مفهومشناسی جری و انطباق و باطن قرآن بر اساس روایات


منصور پهلوان

استاد دانشگاه تهران ،تهران


قاسم فائز

دانشيار دانشگاه تهران ،تهران


عبّاس خبیری
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،

(تاريخ دريافت6868/67/62 :؛ تاريخ پذيرش)6868/67/88 :

اهميّت بحث باطن قرآن از آن جهت است که اوّالً بخشی از معاانی و معاارف قارآن مرباوط باه
باطن آيات است و ثانياً جاودانگی قرآن ارتباط وثيقی با بااطن قارآن دارد .موباوع بااطن قارآن ،از
زواياي مختلفی قابل بررسی است ،امّا اوّلين گام در اين حيطه ،شناخت چيستی باطن قارآن اسات
که اين امر ،نه تنها در شناخت گستره و مراتب بطون قرآن مؤثّر است ،بلكه در آگاه شادن باه روش
صحي تفسير قرآن و برخورد صحي با روايات تفسيري ،نقش مهمّی را ايفا ماینماياد .دانشامندان
حوزههاي مختل ،علوم اسالمی در ادوار مختل ،،تعاري ،مختلفی از باطن قرآن ارائه دادهاناد ،امّاا از
احاديث برمیآيد که باطن قرآن ،معانی و مصاديق پنهان و ناآشكار آيات است و نيز معارفی است که
در بدو امر از آيات برداشت نمیشود .نوشتار حابر بر آن است که مفهاومشناسای بااطن قارآن بار
اسا روايات را مورد کنكاش قرار دهد .از اين تحقيق حاصل میگردد که باطن قرآن در روايات باه
سه گونه مطر گرديده است :مصاديق آيات ،معانی گوناگون غير آشكار از الفاظ آيات و معاانی ژرف
قرآن.
واژگان کلیدی :قرآن ،بطن ،ظهر ،تأويل ،روايات تفسيري.
(نويسندة مسئول) E-mail: pahlevan@ut.ac.ir
E-mail: ghfaez@ut.ac.ir
E-mail: khabiriabbas@gmail.com
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طرح مسأله

برخورداري قرآن از مراتب متعدّد معناي ظاهر و باطن ،از مباانی مهام در فهام و تفساير قارآن
است .ادلّة مختل ،عقلی و نقلی بر ظهر و بطن داشتن قرآن کريم داللات دارناد .شاناخت چيساتی
باطن قرآن ،هم در شناخت گسترة معانی و معارف قرآن تاأثير دارد و هام در آگااه شادن باه روش
صحي تفسير باطن و هم در برخورد صحي با روايات تفسايري .در ايان موباوع کاه بااطن قارآن
چيست و آيا از سنخ لفظ است يا معنا و يا غير اينها ،دانشمندان تعاري ،مختلفی از باطن قرآن ارائه
دادهاند ،امّا از آنجا که باطن قرآن منشأ روايی دارد ،شناخت چيستی باطن قارآن از منظار رواياات،
شايستة پژوهش است که مقالة حابر به همين امر اختصاص دارد.
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3ـ معانی باطن قرآن
روايات به بيان معانی گوناگونی از بطن قرآن اشاره کردهاند کاه باه بررسای يكاياک آنهاا پرداختاه
میشود:
3ـ )3مصادیق جدید آیات در بستر زمان
در تعدادي از روايات ،باطن قرآن به مصاديق جديد آيات در بستر زمان تعري ،شده که از جملة آنها
روايت زير است:
امام باقر (ع) در پاسخ به سؤال حمران بن اعين دربارة ظهر و بطن قرآن فرمودند« :ظَهْرُهُ الَّذِينَ
نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ وَ بَطْنُهُ الَّذِينَ عَمِلُوا بِمِثْلِ أعْمَالِهِمْ يَجْرِي فِيهِمْ مَا نَزَلَ فِی أُولئِک» (صدوق:6816 ،
 896و مجلسی6878 ،ق ،.ج )28 :26؛ «ظهر قرآن کسانی هستند که قرآن دربارة آنها ناازل شاده
است و بطن قرآن کسانی هستند که مانند آنها عمل میکنند ،هر آنچه دربارة آنها (افراد مورد نزول)
جاري بوده است در مورد اينان نيز جريان دارد».6
بر اسا اين روايت ،بطن قرآن با مصاديق آيات در طول زماان ارتبااط دارد و از سانخ مفهاوم
نيست؛ به عبارت ديگر ،نبايد قرآن را به مصاديقی از آنها که هنگام نزول وجود داشتهاند يا حاوادثی
که در عصر نزول اتّفاق افتادهاند ،منحصر کرد ،بلكه آيات قرآن بر هر مصداق ياا حادثاهاي در طاول
زمان که از جهت يا جهاتی مشابه موارد عصر نزول باشد ،قابل تطبيق هستند کاه گوناهاي از بطان
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قرآن محسون میگردد .روايات بسيار ديگري نيز بر تطبيق قرآن بر مصاديق هر زمان اشاره کردهاند
که برخی از آنها عبارتند از:
ال )،امام باقر (ع) فرمود« :وَ لَوْ أنَّ الْآیةَ إِذَا نَزَلَتْ فِی قَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ أُولَئِک الْقَوْمُ مَاتَتِ الْآياةُ لَمَاا بَقِای
مِنَ الْقُرْآنِ شَیءٌ وَ لَكنَّ الْقُرْآنَ يجْرِي أوَّلُهُ عَلَی آخِرِهِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ :...اگر بنا بود آيهاي
که دربارة قومی نازل شده ،پس از مردن آن قوم بميرد ،از قرآن چيزي برجاي نمایماناد ،لايكن تاا
زمانی که آسمانها و زمين باقی است ،سراسر قرآن در جريان خواهد بود( ».»...مجلسی6878 ،ق ،.ج
669 :26؛ عيّاشی6666 ،م ،.ج 66 :6؛ فيض کاشاانی6861 ،ق ،.ج 6716 :6؛ هماان ،6891 ،ج :6
88؛ بحرانی6861 ،ق ،.ج .)86 :6
ن) امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال ابوبصير دربارة آياة «...إِنَّمَا أَنتَ مُنـذِرٌ وَلِکُـلِّ قَـوْمٍ هَـاد»

به شما س رده شده است» .فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ يا أبَامُحَمَّدٍ لَوْ کانَتْ إِذَا نَزَلَتْ آیةٌ عَلَای رَجُالٍ ثُامَّ مَااتَ
ذَلِکَ الرَّجُلُ مَاتَتِ الْآیةُ مَاتَ الْكتَانُ وَ لَكنَّهُ حَیّ يَجْرِي فِيمَنْ بَقِی کَمَا جَرَي فِايمَنْ مَضَای»؛ گفاتم:
«امام فرمود« :اي ابامحمّد! خدا تو را رحمت کند ،اگر چنين بود که آيهاي براي مردي نازل میشد،
س س او میمرد ،آيه نيز میمرد و قرآن نيز میمرد ،ليكن قرآن زنده اسات و همانگوناه کاه درباارة
گذشتگان جريان داشت ،دربارة آيندگان نيز جريان دارد» (کلينی ،6818 ،ج 668 :6ا.)666
در ابتداي اين روايت ،امام صادق (ع) کلمة «هاد» در آيه را بر امام علی (ع) تطبيق کرده اسات
و ابوبصير نيز اين واژه را بر فردفرد ائمّه (ع) تطبيق میکند ،س س امام (ع) عاالوه بار تأيياد گفتاة
وي ،علّت جاري بودن قرآن در طول زمان را بيان کردهاند.8
ج) امام صادق (ع) فرمود« :إِنَّ الْقُرْآنَ حَیّ لَمْ يمُتْ وَ إِنَّهُ يجْرِي کَمَاا يجْارِي اللَّيالُ وَ النَّهَاارُ وَ کَمَاا
يَجْرِي الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ يجْرِي عَلَی آخِرِنَا کمَا يَجْرِي عَلَای أَوَّلِنَاا :قارآن زنادهاي اسات کاه هرگاز
نمیميرد و جاري است همانگونه که شب و روز در جريان است و همانطور که خورشايد و مااه در
جريان است و بر آخر ما جاري است همانگونه که بر اوّل ما جاري است» » (مجلسای6878 ،ق ،.ج
868 :89؛ بحرانی6861 ،ق ،.ج  886 :8و عروسی حويزي6869 ،ق ،.ج .)828 :8
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فرمودند« :رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْمُنْذِرُ وَ عَلَی الْهَادِي يَا أبَا مُحَمَّدٍ هَلْ مِنْ هَادٍ الْيوْمَ»؛ «رسول خادا (ص)
منذر است و علی (ع) [از مصاديق] هادي است .اي ابامحمّد! آيا امروز هادي وجاود دارد » ابوبصاير
پاسخ داد« :بله ،فدايت شوم از خاندان شما پيوسته هادي پس از هادي آمده تا امروز که هادايتگري
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د) امام صادق (ع) فرمود« :الْقُرْآنُ نَزَلَ فِی أقْوَامٍ وَ هِی تَجْرِي فِی النَّا ِ إِلَای يَاوْمِ الْقِیامَةة :قارآن در
مورد اقوامی نازل شده است و دربارة مردم تا روز قيامت جرياان دارد» (مجلسای6878ق ،.ج9 :11؛
برقی ،بیتا ،ج .)826 :6
ها) امام باقر (ع) میفرمايد« :تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ عَلَی سَبْعَة أحْرُفٍ مِنْهُ مَا کانَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ يكنْ بَعْدُ ذَلِاک
تَعْرِفُهُ الْأئِمَّةُ» (صفّار6868 ،ق 661 :.و مجلسی6878 ،ق ،.ج  .)62 :26ظاهراً اين حديث به ابعاادي
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از معانی آيات قرآن اشاره دارد که در بستر زمان و مكان ،بر مصاديق گوناگون صدق میکند .پارهاي
از وجوه که در بستر نزول تحقّق يافته ،براي مخاطبان روشن اسات ،امّاا پاارهاي ديگار ،مصااديق و
مواردي است که در آينده دربارة آيه تحقّق میيابد.
و) امام باقر (ع) میفرمايد« :يَا خَیثَمَةُ الْقُرْآنُ نَزَلَ أثْلَاثاً ثُلُثٌ فِينَا وَ فِی أحِبَّائِنَاا وَ ثُلُاثٌ فِای أعْادَائِنَا وَ
عَدُوِّ مَنْ کانَ قِبَلَنَا وَ ثُلُثٌ سُنَّةٌ وَ مَثَلٌ وَ لَوْ أنَّ الْآیةَ إِذَا نَزَلَتْ فِی قَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ أُولَئِک الْقَوْمُ مَاتَتِ الْآیةةُ
لَمَا بَقِی مِنَ الْقُرْآنِ شَیءٌ وَ لَكنَّ الْقُرْآنَ يجْرِي أوَّلُهُ عَلَی آخِرِهِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأرْضُ وَ لِكلگ قَاوْمٍ
آیَةٌ يتْلُونَهَا هُمْ مِنْهَا مِنْ خَيرٍ أوْ شَرٍّ» (مجلسای6878 ،ق ،.ج 669 :26؛ عيّاشای6666 ،م ،.ج66 :6؛
فيض کاشانی6861 ،ق ،.ج 6716 :6؛ همان ،6891 ،ج  88 :6و بحرانی6861 ،ق ،.ج .)86 :6
اين روايت و روايات مشابه آنكه بيان میکنند ،بخش مهمّی از قرآن (ربع و ثلاث و  )...در ماورد
اهل بيت (ع) و بخش مهمّی از آنها در مورد دشمنان ايشان است (ر.ک؛ کلينای ،6818 ،ج 182 :8
و عيّاشی6666 ،م ،.ج  ،)66 :6از بان تعيين مصداق يا مصداق کامل آيات است؛ يعنی وقتای قارآن
از مؤمنان ،صالحان ،شهدا و  ...سخن میگوياد ،اهال بيات (ع) از برتارين مصاداقهااي ايان آياات
هستند .از اين روست که اهل سنّت از ابنعبّا

حكايت کردهاند« :قَالَ رَسُولُ اهللِ :مَا أنازَلَ اهللُ آیةة

فِيهَا «يَا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا» إِالَّ وَ عَلِیٌّ رَأسِهَا وَ أَميرُهَا :رسول خدا (ص) فرمود :خداوند هاي آياهاي را
نازل نكرد که در آن «يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» باشد ،مگر اينكه علی (ع) در رأ آن اسات » (سايوطی،
6868ق ،.ج .)896 :6
بمناً در اين روايت بعد از تقسيم قرآن به سه قسمت (در مورد اهل بيت (ع) و دشمنان آنهاا و
سنّتها و مثالها) بالفاصله به قاعدة «جري» اشاره شده است و يادآوري گرديده که قرآن مخصوص
زمان خاصّی نيست و هر زمانی مصاديق جديد دارد .امّا برخی نويسندگان و مفسّران کاه باه قاعادة
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«جري» مستفاد از کالم اهل بيت (ع) توجّه نداشتهاند ،گمان کردهاند که آيات قرآن منحصر در اين
مصاديقی است که در روايات آمده است (ر.ک؛ حسينی غياثی 16 ،87 :6828 ،و .)628
يكی از گونههاي مهمّ روايات تفسيري ،روايات تعيين مصداق است .باا وجاود اينكاه مصاداق از
حوزة علم تفسير بيرون است ،امّا در مباحث معناشناسی ،جايگاه مهمّی در تبيين و تمرکز معنا دارد
و نمیتوان تأثير داللتهاي برونزبانی8را در فهم معنا ناديده گرفت .در واقع ،دو گوناه معناشناسای
وجود دارد .از اين دو ،يكی به نظام معنايی زبان میپردازد و با داللتهاي مفهومی سر و کاار دارد و
ديگري معنا را با توجّه به تجربيّات جهان خارج بررسی میکند و با داللتهاي مصداقی درگير است
(صفوي .)18 :6827 ،اهميّت مصداق در معناشناسی تا آنجاست که گاهی معناا باه طاور کامال باا
داللت مصداقی مطابقت ندارد ،امّا اين مصداق است که به مفاهيم شكل میدهد (همان.)12 :

بسياري از روايات گرد آمده در تفاسير روايی ،در پی تفسير آيه نيست ،بلكه در پی تطبيق آن بر
برخی از مصاديق و در موارد فراوانی ،تطبيق بر بارزترين مصداق آن است .بنابراين ،اينگوناه رواياات
هرگز گسترة شمول و عموم آيه را محدود نمیکند و دست مفسّر را در تطبيق آيه بر ساير مصاديق
آن نمیبندد ،بلكه آيه داراي معناي عام است و همچنان به عموم خود بااقی اسات (جاوادي آملای،
6828ق ،.ال ،،ج .)612 :6
جري قرآن اصطالحی است که از کالم اهل بيت (ع) گرفته شده است (طباطباائی6867 ،ق ،.ج
 )88 :6و اين ويژگی قرآن که «يَجرِي کَمَا تَجرِي الشَّمسُ وَ القَمرُ» راز ماندگاري آن است (مجلسی،
6878ق ،.ج  .)669 :68بنابراين ،هرگز مورد نزول آيهاي ،مخصوص آن نخواهد بود؛ يعنی آيهاي که
دربارة شخص يا اشخاص معيّنی نازل شده ،در مورد نزول خود منجمد نشده است و هار ماوردي را
که در صفات و خصوصيّات با مورد نزول آيه شريک است ،سرايت خواهد نمود و اين همان است که
در عرف روايات« ،جري» ناميده میشود (ر.ک؛ طباطبائی 88 :6878 ،و همان6867 ،ق ،.ج .)17 :8
واژة «جري» در اصل به معناي حرکت منظّم و دقيق در طول مكان است؛ مثال جرياان آن ياا
جريان کشتی در دريا يا جريان خورشايد (ر.ک؛ مصاطفوي ،6876 ،ج  .)77 :8اگرچاه بساياري از

فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
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به همين دليل مفسّران به رغم بیتوجّهی به مصداق در مباحث نظري ،در بررسی واژهها و جماالت،
ناگزير به ارجاع به مصداق هستند .ذکر مصداق با شناختی که در مفاهيم عينی به وجاود مایآورد،
دستيابی به مفاهيم انتزاعی را ممكن میسازد و الگوي کاملتري از روش فهم قرآن ارائه میدهد.
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لغويان واژة «جري» را مقيّد به حرکت در مكان نكاردهاناد ،بلكاه آن را خاالف ساكون دانساتهاناد
(ابنمنظور6866 ،ق :.مادة جري).
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عالّمه طباطبائی بيش از صد بار در تفسير الميزان از قاعدة جري نام بارده اسات و آن را جهات
توسعة مصاديق و مفاهيم جديد قرآن ،مهم دانسته اسات و ماینويساد« :قارآن از نظار انطبااق بار
مصاديق و بيان حال آنها از وسعت و مجال خاصّی برخوردار است و به مورد نزول اختصاص نداشته،
بلكه در هر موردي که با مورد نزول از جهت مالک متّحد است ،جاري میشود و اين هماان قاعادة
جري است (طباطبائی6867 ،ق ،.ج .)17 :8
تطبيق آيات قرآن بر مصاديق ،دامنهاي وسيع دارد و آيهاي از قرآن را نمیتوان به مورد نزول آن
اختصاص داد ،بلكه با هر موردي که با مورد نزول آيه متّحد و داراي همان مالک باشد ،قابل تطبيق
است .اين همان چيزي است که در روايات به «جري» قرآن تعبير شده اسات .پاس جاري عباارت
است از تطبيق مفاهيم برآمده از آيات بر ديگر مواردي کاه باا آن همساان اسات ،باا تجرياد آن از
جزئيّات مورد نزول (ر.ک؛ مجلسی ،6876 ،ج .)889 :8
اين روش اهل بيت (ع) است که آيات قرآن را بر هر ماوردي کاه قابال انطبااق باشاد ،تطبياق
میکنند ،هرچند که ربطی به مورد نزول آيه نداشته باشد .عقل هم همين روش را صحي میداناد؛
چرا که قرآن به منظور هدايت همة انسانها در همة ادوار نازل شده تا آنان را به ساوي آنچاه باياد
بدان معتقد باشند و آنچه بايد بدان متخلّق گردند و آنچاه باياد باه آن عمال کنناد ،هادايت کناد
(طباطبائی6867،ق ،.ج .)88 :6
عالّمه فضلاهلل به گونة ديگري باه مبحاث «جاري و تطبياق» پرداختاه اسات و باراي توباي
جاودانگی قرآن و پيامدهی آن براي انسانها در هميشة تاريخ ،اعامّ از گذشاتگان و آينادگان ،راه و
روش استيحاء از قرآن را پيشنهاد کرده است8و میگويد« :تفسيرم را بدان دليل «مِن وَحی القرآن»
ناميدم که در پی دستيابی به داللتهاي اشارهاي آن است تا هميشه جااري باشاد و پياامهااي آن،
حال و آينده را تحت پوشش خود قرار دهد» (فضلاهلل6888 ،ق .)869 :.از نظر وي تمام رواياتی که
دربارة ظاهر و باطن قرآن و تعدّد و تنوّع اليههاي معنايی آياات قارآن ساخن مایگوياد ،اشااره باه
داللتهاي ايحايی دارد و نه تعدّد داللتها و معناهاي مستقل و همزمان که مساتلزم تعادّد وباع و
نصب قرينه براي ارادة بيش از يک معنا از لفظ میباشد (ر.ک؛ همان.)627 :
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قاعدة جري يكی از قواعد تفسيري است که موجب توسعه در مصاديق آيه میشاود؛ باه عناوان
مثال ،وقتی از امام صادق (ع) روايت شده است که «الصّراط المستقيم» يعنی «اميرالماؤمنين (ع)»
(عيّاشی6666 ،م .ج  ،)66 :6اين روايت ،مصاداق «صاراط مساتقيم» را در ساورة حماد مشاخّص
میکند؛ يعنی مقصود از مفهوم کلّی آن را به صورت جزئی مشخّص میکند .البتّه روشن اسات کاه
تعيين مصداق صراط مستقيم و انطباق آن بر امام علی (ع) به معناي نفی مصاديق ديگر آيه ا مانند
پيامبر (ص) و ائمّة ديگر ا نمیشود ،همانگونه که در برخی احاديث ،همة ائمّه (ع) به عنوان صاراط
مستقيم معرّفی شدهاند (ر.ک؛ طباطبائی6867 ،ق ،.ج .)86 :6

مثالً آية «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکُونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ» (التّوبه )666/باه دليال جاري ،از
مخاطبان اوّليّه تجاوز کرده است و بر مؤمنان اعصار بعدي نيز منطبق میشود و آياتی که در موبوع
جهاد با کفّار نازل شده ،در جريان و سير خود از آن تجاوز نموده است و بر جهاد با نفس هم تطبيق
میکند .همچنين آياتی که راجع به مذمّت منافقان نازل گشته از مصداق اوّلی گذشاته اسات و بار
افراد فاسقی که در زمرة مؤمنان هستند نيز تطبيق میشود و اين نوع ديگر از انطبااق اسات کاه از
نوع نخست دقيقتر است (طباطبائی6867 ،ق ،.ج .)78 :8
از اين کالم عالّمه طباطبائی برداشت میشود که دو گونه جري و تطبيق داريم:
ال )،آن است که مفهومی عام از ظاهر آيه ،بر مصاديق ديگر تطبيق داده شود .در اين حالت ،روايات
درصدد بيان مصاديق و گاه برجستهترين مصاديق آيه هستند .مثالهايی از اين نوع جري و تطبياق
به شر زير است:
6ا در مورد آية « ...فَالَّذِینَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِیَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِی سَـبِیلِی وَقَـاتَلُواْ وَقُتِلُـواْ
ألُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَألُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّات تَجْرِی مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ ثَوَابًا مِّـن عِنـدِ اللّـهِ»...
(آلعمران )669/روايت شده است:
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اينكه در روايت دربارة قرآن آمده است «يَجْرِي کمَا تَجْرِي الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ» (حرّ عااملی ،ج :87
661؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  68 :26و بحرانی ،ج  )81 :6میرساند که سير و جريان قرآن ،هام در
تنزيل و هم در تأويل برقرار خواهد بود .جريانش در ناحية «تنزيال» ،انطبااقی اسات کاه کاالم باه
مصاديق خود پيدا میکند و اين همان مطلبی است که در اصطال روايات ،نامش را جري نهادهاناد؛
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نَ و جَرَتْ فِی آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيهِمُ السَّالَمُ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
* امام باقر (ع)« :نَزَلَتْ فِی المُهَاجِرِي ُ
وَ أُخِيفُوا» (مجلسی6878 ،ق ،.ج 887 :88؛ بحرانی6861 ،ق ،.ج 226 :8؛ فيض کاشانی ،6891 ،ج
 826 :6و عروسی حويزي6869 ،ق ،.ج .)968 :8
* امام باقر (ع)« :نَزَلَتْ فِی رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ عَلِی وَ حَمْةََ َ وَ جَعْفَارٍ وَ جَارَتْ فِای الْحُسَاينِ عَلَايهِمُ
السَّالَمُ أجْمَعِينَ» (کلينی ،6818 ،ج 882 :2؛ مجلسی6878 ،ق ،،ج 687 :81ا.)681
8ا در مورد آية «الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِالَوَتِهِ( »...البقاره )686/از اماام صاادق (ع)
روايت شده است که «مراد از «هُم» ،ائمّه (ع) هستند» (کلينی ،6818 ،ج .)869 :6

فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
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عالّمه طباطبائی دربارة اين روايت مینويسد« :اين از بان جري و انطباق بر مصداق کامل است»
(طباطبائی6867 ،ق ،.ج  »)818 :6و در جاي ديگر بيان کرده است« :در تعدادي از روايات ،اين آيه
بر علی (ع) و در برخی ديگر از روايات بر او و شيعيانش تطبيق داده شده است و اين از باان جاري
است و نه تفسير» (همان ،ج .)868 :66
ن) آن است که با الغاي خصوصيّات آيه از ويژگیهاي مورد نزول ،مفهومی عاام ،جاامع و فراگيار از
آيه ،بر مصاديق ديگر تطبيق داده شود که اين در واقع ،فرآيند توسعة معنااي لفاظ از ظااهر آياه و
انطباق آن بر مصاديق است.
مثالهايی از اين نوع جري و تطبيق:
 .6در مورد آية «وَأَوْفُوا الْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیالً»
(اإلسراء )89/از امام کاظم (ع) روايت شده است« :منظاور از «قساطا
است» (مجلسی6878 ،ق ،.ج .)627 :88

مساتقيم» ،اماام علای (ع)

در اينجا با القاي خصوصيّت از ترازوي مادّي ،هدف آن يعنی «وسيلة ارزشگذاري» مدّ نظر قارار
گرفته است و به عنوان يک قاعدة کلّی بيان شده است که «معيار ارزشاگذاري ،تارازوي مساتقيم و
عادالنه است» و اين معيار ارزشگذاري میتواند همچون ترازوي دنيوي ،ماادّي باشاد و ياا همچاون
انسان کامل ا يعنی امام (ع) ا که وسيلة سانجش و معياار ارزشاگذاري اعماال انساانهاا هساتند،
معنوي باشد؛ به عبارت ديگر ،آية فوق در بدو نظر ،مخصاوص تارازوي ماادّي اسات ،امّاا باا الغااي
خصوصيّت و اخذ قاعدة کلّيّه ،میتواند مصاديق جديدي پيدا کند.
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8ا در مورد آية «فَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ» (عبس )88/از امام صاادق (ع) روايات شاده اسات:
«طعام در اين آيه به معناي علم است و معناي آيه اين میشود که انسان بايد بنگرد که علم خود را
از چه کسی فرا میگيرد» (مجلسی6878 ،ق ،.ج .)61 :8

8ا در مورد آياة «تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن کَلَّـمَ اللّـهُ وَرَفَـعَ بَعْضَـهُمْ
دَرَجَات وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَـلَ الَّـذِینَ
مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَلَکِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن کَفَرَ وَلَوْ شَاء
اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَکِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ» (البقره )898/روايت شده است:
* امام باقر (ع) فرمودهاند« :آيه داللت دارد بر اينكه اصحان محمّد (ص) هم از اين کلّيّت مساتثنی
نبودند؛ يعنی ايشان هم بعد از رساول خادا (ص) دو دساته شادند :بعضای کاافر و بعضای ماؤمن»
(کلينی ،ج .)876 :2
* اصبغ بن نباته نقل کرده است« :در روز جنگ جمل در خدمت امير مؤمنان علیّ بن ابیطالب (ع)
ايستاده بودم که مردي نزدش آمد و گفت :اي امير مؤمنان! اين مردم تكبير گفتند ،ما هام گفتايم،
آنها «ال اله الّا اهلل» گفتند ،ما نيز گفتيم .آنها نماز خواندند ،ما هم خوانديم .پاس چارا باياد باا آنهاا
بجنگيم حضرت فرمود« :بر سر اين آيه میجنگيم که خداي متعال فرمود...« :تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ...وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِن بَعْدِهِم »...و ما از کسانی هستيم که بعد از
پيامبران قرار داريم...« ،وَلَکِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن کَفَرَ »...پس به حكم ايان آياه،
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اين بيان لطي ،،معنا و تفسير باطن آيه است ...چون طعام دو قِسام اسات :يكای طعاام بادن و
ديگري طعام رو و اگرچه مصداق بودن نان مثالً براي طعام محسو تر است ،ولای مصاداق باودن
علم که غذاي رو است ،براي طعام دقيقتر است و اگر کسی اهل دقّت باشد ،میتواند طعاام باودن
علم را از اين آيه استفاده کند ...حاصل آنكه شمول آية مزبور نسبت به علم که مصداق معنوي طعام
است ،براي آن است که در مفهوم طعام ،آن معناي جامع و فراگير که هم قابل انطباق بار مصااديق
حسّی و هم قابل انطباق بر مصاديق معنوي باشد ،ملحوظ شده است؛ بنابراين ،بعد از تحليل معناي
حديث معلوم میشود که مفادّ آن توجه به مفهوم جامع اسات( . ...ر.ک؛ جاوادي آملای ،6828 ،ن:
.)888
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امّت پيامبر اسالم هم بعد از آن جنان دو دسته شدند :کافر و مؤمن .ما دساتة ماؤمن و اينهاا کاافر
هستند» (عيّاشی6666 ،م ،.ج .)681 :6
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عالّمااه طباطبااائی در مااورد رواياات دوم مااینويسااد« :اياان رواياات داللاات دارد باار اينكااه
اميرالمؤمنين(ع) کفر در اين آيه را به معنايی اعمّ از کفر خاص و اصاطالحی گرفتاه کاه در اساالم
احكام خاصّی دارد ،9چون روايات بسيار بر آن داللت دارد و همچنين از نظر تاريخ هم مسالّم اسات
که آن جنان با مخالفان خود معاملة کفّار مشرک و حتّی معاملة اهل کتان و نياز معاملاة اهال رده
نمیکرده است .پس راهی نمیماند جز آنكه بگوييم آن حضرت آنها را طبق [تفساير] بااطن ،کاافر
میدانسته است و نه [تفسير] ظاهر قرآن .از اين رو بارها میفرمود :من با اين مخالفان بر سر تأويال
میجنگم ،نه بر سر تنزيل» (طباطبائی6867 ،ق ،.ج .)888 :8
عالّمه طباطبائی در موارد مشابه ديگري از روايات که در آنها ايمان و کفر ،به ايماان و کفار باه
واليت تفسير شده ،بر اين نظر است که اينها همگی ناظر به بطن آيات است و تفساير ظااهر آياات
محسون نمیشود (ر.ک؛ همان .)88 :6878 ،در واقع ،در اين روايات ،الفااظ ايماان و کفار از آنچاه
ظاهر آيه بر آن داللت داشتهاند ،توسعة معنايی دادهاند و از آنها مفهوم عاام ،جاامع و فراگيار قصاد
شده است و آنگاه اين مفهوم عام بر ايمان و کفر به واليت ائمّه (ع) تطبيق داده شدهاند.
الزم به تذکّر است که نبايد باطن قرآن را فقط منحصر به مصاديق جديد آيات دانست؛ چرا کاه
در غير اين صورت ،اشكال ناسازگاري اين تعري ،با انحصار مراد برخی از آيات ايجااد مایگاردد .در
واقع ،هرچند برخی از عبارات قرآن اين قابليّت را دارند که باه صاورت عنااوينی عاام درآيناد و باه
مصاديق تطبيق داده شوند ،امّا بر اسا پارهاي از روايات ،مراد از برخی از عناوين عام در آيات ،تنها
اهل بيت (ع) هستند و از اين رو ،نمیتوان قاعدة جري و تطبيق را در آن عناوين پياده کارد و آنهاا
را بر مصاديق ديگر تطبيق داد .به عنوان مثال ،طبق روايات ،تنها مصداق «الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» در آية
«بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُـوا الْعِلْـمَ( »...العنكباوت )86/اهال بيات (ع) دانساته
شدهاند .امام صادق (ع) دربارة اين آيه فرمودند« :إِيَّانَا عَنَی» (صفّار6868 ،ق )868 :.و در دو حديث
جداگانه دربارة مراد از اين عنوان فرمودهاند« :هُمُ الْأَئِمَّةُ خَاصَّة» (حارّ عااملی ،ج  626 :87و صافّار،
6868ق .)867 :.همچنين در حديث ديگري ابوبصير از امام بااقر (ع) درباارة مصااديق ايان عناوان
میپرسد و امام پاسخ میدهند« :جز ما چه کسان ديگري مایتوانناد مصاداق آن باشاند » (صافّار:
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 )889و درست همين پاسخ را در پرسش راوي ديگري از امام صاادق (ع) مایتاوان مشااهده کارد
(همان).
در برخی از روايات به انحصار برخی از عناوين در قرآن به اهال بيات (ع) تأکياد شاده اسات و
2

عبارتهايی مانند «إِيَّانَا عَنَی»1يا «إِيَّانَا عَنَی خَاصَّة»7در آنها به کار رفته است.

1ـ )1معانی گوناگون غیر آشکار از الفاظ آیات

بر اسا اين روايت ،اليههاي فهم قرآن ،همسان بطون آن است که تفسيرهاي متعدّد میپذيرد.
از عبارتهاي «لِلبَطنِ بَطنٌ» و «لِلظَّهرِ ظَهرٌ» در اين روايت برمیآيد که هم تفسير ظاهر قرآن و هم
تفسير باطن قرآن  ،ذومراتب هستند؛ به عبارت ديگر ،ايان عباارات اشااره دارناد باه ارتبااط طاولی
مفاهيم قرآن ،چه در مرتبة ظاهر و چه در مرتبة باطن.
از روايت فوق برمی آيد که ظاهر و باطن دو امر نسبی هستند .به اين معنا که هر ظاهري نسبت
به ظاهر خودش باطن ،و نسبت به باطن خود ظاهر است( .طباطبائی6867 ،ق ،.ج .)78 :8
عالّمه طباطبائی علّت انتخان دو شيوة بيانی ظاهر و باطن قرآن را تفاوت افهام ،اُناس انساانهاا باا
مادّيات ،شمول احكام دين نسبت به همة انسانها اعمّ از زن و مارد ،حفاظ معاارف عالياه از خطار
تحري ،و جنبة مَثَل گرفتن بيانات قرآن نسبت به بطون و معارف عالياه مایداناد( .هماان:6878 ،
88ا .)86ايشان در تفسير الميزان با ذکر مثالهاي قرآنی و روايی ،ايان نظريّاه را بساط داده ،از آن
نتيجه گرفته است که معانی قرآن بر حسب اختالف مراتاب و مقاماات مخاطباان آن داراي مراتاب
مختل ،است (ر.ک؛ همان6867 ،ق ،.ج .)29 :8
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تعدادي از روايات ،باطن قرآن را به معانی گوناگون غيرآشكار از الفاظ آيات تعري ،کردهاند که از
جملة آنها روايتی است که جابر بن يزيد جُعفی نقل کرده که از امام باقر (ع) از تفسير قرآن پرسيدم
و ايشان به من پاسخ دادند( .بعدها) براي بار دوم آن سؤال را مطر کاردم و ايشاان باه مان پاساخ
ديگري داد .به ايشان عرض کردم :فدايتان شوم ،پيش از اين به اين سؤال به گونة ديگاري باه مان
پاسخ داده بوديد! ايشان فرمود« :يا جَابِرُ! إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْناً وَ لِلْبَطْنِ بَطْنٌ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ لِلظَّهْرِ ظَهْرٌ :...اي
جابر! قرآن بطنی دارد و براي بطن نيز بطنی است و ظهري دارد و براي ظهر نياز ظهاري اسات»...
(مجلسی6878 ،ق ،.ج 66 :26؛ حرّ عاملی6866 ،ق ،.ج  668 :87و برقی ،بیتا ،ج .)866 :8
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در قرآن کريم محدوديّت قرار گرفتن معانی متعدّد در وراي الفاظ ثابت وجود نادارد6؛ چارا کاه
اين محدوديّت ،يا از ناحية زبان محاوره است يا از ناحية ارادة گوينده و يا از ناحية ذهن مخاطب که
هي يک از اينها دربارة قرآن وجود ندارد.66
گاه احاديث ائمّه (ع) در مورد هر يک از آيات قرآن ،به ظاهر با يكديگر ناسازگارند ،امّا در واقاع،
آن احاديث ،به تبيين وجوه مختل ،آيه برمیگردند .حمّاد بن عثمان همين موبوع را از امام صادق
(ع) سؤال نموده که متن پرسش و پاسخ به اين گونه است« :به اماام صاادق (ع) عارض کاردم کاه
روايات شما گوناگون به ما میرسد .امام (ع) فرمود :قرآن بر هفت حرف نازل شاده اسات ،کمتارين
رسالتی که بر دوش امام قرار دارد آن است که بر هفت وجه از وجوه قرآن فتوا دهد و آنگاه اين آياه
فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
سال  ،8شمارة  ،68زمستان 6868

را خواند« :هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسَابٍ» (ص( » )86/قمی6868 ،ق ،.ج .)68 :6

اين روايت يكی از عوامل به ظاهر ناسازگاري روايات تفسيري يک آيه را ذو وجاوه باودن قارآن
معرّفی کرده است .براي تبيين بيشتر اينكه چگونه ذکر وجوه گوناگون براي يک آيه ،اختالف بياانی
در روايات را به وجود میآورد ،به يک نمونه از اين روايات اشاره میشاود« :حماران بان اعاين نقال
کرده که از امام باقر (ع) در مورد آية «...مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَـاد فِـی األَرْ ِ فَکَأَنَّمَـا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا( »...المائده )88/پرسيدم که معنی اين
آيه چيست و چگونه کشتن يک نفر مانند کشتن تماام انساانهاسات ! اماام (ع) در پاساخ فرماود:
«قاتل يک انسان در جايی از دوزخ جاي میگيرد که شدّت عذان آن به همان اندازه است کاه اگار
تمام مردمان را کشته بود» (بحرانی6861 ،ق ،.ج  .)818 :6امّا در روايت سماعه از اماام صاادق (ع)
نقل شده است ...« :هر گاه کسی شخصی را از هدايت خارج کند و به گمراهی بكشااند ،گاويی او را
کشته است و اگر او را از گمراهی به مسير هدايت سوق دهد ،او را زنده کرده اسات» (هماان ،ج :6
.)818
در روايت اوّل ،واژة «قَتَلَ» در آيه به معناي «کشتن» ،و در روايت دوم به معناي «گمراه کردن»
تفسير شده که در ظاهر ناهمسان به نظر میرسند .امّا اگر به روايت ديگري که در تفسير آيه اسات،
توجّه شود ،معلوم میگردد که چگونه هر دو روايت میتواند تفسير آيه باشد و چه بسا وجوه ديگري
نيز میتواند جزء مفهوم و معناي آيه قرار گيرد« :فضيل بن يسار میگويد :درباارة قاول خداوناد در
قرآن که «...مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا( »...المائده )88/از امام باقر (ع) پرسش کاردم.
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امام (ع) در پاسخ فرمود :يعنی کسی را از سوختن و غرق شدن نجات دهد .گفتم اگار او را هادايت
کند ،چگونه است امام (ع) فرمود :آن تأويل برتر آيه است» (کلينی ،6818 ،ج .66)612 :8
اينكه از ائمّه (ع) تفسيرهاي گوناگونی براي آيات نقل شده که برخی به ظاهر و برخی به بااطن
قرآن اشاره دارد ،میتواند علل مختل ،داشته باشد که موارد زير از جملة آنها است:
ال )،بيان وجوه مختل ،تفسير هر آيه که برخی مربوط به ظاهر آيه و برخای مرباوط باه بااطن آن
هستند.

عالّمه مجلسی در جمع بين دو دسته روايات که دستة اوّل« ،أجَلٌ مُسَمًّی» در آية « هُوَ الَّـذِی
خَلَقَکُم مِّن طِینٍ ثُمَّ قَضَى أَجَالً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ( »...المائده )8/را باه قضااي محتاوم و غيار
قابل تغيير ،و دستة دوم که آن را اجل قابل تغيير و بداپذير معرّفی کردهاند ،احتماالهاايی را ذکار
کرده که يكی از آنها اين است که يكی از اين دو نوع تفسير از آيه ،بيانکنندة باطن آيه است (ر.ک؛
مجلسی6867 ،ق ،.ج .)667 :8

ب) بیان معنای آیات توسّط معصوم (ع) متناسب با میزان فهم مخاطبان
ائمّه (ع) بمن بيان اينكه روايات ايشان در هر دو حوزة تبيين ظاهر و باطن قرآن است ،بر ايان
نكته تأکيد کردهاند که متناسب با ميزان فهم و سعة وجودي مخاطبان ،به بيان معانی ظاهر و باطن
قرآن پرداختهاند .روايت زير از عبداهلل بن سنان به همين امار اشااره دارد« :خادمت اماام بااقر (ع)
شرفيان شدم و عربه داشتم :خدا مرا فدايت کند! معناي اين قاول خاداي ،عازّ و جالّ ،کاه «ثُـمَّ
لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ( »...الحجّ )86/چيست فرمود :گرفتن شارن و چيدن نااخنهاا و
مانند اينها .گفتم :فدايت شوم! پس چگونه است که ذري محاربی از شما براي من روايت کارد کاه
فرمودهايد« :ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ» ديدار امام است و «وَلْیُوفُوا نُـذُورَهُمْ» انجاام دادن ايان مناساک
است! امام (ع) فرمود :ذري راست گفته است و تو نيز راست گفتی .قرآن ظااهري دارد و بااطنی ،و
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شري ،ربی در شر يكی از روايتهاي ظَهر و بطن قرآن ،ذو وجوه بودن قرآن را يكای از ابعااد
باطن قرآن دانسته است و در اين باره به روايت امام علی (ع) کاه «فَاِِنَّ الْقُارْآنَ حَمَّاالٌ ذُو وُجُاوهٍ»
(نهجالبالغاه /ن  77و مجلسای6867 ،ق ،.ج  )889 :8اساتناد جساته اسات (ر.ک؛ شاري ،ربای،
6868ق.)896 :.
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چه کسی تحمّل می کند آنچه را که ذري (از ظاهر و باطن قرآن) تحمل میکند » (کلينی،6818 ،
ج 986 :8؛ صاااادوق6868 ،ق ،.ج 821 :8؛ همااااان886 :6816 ،؛ مجلساااای6867 ،ق ،.ج :88
818ا.)816
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اين روايت اشاره دارد که برخی از بيانات معصومان (ع) دربارة قرآن ،تبيين ظاهر قارآن اسات و
برخی تبيين باطن قرآن .معصوم (ع) نيز متناسب با ميزان فهم و گنجايش مخاطبان ،معانی ظاهر و
باطن قرآن را براي آنها بيان میکند.
آيتاهلل جوادي آملی دربارة اين روايت بيان کرده است که قرآن ظاهري دارد که «ثُامَّ لْيقْضُاوا»
بر اسا ظاهر ،به معناي اصال ظاهري بدن اسات و بااطنی دارد کاه بار اساا آن ،معنااي ايان
عبارت ،اصاال بااطن و درون انساان اسات کاه باا لقااي اماام (ع) حاصال مایشاود و چاون هار
سؤالکنندهاي نمیتواند اسرار قرآن و معارف باطن آن را تحمّل کند ،لذا [ائمّه فرمودهاند که] قارآن
را براي هر کس به قدر توانش تفسير میکنيم و ذري از حامالن اسارار قارآن اسات (ر.ک؛ جاوادي
آملی ،6828 ،ن.)879 :
در برخی روايات به صراحت اشاره شده است که معصومان (ع) با توجّه به ميزان فهم و استعداد
مخاطبان به آنان پاسخ میدهند .از جملة آنها روايت زير است:
«از عبداهلل بن سليمان نقل است که از امام صادق (ع) راجع به امام (معصوم) پرسايدم کاه آياا
خداوند (انجام کارها را) به او تفويض کرده است؛ چنانکه به سليمان بن داوود تفويض کارده باود
امام (ع) فرمود :آري ،و دليل آن اين است که مردي از ايشان سؤالی پرسيد و آن حضرت جوابش را
گفت .س س ديگري همان سؤال را پرسيد و ايشان جوابی بر خالف جاوان اوّل گفات ،بااز شاخص
ديگري همان سؤال را پرسيد و ايشان جوابی بر خالف آن دو جاوان گفات .سا س فرماود«« :هاذَا
عَطاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أعْطِ بِغَيرِ حِسَانٍ» و اينچنين است در قرائت علی (ع) »68گفاتم :اَصالَحَکَ اهلل! آياا
هنگامی که امام پاسخ طرف را میگويد ،او را میشناسد (که هر ياک را مطاابق فهام و اساتعدادش
پاسخ میگويد) امام فرمود :سبحان اهلل! مگر قول خداوند را نشنيدهاي که «إِنَّ فِی ذَلِـکَ یَـات
لِّلْمُتَوَسِّمِینَ» (الحجر )79/و ايشان همان ائمّه (ع) هستند« ،وَ إِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ» که هاي گااه از
اين مسير خارج نمیشوند .س س باه مان فرماود :آري ،وقتای اماام دياده باه ماردي افكناد ،او را
میشناسد و رنگ او تشخيص میدهد (يعنی ميزان قابليّات و اساتعداد او را مایفهماد ياا از رناگ
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رخساره راز درونش را درک میکند) و اگر سخن او را از پشت ديوار هم بشنود ،او و شخصايّت او را
میشناسد .خداوند متعال میفرماياد« :وَ مِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ ِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِـنَتِکُمْ
وَأَلْوَانِکُمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَات لِّلْعَالِمِینَ» (الرّوم )88/و آنها دانشمندان (ائمّه (ع)) هستند .پس امام
هر امري را که بشنود و به زبان آيد ،میفهمد ،چه گوينده اهل نجات باشد و چه سرانجامش هالکت
باشد .از اين جهت است که به مردم آنگونه پاسخ میدهد (يعنی چون امام از طرز گفتار مردم مقدار
فهم و استعداد و ايمان و کفر آنها را میفهمد و درجة آمادگی و پذيرش آنها را تشخيص میدهد ،از
اين جهت هر کس را به نوعی خاص پاسخ میگويد) » (کلينی ،6818 ،ج 886 :6ا.)882

ج) بیان تطبیق آیات بر مصادیق مختل

1ـ )1معانی ژرف و غیر ابتدایی الفاظ قرآن
در پارهاي از روايات در بان ظهر و بطن ،بطن قرآن به مفهوم معانی عميق و غير ابتدايی الفااظ
قرآن گرفته شده است .از امام علی (ع) روايت است« :مَا مِنْ آیةٍ إالَّ وَ لَهَا أربَعَةُ مَعَانٍ :ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ وَ
حَدٌّ وَ مطلَعٌ ،فَالظَّاهِرُ التَّالَوَ ُ وَ البَاطِنُ الفَهمُ وَ الحَدُّ هُوَ األَحكَامُ الحَالَلِ وَ الحَرَامِ وَ المطلَعُ هُوَ مُرَادُ اهللِ
مِنَ العَبدِ بِهَا :هي آيهاي [از قرآن] نيست مگر آنكه داراي چهار معناست :ظاهر ،باطن ،حدّ و مطلع.
ظاهر ،همان تالوت قرآن ،باطن ،فهم آن است و حدّ ،هماان احكاام حاالل و حارام و مطلاع هماان
چيزي است که خداوند با آن آيه از بنادهاش مایخواهاد» (مجلسای6867 ،ق ،.ج 28 :26؛ فايض
کاشانی ،6891 ،ج  86 :6و زرکشی6886 ،ق ،.ج .)86 :6
عالّمه طباطبائی در تعبير امام علی (ع) که «فَالظَّااهِرُ الةتَّالَوَ ُ» دقّات خاصّای مباذول داشاته و
مینويسد :مراد از تالوت در اين حديث ،مدلول ظاهري لفظ است؛ به اين دليل که اماام (ع) تاالوت
را از جملة معانی آيه برشمرده است .بنابراين ،مقصود از فهم در تفسير باطن ،آن معنايی اسات کاه
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برخی روايات به بيان مصاديق مختل ،آيات در طول زمان پرداختهاند کاه در واقاع تفسايرهاي
مختلفی از هر آيه ارائه دادهاند .اين روايات ،بيانکنندة بخشی از بطن قرآن هساتند کاه در قسامت
«8ا .6مصاديق جديد آيات در بستر زمان» از همين مقاله به تبيين اين قِسم از بطن قرآن پرداخته
شده است.
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درون معناي ظاهري ،نهفته و ناآشكار است (ر.ک؛ طباطبائی6867 ،ق ،.ج .)78 :8
ايشان درک معانی باطنی را متناسب با ميزان فهم افراد میداند و ماینويساد« :معاانی بااطنی
آيات ا به ويژه اگر آنها را لوازم معنی بدانيم ا مدلولهاي لفظ هستند که بر حساب ميازان قاوّت و
بع ،شنوندة متدبّر ،تفاوت دارند ...در معارف بلند و مسايل دقياق ،تفااوت فهامهاا از نظار تقاوا و
طهارت نَفس نيست ،بلكه به لحاظ تيزفهمی و کُنادفهمی تفااوت پيادا مایکنناد ...و هار معناايی
مخصوص به افق و مرتبهاي از فهم و درک است» (همان .)82 :وي دربارة نقش عمل صال و مراتب
آن در درک بطون قرآن يادآور می شوند که هر درجه از عمل صال با درجة خاصّی از معرفت همراه
است و الزمة اختالف اين مراتب آن است که آنچه اهل يک مرتبه تلقّی میکنند و میپذيرناد ،غيار
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آن چيزي باشد که اهل مرتبة ديگر تلقّی میکنند؛ يا باالتر از آن اسات ياا پاايينتار (ر.ک؛ هماان:
17ا.)11
نهاوندي از روايت فوق برداشت کرده که مراد از «الباطن الفهم» ،فهم علوم فراوانی است کاه در
پس ظاهر متن قرار دارد (ر.ک؛ نهاوندي ،6866 ،ج  .)82 :6مناوي نيز معتقد است ظهر قرآن همان
است که تالوت میشود و بطن قرآن ،فهم آن است (مناوي6888 ،ق ،.ج .)76 :8
سيوطی در اتقان فصلی را به ظاهر و بااطن قارآن اختصااص داده اسات .وي شاش وجاه را در
معناي ظاهر و باطن بيان کرده است و خود به معناي ششم که ظاهر قرآن ،تالوت و باطن آن فهام
است ،ميل کرده است (ر.ک؛ سيوطی6861 ،ق ،.ج  .)881 :8زرکشی در بيان معناي ظاهر و بااطن،
فقط به يک وجه بسنده کرده است و آن همين وجاه ششامی اسات کاه در کاالم سايوطی دياده
میشود (ر.ک؛ زرکشی6886،ق ،.ج .)17 :8
زرقانی باطن قرآن را همان فهم قرآن دانسته است (ر.ک؛ زرقاانی6861 ،ق ،.ج  .)886 :6ساهل
بن عبداهلل تستري نيز سخنی مشابه همين سخن دارد (ر.ک؛ تستري6888 ،ق .)61 :.شاطبی بطان
قرآن را به فهم مراد خداوند تعري ،کرده است (شاطبی6888 ،ق ،.ج  .)887 :8قاسمی نياز هماين
نظر را پذيرفته است( .ر.ک؛ قاسمی6862 ،ق ،.ج  .)86 :6ذهبی نيز بر آن است که ظاهر قرآن ،فهم
معناي الفاظ قرآن است و باطن آن ،فهم مراد خداوند است کاه در وراي ظااهر الفااظ نهفتاه اسات
(ر.ک؛ ذهبی ،ج  )892 :8وي تأکيد کرده است که تمام آنچه در فهم ظواهر الفاظ قرآن نقش دارد،
داخل در ظاهر است؛ همچون مسائل ادبی و بالغی و ...امّا اين براي فهم باطن قارآن کاافی نيسات،
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بلكه بايد نوري از جانب خدا به دل کسی بتابد که در پرتو آن ،بصيرت نافاذ و ساالمت تفكّار ياباد.
معناي اين سخن آن است که تفسير باطن ،امري بيرون از مدلول لفظ نيست ،بلكه ريشه در الفاظ و
کلمات دارد (ر.ک؛ همان .)897 :لذا وي براي صحّت معناي باطنی دو شرط ذکر میکند :اوّل اينكه
معناي باطنی بايد طبق اقتضاي ظاهري آيه باشد؛ يعنی طبق لسان عربی باشد .دوم اينكه شااهدي
(نص يا ظاهر) در جاي ديگر قرآن داشته باشد (ر.ک؛ همان892 :ا.)897

چه بسا منظور از هفت بطن قرآن که در روايات آمده است ،سطو معرفتی و مراتب فهم قارآن
باشد که در اين صورت ،واژة هفت ممكن است عدد واقعی باشد و يا عدد کثرت باشدکه شامل دَهها
و صدها بطن گردد.

نتیجهگیری
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در تعري ،باطن قرآن میتوان گفت که باطن قرآن ،معاانی و مصااديق پنهاان آياات اسات کاه
بخشی از آن ،اين قابليّت را دارد که همة مخاطبان قرآن به تناسب ميزان فهم و تدبّر در قرآن به آن
دست يابند ،امّا علم داشتن به بخش عمدة باطن قرآن مختص ائمّه (ع) اسات .ايان تعريا ،هام باا
معناي لغوي واژة باطن تناسب دارد68و هم با روايات باطن و مشخّصاتی که در آن روايات براي باطن
قرآن بيان شده مطابقت دارد و با هي يک از روايات باطن ،ناسازگار نيست .ذکر دو واژة «معاانی» و
«مصاديق» در اين تعري ،،بدين لحاظ است که رواياتی که به بيان بواطن آيات پرداختهاناد ،برخای
به بيان معانی و مفاهيم آيات و برخی به تعيين مصاديق آيات پرداختهاند .اين تعري ،با رواياتی کاه
همة قرآن را داراي بطن دانستهاند و بين باطن و ظاهر قرآن تفكيک قائل شدهاند ،ساازگار اسات،68
چرا که اين تعري ،با آوردن قيد «پنهان» ،بين معناي ظاهر و باطن آيات ،تمايز ايجاد کارده اسات.
مقصود از پنهان بودن معانی باطن قرآن اين است که اين معانی ،ناوعی خفاا از ظااهر قارآن را باه
همراه دارند ،در حالی که ظاهر قرآن ،آن قِسم از معارفی است که از نگااه اوّل باه آياات ،باه ذهان
متبادر میشود و آيات قرآن بر مبناي قواعد ادبيّات عارن و اصاول عقاليای محااوره بار آن داللات
آشكار دارد و براي هر کس که به اين قواعد و اصول آگاه باشد ،قابل فهم است .همچنين آوردن اين
عبارت در اين تعري ،که «اين قابليّت را دارد که همة مخاطبان قرآن به تناسب ميزان فهام و تادبّر
در قرآن به آن دست يابند» ،به اين جهت است که بخشی از باطن قرآن ،از سنخ معانی است که بار
اسا تدبّر در آيات به دست میآيد .69همچنين اين قيد اشاره دارد به معنايی که در روايت حمران
بن اعين61و مانند آن آمده است که جريان و شمول آيات نسبت به مصاديق جديد را بيان مایکناد
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که شناخت برخی از اين مصاديق ،قابل فهم براي عموم مخاطبان قرآن اسات .آوردن عباارت «علام
داشتن به بخش عمدة باطن قرآن مختصّ ائمّه (ع) است» در اين تعري ،نيز به معنايی که در روايت
فضيل بن يسار بيان شده ،67نظر دارد .يعنی بخشی از باطن قرآن ،فوق فهم افراد عاادي و منحصار
به معصومان (ع) است و ساير مردم به خودي خود به آن علم ندارند ،مگر اينكه از طريق اهال بيات
(ع) اين معارف را دريافت کنند.
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پینوشتها
6ا اين روايت با کمی تغيير در الفاظ نيز نقل گرديده است« :حمران بن أعين از امام بااقر (ع) نقال
کرده است« :ظَهْرُ الْقُرْآنِ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمْ وَ بَطْنُهُ الَّذِينَ عَمِلُوا بِمِثْالِ أعْمَاالِهِمْ :ظهار قارآن کساانی
هستند که قرآن دربارة آنها نازل شده است و بطن آن ،کسانی هستند که مانند آنان عمل میکنند»
(مجلساای6878 ،ق ،.ج 68 :26؛ بحراناای6861 ،ق ،.ج 81 :6؛ فاايض کاشااانی ،6891 ،ج  86 :6و
عيّاشی6666 ،م ،.ج .)66 :6
8ا دليلی که امام صادق (ع) براي جري قرآن بيان کردهاند ،در پاسخ باه پرسشای کاه عبادالرّحيم
القصير از امام باقر (ع) دارد نيز بيان گرديده است (ر.ک؛ مجلسی6878 ،ق ،.ج  868 :89و بحرانای،
6861ق ،.ج .)886 :8
8ا داللت برونزبانی در اصال باه رابطاة مياان واحادهاي زباان نظيار واژه و جملاه از ياک ساو و
مصداقهاي جهان خارج از زبان از سوي ديگر اشاره دارد .چنين معنايی ما را از زبان بيرون میبرد و
به مصداقهاي جهان خارج میکشاند .به همين دليل ،داللت لفظ بر مصاداق را داللات بارونزباانی
مینامند (صفوي.)16 :6827 ،
8ا براي آشنايی با داللت استيحائی و مبناي استيحاء قرآن از منظر عالّمه فضلاهلل؛ ر.ک؛ ابراهيمی،
896 :6866ا898.
9ا در واقع ،عالّمه طباطبائی با ذکر اين جمله که «اميرالمؤمنين (ع) کفر در اين آيه را باه معناايی
اعمّ از کفر خاصّ و اصطالحی گرفته که در اسالم احكام خاصّی را دارد» ،به مفهوم عام و جاامعی از
لفظ کفر اشاره کرده است .منظور اين است که در روايت دومی که ذيل آية  898از سورة بقره ذکار
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گرديد ،امام علی (ع) اين مفهوم عام از لفظ کفر را تعيين مصداق ،و آن را بر س اه دشمن در جناگ
جمل تطبيق نمودهاند.
1ا اين عبارت در روايتهاي زيادي به کار رفته است (به عناوان نموناه ،ر.ک؛ کلينای ،6818 ،ج :6
 886 ،866 ،862 ،666و 871؛ طوساای6861 ،ق866 :.؛ مجلساای6878 ،ق ،.ج  868 :8و ج :88
886؛ بحرانی6861 ،ق ،.ج 888 :6؛ ج 666 :8؛ صفّار6868 ،ق86 :.؛ عروسی حويزي6869 ،ق ،.ج
 867 :6و ج 818 :8؛ فيض کاشاانی ،6891 ،ج  77 :8و ج 686 :8؛ عيّاشای6666 ،م ،.ج  96 :6و
فرات کوفی6866 ،ق.)879 :.

2ا روشن است که در اين دو عبارت ،تقديم بمير منفصل منصوبی براي افادة حصر است.
6ا ا لبتّه در اينجا منظور ،استعمال لفظ در بيش از ياک معناا باه طاوري کاه آن معاانی در عارض
يكديگر باشند ،نيست .اگرچه برخی معتقدند که مقصود از باطن قرآن ،معانی مختلفی اسات کاه از
استعمال لفظ در بيش از يک معنا به دست میآياد (باراي آگااهی بيشاتر ،ر.ک؛ مكاارم شايرازي،
 ،6878ج 696 :6ا.)687
66ا براي مطالعة استدالل عدم محدوديّت قرآن از ناحية زبان محااوره ،ر.ک؛ طباطباائی6878 ،ق،.
ج 681 :2؛ نيز استدالل عدم محدوديّت قارآن از ناحياة ذهان و ارادة ماتكلّم و مخاطاب آن :ر.ک؛
جوادي آملی ،6828 ،ن886. :
66ا روايت ديگري که به اليههاي گوناگون تفسير يک آيه اشاره کرده است ،روايت عمر بن مريم از
امام صادق (ع) است .وي میگويد :از امام صادق (ع) دربارة آية «وَالَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن
یُوصَلَ »...پرسش کردم ،امام (ع) فرمود« :مِنْ ذَلِک صِلَةُ الرَّحِمِ وَ غَایةُ تَأوِيلِهَا صِلَتُکَ إِيَّانَا :از جملاة
معانی آن صلة رحم است و نهايت تأويل آيه ،پيوند تو با ما است» (مجلسی6866 ،ق ،.ج 812 :88؛
نوري6866 ،ق ،.ج 881 :69؛ بحرانی6861 ،ق ،.ج 887 :8؛ عيّاشی6666 ،م ،.ج  .)862 :8در ايان

فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
سال  ،8شمارة  ،68زمستان 6868

7ا در برخی از روايات اين عبارت به کار رفته اسات (ر.ک؛ کلينای ،6818 ،ج 666 ،666 :6و 871؛
مجلساای6867 ،ق ،.ج  897 :61و ج 866 :88؛ بحراناای6861 ،ق ،.ج 669 :8؛ عروساای حااويزي،
6869ق ،.ج  867 :6و فيض کاشانی ،6891 ،ج .)818 :6
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روايت ،هم به يكی از سطو آغازين معناي آيه ،يعنی صلة رَحِم و هم به يكی از مراتاب نهاايی آن،
يعنی پيوند با امام (ع) اشاره شده است.
68ا در روايت حفص از عاصم به جاى «أعْطِ»« ،أمْسِکْ» است.
68ا چرا که بطن در برابر ظَهر است و براي هر امر مخفی و غامض به کار میرود ،ولی ظهر براي هر
امر آشكاري به کار میرود (راغب اصفهانی6866 ،ق ،)86 :.بطن هر چيزي جوف و درون آن است
(ابنمنظور ،ج  )888 :6و «بَطَنَ» به «خَفِیَ» و باطن به پنهان معنا شده است (مصطفی و ديگران،
.)18 :6828
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68ا از جملة آنها روايات زير است:
* ابولبيد بحرانی نقل کرده است که شخصی نزد امام باقر (ع) آمد و از تفسير آيهاي سؤال نمود و
امام (ع) به وي پاسخ داد .هنگامیکه آن فرد از مجلس بيرون رفت ،حضرت به من فرمود« :هَذَا
تَفْسِيرُهَا فِی ظَهْرِ الْقُرْآنِ أَفَلَا أُخْبِرُکَ بِتَفْسِيرِهَا فِی بَطْنِ الْقُرْآنِ قُلْتُ وَ لِلْقُرْآنِ بَطْنٌ وَ ظَهْرٌ فَقَالَ نَعَمْ،
إِنَّ لِكتَانِ اللَّهِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ مَعَانِی وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ مُحْكماً وَ مُتَشَابِهاً وَ سُنَناً وَ أمْثَالًا وَ فَصْلًا وَ
وَصْلًا وَ أحْرُفاً وَ تَصْرِيفاً :اين تفسير آيه در ظهر قرآن است ،آيا نمیخواهی تو را از تفسير آن در بطن
قرآن باخبر کنم گفتم مگر قرآن داراي بطنی و ظهري است امام (ع) فرمود :آري ،کتان خدا
داراي ظاهر و باطن و معانی و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و سُنَن و امثال و فصل و وصل و
احرف و تصري ،است» (مجلسی6878 ،ق ،.ج 66 :26؛ بحرانی6861 ،ق ،.ج  967 :8و برقی ،بیتا،
ج .)867 :6
* از جابر بن يزيد جُعفی نقل است« :سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ شَیءٍ مِنَ التَّفْسِيرِ فَأجَابَنِی ثُمَّ سَألْتُهُ
عَنْهُ ثَانِیة فَأجَابَنِی بِجَوَانٍ آخَرَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاک کُنْتَ أجَبْتَنِی فِی هَذِهِ الْمَسْألَة بِجَوَانٍ غَيرِ هَذَا
قَبْلَ الْيوْمِ فَقَالَ يا جَابِرُ! إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْناً وَ لِلْبَطْنِ بَطْنٌ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ لِلظَّهْرِ ظَهْرٌ( »...مجلسی6867 ،ق،.
ج 66 :26؛ حرّ عاملی6866 ،ق ،.ج  668 :87و برقی ،بیتا ،ج .)866 :8
* از امام علی (ع) روايت است« :ما مِنْ آیةٍ إلّا و لَهَا أربَعَةُ مَعَانٍ :ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ وَ حَدٌّ وَ مطلَعٌ ،فَالظَّاهِرُ
التَّالو ُ و البَاطِنُ الفَهمُ و الحَدُّ هُوَ األَحكَامُ الحَالَلِ وَ الحَرَامِ وَ المطلَعُ هُوَ مُرَادُ اهللِ مِنَ العَبدِ بِهَا»
(مجلسی6867 ،ق ،.ج 28 :26؛ فيض کاشانی ،6891 ،ج 86 :6؛ زرکشی6886 ،ق ،.ج .)86 :6
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* امام صادق (ع) از پدرانش از پيامبر (ص) نقل میکند« :فَِِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيكُمُ الْفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّيلِ
الْمُظْلِمِ فَعَلَيكُمْ بِالْقُرْآنِ؛ فَِِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ...وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ ،فَظَاهِرُهُ حُكمٌ وَ بَاطِنُهُ عِلْمٌ ،ظَاهِرُهُ أنِيقٌ
وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ» (کلينی ،6818 ،ج 961 :8ا.)969
69ا همچنانکه طبق روايت پيامبر (ص) که « ...أنا أقْرأُهُ لِبَطْنٍ و أنتم تَقْرؤونَهُ لِظَهْرٍ قالوا يا رسولَ
اهللِ مَا البَطْنُ قالَ أقْرَأُ أتَدَبَّرُهُ و أعْمَلُ بما فيهِ و تَقْرَؤُونَهُ أنتم هكَذَا (و اشارَ بيدِهِ فأمَرَّها)» (متّقی
الهندي6866 ،ق ،.ج  :188 :6رقم  ،)8276تدبر در قرآن الزمة دستيابی به بخشی از بطن قرآن
است.

67ا عَنْ فُضَيلِ بْنِ يسَارٍ قَالَ« :سَألْتُ أبَاجَعْفَرٍ (ع) عَنْ هَذِهِ الرِّوَایة مَا مِنَ الْقُرْآنِ آیةٌ إِلَّا وَ لَهَا ظَهْارٌ وَ
بَطْنٌ فَقَالَ ظَهْرُهُ تَنْزِيلُهُ وَ بَطْنُهُ تَأوِيلُهُ؛ مِنْهُ مَا قَدْ مَضَی وَ مِنْهُ مَا لَمْ يكنْ؛ يجْرِي کمَا يجْرِي الشَّامْسُ
وَ الْقَمَرُ کمَا جَاءَ تَأوِيلُ شَیءٍ مِنْهُ يكونُ عَلَی الْأمْوَاتِ کمَا يكونُ عَلَی الْأحْياءِ قَالَ اللَّهُ وَ ما يعْلَمُ تَأوِيلَاهُ
إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ نَحْنُ نَعْلَمُاهُ( ».مجلسای6867 ،ق ،.ج 67 :26؛ صافّار6868 ،ق661 :.؛
فيض کاشانی ،6891 ،ج 86 :6؛ عيّاشی6666 ،م ،.ج .)66 :6
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