل  خـود  ايـن  باشـدو  معلوم ظهورش قبل از اينكه بدون است كرده اشاره

 عظمت خاطرهمان به يعني)187:اعراف( )بغْتَةً إِلَّا تَأْتيكُم لَا( خداوند به قيامت برانحصارعلم
 هـيچ  و عالمـت  و وصـف  هـيچ  چـون  آيـد  مي پديد ناگهاني بطور كه است اش سنگيني و
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 شــدن معلــوم امكــان آن كامــل و ظهورتــام و وقــوع از قبــل قيامــت، ازاجــزاء جزئــي
  )372-371، ص8ق، ج1417طباطبايي،.(ندارد

 )عنْهـا  حفـي  كَأَنَّـك  يسـأَلُونَك ( معنـاي  كـه  اسـت  تفسـير  همين ازگذر ميرسد نظر به
  .مي شود روشن خداوند به قيامت زمان انحصارعلم و اختصاص و) 187:اعراف(

  
  منقول قلب .2-2-5

ــه درلغــت قلــب ــاي ب ــدن معن ــدن برگردان ــزي وگردي ــه وجهــي از چي  ديگــر وجــه ب
 فواصـل  دربـاره  اتقـان  كتـاب 59 نوع در سيوطي) 681صش، 1374اصفهاني، راغب.(است
 رعايـت  بـراي  صـائغ  بـن  الـدين  شـمس  راكـه  احكـامي  و كند مي باز را فصلي قرآن آيات
  .شمارد برمي يك به رايك است كرده بيان قرآن درآخرآيات تناسب

 دراصـل  كـه )2:تـين (»سينينَ وطُورِ« مانند است كلمه بناي دادن تغيير احكام ازآن يكي
 عبرانـي  اسـمي  قطـع،  همزه به الياس و) 216-214، ص2تا،  جبي سيوطي،(است بوده »سينا«

 )130:صـافات ( »ياسينَ إِلْ علَى سلَام«درآيه و است شده اضافه ونون ياء آخرآن به كه است
  )304همان، .( است آمده شكل همين به نيز

 سـلَام « و) 2:تـين ( »سينينَ وطُورِ« درآيات »ياسين إل« و »سينين« واژه دو است معتقد او
 اجمـال  باعـث  هسـتند  »إليـاس « و »سـينا « واژه دو مقلـوب  كه) 130:صافات( »ياسينَ إِلْ علَى

 از نقـل  بـه  جريـر  إبـن  و حـاتم  أبـي  ازابـن  روايـاتي  در) 40همان:.(اند شده مذكور درآيات
 همـو  روايتـي  در و اسـت،  »نيكـو « معنـاي  بـه  حبشي زبان در »سينين« :كه است آمده عكرمه

  ) 433-432، ص1همان، ج.(معناست همان به نبطي درزبان»سيناء«كه آورده ازضحاك
ــات در ــوط رواي ــه مرب ــور( ب ــينين ط ــددي مصــاديق )س ــراي متع ــمرده آن ب ــد برش  ان

 »نيكـو « معناي بر بنا طور، مسجد گفت، سخن)ع(موسي با درآن خداوند كه ازجمله؛كوهي
ق،  1404سـيوطي، .(انـد  دانسـته  طـور  كـوه  را آن روايات بيشتر ولي شام، در مبارك كوهي

 كـه  آمـده  ميمـون  بـن  عمـرو  از مصـاحف  در أنبـاري  ابن از روايتي در) 367-365، ص6ج
  ) همان.(كرد مي قرائت )طورسيناء( را آيه آن خطاب عمربن
 را)ياسـين  إل( قتاده از جرير ابن و ازكعب مسعود،همو ابن از عساكر ابن از روايتي در
 ونيـز ... و عبـاس  إبن كعب، از ديگر طريقي به وهب، حسن، از ديگر رواياتي در و ادريس،
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 آل را آن هم روايات برخي در. اند دانسته »نبي الياس« را ياسين إل)ص( خدا رسول از أنس
 )286-285، ص5ق،  ج1404 سيوطي،.(اند كرده بيان) يس آل محمد، آل نحن( ياسين

 مـي  آيـات  فواصـل  تناسب رعايت جهت از را سيناء و سينين بين تفاوت معرفت استاد
 بـه  فواصـل  مقـاطع  در مناسـبت  ايجـاد  و مراعات كه نيست ترديدى هيچ« :گويد مي و داند

 و ارجحيت آن، غير به كه است مؤكد و راجح امرى باشد، شمول قرآن و فراگير كه طورى
 لغـت  متعـارف  قواعـد  مراعـات  بـر  آيات فواصل رعايت آن در كه اى نمونه ...دارد اولويت
   .است شده داده ترجيح

 طُـورِ «  همـان  آن آنكـه  وحـال  اسـت  » سينينَ طُورِ و« در كلمه، آخر به نون شدن ملحق
ناءيفرمود چنانكه است »س» :رَةً وشَج نْ تَخْرُجطُورِ م ناءيدر هـا  فاصـله  زيـرا )20:مؤمنون» ( س 
 )285، ص5ق،  ج1415 معرفت،(. »است »نون« با اش همه ،»تين« سوره

 اينكـه  و گرفته)130:صافات( »ياسينَ إِلْ علَى سلَام« همان را مشهورآيه قرائت الميزان 
 85آيه در تنها سوره اين در جز به قرآن در نامش كه است الهي پيامبران از يكي) إلياس( او

 قرائت به بنا ولي). الصالحينَ منَ كُلٌّ وإِلْياس وعيسى ويحيى وزكَرِيا( است آمده انعام سوره
 امـام  از قـادح  از را روايتي اند خوانده) ياسين آل( را آن كه زيد و يعقوب و عامر وإبن نافع

 )122صق، 1413 صـدوق، ( »يـس  آل ونحن)ص(محمد يس« :فرمود كه آورده) ع(صادق
 معتبـر  غيـر  و ضـعيف  را روايات اين و آورد مي را متعارضي روايات طباطبايي عالمه سپس
 )160-159ص، 17ق، ج1417 طباطبايي،( .داند مي

 تنها قرائتي وهر است قراءات در اختالف اين رسدمي نظر به عالمه گفته به توجه با     
. گـردد  مجمـل  تـا  نـدارد  وجـود  گنگـي  قرائـت  آن درمـدلول  و داشـته  خـاص  مدلول يك

 مـي  مختلـف  اقـوال  بيـان  از بعـد  طباطبـايي  عالمه) 2:تين( »سينينَ وطُورِ«آيه همينطوردرباره
 عمـران  بـن  موسـي  بـا  آن در متعـال  خداونـد  كـه  اسـت  كـوهي  سينين طور از مراد: « گويد

  )18، ص20همان، ج.»( است شده ناميده هم سيناء طور و گفته سخن)ع(
 

 كالم اتصال به مخلّ تكرار .2-2-6

 اول بـار  در كـه  همـان  مثـل  اسـت  دوم بـار  براي چيزي ايجاد معناي به اصل در تكرار
 نيسـت  مـالزم  ايجـاد  بـا  رجـوع  زيـرا  اسـت  اعـاده  يا  بازگشت از غير واين بود آمده بوجود
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 ثانويـه  ايجادي حقيقت در تكرار هربار زيرا است ممكن غير هم وافعال اقوال درباره واعاده
 )41، ص10تا،  جبي مصطفوي،. (است

 كـه  اسـت  معتقـد  و شـمارد  مي بر تكرير عنوان با را اي گونه اطناب، دربحث سيوطي
 تأكيـد،  تقريـر،  مثـل  فوايـدي  آن بـراي  و است فصاحت محاسن از و تر بليغ تأكيد از تكرار
 الَّـذينَ  الْملَـأُ  قَـالَ «آيـه  دربـاره  او) 40، ص2تـا،  ج بـي  سـيوطي، .(كند مي بيان را... و تعظيم

 لمـنْ (عبارت كه است معتقد)75:اعراف(»منْهم آمنَ لمنْ استُضْعفُوا للَّذينَ قَومه منْ استَكْبرُوا
 خواهد ومجمل كرده مشكل ايجاد مخاطب ذهن در آيه فهم براي و است تكرار)منْهم آمنَ
 )144همان، . (بود

 جملـه  بـا  را)استُضْـعفُوا  للَّذينَ(جمله بايد« :گويد مي آيه اين تفسير در طباطبايي عالمه
 و هسـتند  مؤمنـان  همان )صالح قوم(مستضعفين كه كند داللت تا تفسيركرد)منْهم آمنَ لمنْ(

ــه ــط اينك ــعفان فق ــه مستض ــان ب ــد اوايم ــدي و آوردن ــتكبران از اح ــان مس ــد ايم  .نياوردن
 اساساً آيه دراين رسد نظرمي به ذكرشد آنچه به توجه با) 182، ص8ق،  ج1417طباطبايي،(

  .است شده تفسير آن، ديگر بخش با آيه از بخشي بلكه است نگرفته صورت تكراري
  

 گيري نتيجه

  :از است عبارت نوشتار اين نهايي برآيند
 صـورت  بـه  انـد  برشـمرده ) زركشي نظير( علما برخي و سيوطي كه اجمالي اسباب. 1
  .گيرد مي دربر را بالغت و بيان مانند قرآني علوم مسائل غالب تقريباً و بوده كلي

از نظر يـك مفسـر    ممكن است آيه .. اجمال در آيات قرآن كريم، امري نسبي است2
بـه عبـارت ديگـر مجمـل      .مجمل دانسته شود و از نظر ديگري اجمالي در آن مالحظه نشود

قرآنـي از آيـه   بودن يا نبودن آيات، نسبي اسـت و بـه برداشـتي كـه مفسـر و دانشـمند علـوم       
 ميكند، وابسته است.

 اژگـان و يـا  واژه ،اسـت  كـرده  معرفي مجمل را آنها سيوطي كه آياتي از برخي در. 2
 نيز و بعد و قبل آيات آيات، سياق گرفتن نظر در با كه اند شده بررسي آيه از بيرون مجمل،
 .شوند مي روشن آيات آن معاني بحث، مورد آيه خود در واژگان همان
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 مجمل شكل از سياق به توجه و توضيح با را آيات موارد، بيشتر در طباطبايي عالمه. 3
 طباطبـايي  عالمه هستند، مجمل سيوطي نظر طبق كه آيات برخي در البته .است كرده خارج
 .است پرداخته آيه معنايي مختلف وجوه بيان به تنها و نداشته خاصي يا صريح نظر اظهار

كه ذيل آيات  اإلتقانو نيز كتاب  الدرالمنثور بين روايات تفسيري موجود در تفسير. 4
وجود ندارد. به عبـارت ديگـر سـيوطي در    است، هماهنگي كامل ها اشاره شدهمجمل به آن

تفسير خود به نقل روايات مختلفي پرداخته و در بيشتر روايات، هر دو وجه آنچه آيه مجمل 
  .است است و از ترجيح يك وجه خاص، اجتناب نمودهبر آن قابل حمل بوده را بيان كرده
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 .حوزه علميه

 .انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه :قم ،معاني األخبار )،ش1361(ـــــــــــــــــــــــ ،  -
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انتشـارات جامعـه    :قـم  ،الميزان في تفسير القرآن )،ق1417( طباطبايي، سيد محمد حسين -
 .مدرسين حوزه علميه

 .دار الكتب االسالميه :تهران ،قرآن در اسالم )،ش1353(ـــــــــــــــــــــــ ،  -

 .ناصر خسرو :تهران ،مجمع البيان في علوم القرآن )،ش1372( طبرسي، فضل بن حسن -

 انتشارات هجرت. :قم، العين، )ق1410(فراهيدي، خليل بن احمد  -

 دار الكتاب. :قم ،تفسير قمي )،ق1404( قمي، علي بن ابراهيم -

 دار الكتب االسالميه. :تهران ،كافي)، ش1365( يعقوبكليني، محمد بن  -

  : مؤسسه الوفا.، بيروتبحاراألنوار، )ق1404( مجلسي، محمدباقر -
تعظـيم القـرآن    )،ق1416( سيوطي، جالل الدين عبـد الـرحمن   محلي، جالل الدين محمد؛ -

 .مؤسسه النور للمطبوعات ، بيروت:العظيم

دار الكتـب  بيـروت:   ،القـرآن الكـريم   التحقيق فـي كلمـات   )،بي تا( مصطفوي، حسن -
 .العلميه

 .مؤسسه النشر االسالمي :قم ،التمهيد في علوم القرآن )،ق1415( معرفت، محمد هادي -

 .سمت : انتشاراتتهران ،علوم قرآني )،ش1387(ـــــــــــــــــــــــ ،  -


