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 ۱۳۹۶، بهار و تابستان ۱، سال اول، شمارۀ های حدیثیآموزه

 شناخت قرآن  احادیث امامیه و متن
 خصائص و کارکرد

  ١علی راد                
 چکیده

شناسی اسـت و مقصـود از آن،  شناخت قرآن، از شمار مباحث درجۀ اول قرآن متن
شناخت خصائص درونی و بیرونی متن قـرآن اسـت. شـناخت ایـن خصـائص در 

و فهم مـا از قـرآن ضـرروت دارد. ایـن مقالـه تـالش دارد بـا تلفیـق روش  مواجهه
تحلیلی به این دو پرسش پاسخ دهد: بر پایۀ احادیث امامیه، خصائص  - اکتشافی

بنیادین متن قرآن چیست؟ پیامدهای نظری و کاربردی شناخت این خصائص مهم 
، خمنـدی مـتنکدام است؟ بازپژوهی احادیث نشان داد کـه گفتـاری بـودن، تاری

ترین خصـائص معنایی و اثربخشی آیات از مهم کها، تشاب فراتاریخی بودن آموزه
کید شده است. متن قرآن است که در احادیث اهل بیت  به آنها تأ

هـای ، احادیـث امامیـه، شـناخت قـرآن، آمـوزهاهـل بیـت واژگان کلیدی:
 حدیثی. 

 درآمد
دو مقولــۀ متمــایز از » قــرآن تفســیر«و » شــناخت قــرآن«در قــرآن پژوهــی، ســاحت 
؛ گرامـی، ۱۳۷۰(کمـالی، » شـناخت قـرآن«هـایی بـا عنـاوین  یکدیگر است. محتوای کتاب

                                                           
 .۱۶/۸/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۲۶/۷/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).ali.rad@ut.ac.ir( پردیس فارابی شیار دانشگاه تهران. دان١
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ــا) ؛ صــادقی، بی۱۳۸۳ ــی«و  )۱۳۸۰؛ احمــدیان، ۱۳۹۴(مصــباح، » شناســی قرآن«، ت ــرآن پژوه » ق
گویای این مهم هستند که مسألۀ شـناخت قـرآن امـری مهـم و بایسـتۀ  )۱۳۷۳(خرمشاهی، 

هـای قرآنـی،  در نگاه قرآن پژوهان بوده و هست و گسترۀ مباحث آن شامل دانشتوجه 
شود؛ آثار مذکور تقریبـًا  مقدمات زبان شناختی، مباحث تاریخ قرآن و ادوات مفسر نمی

شناسـی  های علوم قرآن بوده و تنها در برخی از آنها بـه مسـائل جدیـد قرآن مشابه کتاب
است. هر دو گروه از آثار موصوف به شناخت قرآن چون ترجمه و زبان قرآن توجه شده 

و علوم قرآن، بیشتر به مباحث پیرامونی قرآن توجه دارند و برخالف تفسیر قرآن، به عمل 
 پردازند.  تبیین و شرح آیات نمی

شناسـی، اسـامی و اوصـاف،  مسائل اصلی شـناخت قـرآن، بازشناسـی ماهیـت، متن
ی بنیادین فهم قرآن است که به تبیین و تحلیل متن ها های فراگیر و آسیب ساختار، بایسته

آیات نظر نـدارد و شناسـاندن ابعـاد وجـودی قـرآن بـه عنـوان کتـاب خـاتم وحیـانی و 
پردازد. به بیان دیگر، مسألۀ بنیادین، شناخت قرآن، حقیقت و  راهبردهای تعامل با آن می

کـه هـدف اصـلی آن  ماهیت قرآن است و این وجه تمایز آن از دانش تفسیر قرآن اسـت
بندی  کشف معنا از متن آیات است. هر چند علوم قرآن نیز ذیل شناخت قرآن قابل طبقه

است، لکن تفاوتی ظریف میان مباحث شناخت قرآن با علوم قرآن و مباحـث مشـابه آن 
چون تاریخ و زبان قرآن وجود دارد. به طور معمول، در اکثر مباحث علوم قرآن و مشابه 

هـا ا و آراء عالمان، محور گفتگو و بررسی است و گاه جمع میان این نظریههآن، نظریه
ناپذیری قرآن با  میسور نیست، همانند مقولۀ امکان یا امتناع وقوع نسخ در قرآن یا تحریف

روی قابل جمع با یکدیگر نیستند  انگارۀ باورمندی به وقوع آن در آیات قرآن که به هیچ
 . )۱۳۸۹(فتح اللهی، 
توان چنین گفت که مباحث شـناخت قـرآن بـه دو  تبیین این تفاوت و تمایز میبرای 

هـای  پذیرند. شناخت درجۀ اول که به مسألۀ ماهیت قرآن و ویژگی درجه یا سطح تقسیم
کنـد. شـناخت  هـای کلـی مـتن را بررسـی می درونی آن توجه دارد و از ماتن تا ویژگی

تـر بـه  پردازد و بیش درجۀ اول قرآن می درجۀ دوم که به مسائلی اعم از مباحث شناخت
های تـاریخی عالمـان  شناسی و تحـوالت آن، نظریـه موضوعات تاریخی قرآن، مصحف

های علوم قرآن و تاریخ قرآن، شاهد گویـای ایـن  دربارۀ قرآن توجه دارد. فهرست کتاب
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ه ادعا است. این قسم از مباحث در آثار مستقل، همـاره مـورد توجـه قـرآن پژوهـان بـود
 است. 
شناسـی درجـۀ اول اسـت و مقصـود از آن،  شناسی از شـمار مباحـث مهـم قرآن متن

گاهی از آنها در مواجهـه  شناخت خصائص درونی و بیرونی متن قرآن کریم است که آ
و فهم ما از این کتاب ضـرروت دارد. روایـاتی کـه چنـین شـناختی از مـتن قـرآن را در 

نامیم. برآیند این روایات، شناخت صحیح  خت میشنا اختیار ما قرار دهند، احادیث متن
 های نادرست آن است.  قرآن و تصحیح شناخت

ترین آنهـا،  های متعدد، اقسام گوناگونی دارد که از رایج شناخت، با توجه به مالک
نمـایی آن اسـت.  تقسیم شناخت از راه حصول شـناخت و تقسـیم از لحـاظ میـزان واقع

ای و فطـری تقسـیم شـده اسـت  ، غیـر مسـتقیم، آیـهشناخت از راه حصول بـه مسـتقیم
که در این پژوهش، گونۀ غیر مسـتقیم آن مـد نظـر اسـت،  )۴۵۳ - ۱۳/۳۸۷ تا: بی (مطهری،

مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.  زیرا شناخت قرآن به واسـطۀ روایـات اهـل بیـت
ی است کـه نمایی نیز شناخت به انواع شّکی، ظنی، وهمی و یقین چنین از لحاظ واقع هم

شناخت یقینی در این پژوهش مقصود است، زیرا بر پایۀ مبانی کالمـی امامیـه، روایـات 
کنند. حال پرسش این است که بر پایـۀ  ما را به چنین شناختی رهنمون می اهل بیت

احادیث امامیه، خصائص بنیـادین مـتن قـرآن چیسـت؟ و شـناخت ایـن خصـائص چـه 
 - ند؟ این مقاله تالش دارد بـا تلفیـق روش اکتشـافیکارآمدی در مواجهۀ ما با قرآن دار 

تحلیلی به این دو پرسش پاسخ دهد. هر یک از خصائص بنیادین متن قرآن را در عنـوان 
مستقل بررسیده و ذیل آن، به کارآمدی آنها در مواجهه و فهم مـا از قـرآن اشـاره کـرده 

 است.

 الف. گفتار الهی
ویژگی جوهری و اولیۀ متن قرآن در مقام صدور  بر پایۀ روایات امامیه، گفتاری بودن

رو، مـتن  و تنّزل از ذات خداوند است که در تمام آیات آن ساری و جاری است؛ ازایـن
قرآن برآیند فعل گفتاری خداوند است و خداونـد در مقـام صـدور، آیـات را بـه شـکل 

ه  گفتار ایجاد کرده ، کـالم )۵۴۵، ۱۴۱۷صدوق، (اند؛ به این ویژگی با تعابیری چون َقْوُل اللَّ
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کید شده  (همان) ، کالم الرحمن)۱/۲۵۸، ۱۳۶۲؛ صدوق، ۶۳۹(همان، الله  در روایات امامیه تأ
ُهَو َکـَالُم «اکثر این عناوین چنین آمده است:  است. در روایتی جامع از امام صادق

ِه َو َتْنِزیلُ  ِه َوَوْحی اللَّ ِه َوِکَتاُب اللَّ ِه َوَقْوُل اللَّ ؛ قرآن، کالم و گفتار و کتـاب و وحـی و »هُ اللَّ
بر قرآن در این روایات، داللـت » کالم الّله«. اطالق )۲۲۴ تا،(صدوق، بی  تنزیل خدا است

، اصوات متوالی برای رساندن »کالم«بر لفظی بودن متن آیات دارد، زیرا معنای حقیقی 
ودن مـتن از نـوع مصـوت، رو، ملفـوظ بـ . ازایـن)۵۳۹تا، (فیومی، بیمعنا به مخاطب است 

ویژگی قرآن است که خداوند آن را به شکل اصوات معنادار برای پیامبر به زبـان عربـی 
در وصـف » کالم: سخن«با واژۀ » سمع: شنیدن«نشینی واژۀ  ایجاد کرده است. از هم

ه﴿قرآن در آیـه  ی َیْسَمَع َکالَم اللَّ ، حقیقـی بـودن کاربسـت کـالم بـه )۶(توبـه/ ﴾ ... َحتَّ
نیز گویای این » قول الله«چنین تعبیر  شود. هم معنای گفتار ملفوظ، در روایات تأیید می

رو، بر پایۀ  اند. ازاین مهم است که آیات در فرآیند صدور از خداوند، شکل لفظی داشته
روایات و آیات، کالم بودن، ویژگی ذاتی قرآن از صدور تا ابالغ آن به مخاطبان معرفـی 

 شده است. 
ن دیگر، صدور قرآن از خداوند فرآیندی گفتاری داشته و با همان ویژگی بـه به سخ

نزول یافته است. ممکن است که اشکال شود در آیـات و روایـات از قـرآن بـه  پیامبر
کتاب نیز یاد شده است، حال این آیات چگونه با گفتاری بودن متن سازگار اسـت؟ در 

ادله وجود ندارد، زیرا گفتاری بودن ناظر  توان گفت که هیچ تعارضی میان این پاسخ می
به مقام صدور از ذات خداوند است و کتاب، ناظر به مراتب بعدی است از جمله نـاظر 

تـوان بـه آن کتـاب نیـز  به نگارش گفتار قرآن در لوح محفوظ یا صـحف اسـت کـه می
ن، گفت. پاسخ دیگر این است که بگوییم کتاب در ادلۀ دستۀ دوم، بـه معنـای لغـوی آ

یعنی جمع کردن و انضمام به کار رفته است که قابل جمع با گفتاری بودن نیز هست و 
کنـد. راغـب به گفتار، از این روی کتاب گویند که حروف را به یکدیگر ضـمیمه مـی

فاألصل فی الکتابة النظم بالخط لکـن یسـتعار «اصفهانی به این نکته چنین اشاره دارد: 
» کالم الله وإن لم یکتب کتابًا کقوله (ألم ذلـك الکتـاب)کّل واحد لآلخر ولهذا سّمی 

 .)۴۲۳، ۱۴۰۴(راغب، 
هـایی چـون تجربـۀ نخستین کارآمدی گفتاری بودن متن قرآن، نفی و ابطال انگـاره



 

متن
ه و 

مامی
ث ا

حادی
ا

 
رآن

ت ق
ناخ
ش

۷ 

در تحلیـل سرشـت وحـی قرآنـی اسـت، زیـرا  )۴۶و  ۳۵، ۱۳۸۱(قائمی نیا، ای دینی و گزاره
کیـد دارنـد روایات امامیه بر گفتاری بودن فرآیند  ؛ ۲۵۵و  ۲۲۴ تـا،(صـدوق، بـیتنزیـل آن تأ

شناسـی و تفسـیر آن  . الهی بودن پدیداری قرآن، دو گونه پیامد در قرآن)۱/۸تا، عیاشی، بی
باشد. امامیه دارد؛ آثار نخست دربارۀ متن قرآن و نوع دوم مؤثر در فهم و تفسیر آیات می

مثبـت تـاریخی در عـدم امکـان  هـای انحصـاری مـتن قـرآن، تجربـۀ با تکیه بـر ویژگی
هماوردی با قرآن و ادلۀ نقلی معتبر، بر این اعتقاد است که تنها خداونـد، پدیـد آورنـدۀ 
تمام قرآن بوده و هیچ کسی جز خداوند در پدیداری آن نقشی نداشـته اسـت؛ خـدایی 

هایی چون اعجاز و جامعیت برای  که خالق عالم هستی است، پدیداری کتابی با ویژگی
آسان است. راز مانایی و پویایی قرآن در گذر زمان نیز در همین نکته نهفتـه اسـت  وی

که قدرتی فرابشری آن را رقم زده است. تأثیر این مبنا در رد احتمـال تناقضـات درونـی 
متن، عدم امکان تحـّدی، ضـمانت از تحریـف، جامعیـت، اعجـاز، جـاودانگی، چنـد 

شـمرد. خصوصـیات قـرآن را طبیعـی آن مـیشود و سطحی بودن معنا و.... آشکار می
باشـد، دارا بـودن چنــین  لکـن اگـر فـرض بـر ایـن باشـد کــه مـاتِن قـرآن غیـر خـدا می

هایی برای آن الزامی نیست و مفّسر، وجود گزارۀ خـالِف واقـع و متنـاقض را در  ویژگی
 آن محتمل خواهد دانست. 

محدودیت توان ماتن غیر چنین، اساس ادعای اعجاز و جامعیت قرآن نیز به دلیل  هم
های قرآنی مخـدوش خواهـد شـد. حـال آنکـه بـه الهی، منتفی و در نتیجه اعتبار آموزه

اذعان تاریخ، قرآن از زمان نزول، مخالفان خود را به هماوردی بـا خـویش فراخوانـده و 
مدعیان پوشالی خود را به زانو در آورده است. بـدیهی اسـت کـه پـذیرش مبنـای الهـی 

گفته، اصول و معارف اعتقادی دیگری نیز به دنبال  قرآن، افزون بر آثار پیش بودن مؤلف
نمایـد. از جملـۀ آنهـا، پـذیرش دارد که هر مفّسری را ناگزیر به آنها، معتقد و ملتزم می

عدل و حکمت الهی و دیگر اوصاف جمال و جـالل الهـی اسـت کـه در نـوع نگـاه و 
ثیر گذار بوده و به دنبال آن، در فهـم سـخن های مؤلف قرآن تأ شناخت مفّسر از ویژگی

 وی نیز تأثیر خواهد گذاشت. 
لکن از آنجا که چنین اصول و معارف اعتقادی، نسبت به تفسیر قـرآن، فراگیـری و 
عمومیت داشته و اختصاصی به تفسیر ندارند و در مباحث تخصصی خداشناسی مطرح 
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دارد. در اینجـا تنهـا بـه ایـن نکتـه هستند، ضرورتی برای طرح آنها در این گفتار وجود ن
کنیم که پـذیرش مبنـای الهـی بـودن مؤلـف قـرآن، تمـامی باورهـا و معـارف بسنده می

بینی اسالمی (البته بـا قرائـت شـیعی) را ضـمیمۀ  اعتقادی مرتبط با خداشناسی در جهان
خود دارد و مفّسر امامی با چنین شناختی از اوصاف خداونـد، بـه تفسـیر قـرآن خواهـد 

 رداخت. پ
به سخن دیگر، مفّسر با پذیرش الله به عنوان مؤلِف قرآن، در تفسیر آیاتی که از ظاهر 
آنها جبر، قبح عقاب بدون بیان، تکلیف بما ال یطاق، تبعیض یا خشونت و... استشـمام 

شود، احتیاط نموده و با اسـتناد بـه حکـیم بـودن خداونـد و عـدل ایشـان بـه قطـع، می
ر چنین مواردی مد نظر خداوند دانسته و در نتیجه، ظـاهر ایـن مصلحت و حکمتی را د

دسته از آیات را تأویل خواهد نمـود، چراکـه افعـال حکـیم بـه طـور قطـع از مصـالح و 
ــابی برداشــتمفاســدی تبعیــت مــی های تفســیری،  کنــد. در نتیجــه، در داوری و ارزی

د بود. این نکتـه در مفاهیمی که مخالف با مصالح نوع (قطعی) بشر باشد، مردود خواهن
کید قـرار گرفتـه اسـت  روایات اهل بیت . )۵/۳۱۳و  ۶/۵۸، ۱۴۰۳(مجلسـی، نیز مورد تأ

چنین الهی بودن قرآن، با نامتناهی بودن معارف قرآنی نیز پیوند دارد و احاطه بر کنـه  هم
های آن نامیسـور  حقیقت قرآنی را بسی دشوار یا بر پایۀ برخی از نصوص روایی و تحلیل

 .)۴۸۵ – ۴/۴۷۸تا، (نقوی، بیکند  یم
دومین کارآمدی گفتاری بودن متن قرآن این است که بایستی به سان متن گفتاری و 
نه نوشتاری، بدان نگریست و با توجه بـه لـوازم مـتن گفتـاری آن را تفسـیر نمـود. مـتن 

رد. سان گفتگوی دو طرفه و شبیه سخنرانی است و قیود متن نوشتاری را نـدا گفتاری به
بیند تا تمامی قرائن الزم برای فهـم و تفسـیر در متِن نوشتاری، مؤلف خود را موظف می

را در خود متن بگنجاند تا در کشف مراد جـدی وی از سـوی خواننـده مشـکلی پـیش 
نیاید؛ لکن در متون شفاهی، قـرائن ضـمیمۀ مـتن نیسـتند، بلکـه مـتن صـرفًا گزارشـگر 

ده و مخاطب بوده یا تنهـا شـامل بیانـات گوینـده گفتگوهای رد و بدل شده میان گوین
است و این وظیفۀ مخاطبان بعدی است که در فهم متن به قـرائن پیرامـونی و اصـلی آن 
توجه کنند. پس، گفتاری بودن متن قرآن بدین معناست کـه خداونـد در فرآینـد انتقـال 

نمـوده اسـت.  متن به قرائن محیطی و ذهنی مخاطب خود توجه داشته و به آنها اعتمـاد
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رو در فهم قرآن، فضای پیرامونی آن را باید مد نظر داشت تا به مراد جدی خداوند  ازاین
دست یافت. به سخن دیگر، نباید قرآن را بریده از محیط تاریخی و فضای پدیداری آن 
تفسیر کرد. میان متن گفتاری و نوشتاری، نوعی تقابل وجود دارد که در فهم هـر یـک 

های عمیق آن دو با یکدیگر است که به مفهوم معنا  دارد و حاکی از تفاوتتأثیر زیادی 
مند است، یعنی اینکه معنای آن در زمـان و  گردد. گفتار، موقعیتدر این دو متن بر می

 دهد. مکانی به عنوان تعبیرآوری رخ می
-های اشخاص را در تشکیل معنا توزیع می ها و نقش به سخن دیگر، گفتار موقعیت

د. از این ُبعد، گفتار به صورت یک دیالوگ است که امکان دارد یک طرفه نیز باشد کن
(گفتار فرد با خودش). همچنین گفتار دارای جهان خاص خود اسـت؛ جهـان گفتـار، 

دهد. همۀ گفتارها در یک جهان مـادی، همان موقعیتی است که گفتار در آنجا رخ می
دهند که از همدیگر متمایز هستند و در نحوۀ های گفتاری متفاوتی رخ میاما در جهان

 . )۱۲۸، ۱۳۸۹نیا، (قائمیباشند فهم و ارزیابی آن تأثیرگذار می
کید بر گفتاری » اسلوب القرآن«یکی از محققان معاصر امامیه، ذیل عنوان  ضمن تأ

سـبک «نویسـند:  بودن سبک قرآن، در بیان تفاوت این سـبک بـا سـبک نوشـتاری می
ها، و وحدت موضوع و  ها و عبارت زم هماهنگی و انسجام در میان جملهنوشتاری، مستل

سیاق در متن است به طوری که متن، دارای موضوع معینی باشد و نویسنده توجه خـود 
را از آن موضوع به موضوع دیگری منصرف نسازد و جز بر قرائن متصل، بر قرائن دیگـر 

شتاری آن است که مخاطبان آن، فرد های سبک نو  تکیه نزند. همچنین، از دیگر ویژگی
خواهنـد دربـارۀ  شـود کـه مییا افراد خاصی نیستند، بلکه برای همۀ آنهـایی نوشـته مـی

گاهی پیدا بکنند، چه آنها که در آن زمان حاضر هسـتند و چـه آنهـایی  موضوع بحث آ
 آیند. که بعدًا می
ه در اصـطالح هـایی اسـت کـهای موجود در چنین سـبکی، گـزارهرو، گزاره ازاین

هایی، عکس این  شود. سبک گفتاری، دارای ویژگیهای حقیقی گفته میمنطق، گزاره
شود که ها است؛ به این معنا که در آن، تنها وضعیت مخاطبانی در نظر گرفته می ویژگی

-رو، در سبک گفتاری، گوینده می به طور شفاهی در حیِن خطاب حضور دارند. ازاین
اعتماد ورزد که نزد مخاطبانش وجود دارد و لذا الزم نیست در خـود  هاییتواند بر قرینه
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چنین در سبک گفتاری، التفات و انتقال از یک سخن به سـخنی کالم آورده شود. هم
. نمونه روشن )۶۴ - ۱/۶۳، ۱۳۸۳(معرفت، » شود دیگر و تغییر لحن کالم، به وفور یافت می

باشـد: آیۀ نخست سورۀ عـبس مـی ۱۰ن، های گفتاری بودن قرآ برای نشان دادن ویژگی
ْن جـاءَ  ٭ َعَبَس َوَتَولَّی﴿

َ
ْعمـی هأ

َ
ـیَو  ٭  اْأل کَّ ـُه َیزَّ یَك َلَعلَّ ُر َفَتْنَفَعـُه  ٭ مـا ُیـْدر کَّ ْو َیـذَّ

َ
أ

ْکری ا َمِن اْسَتْغنی ٭  الذِّ مَّ
َ
ی ٭  أ ْنَت َلُه َتَصدَّ

َ
ـیَو  ٭ َفأ کَّ الَّ َیزَّ

َ
ـاَو  ٭ مـا َعَلْیـَك أ مَّ

َ
َمـْن  أ

ی ٭  ُهَو َیْخشیَو  ٭  َءَك َیْسعیجا ْنَت َعْنُه َتَلهَّ
َ
 .﴾َفأ

در این آیات دو موضوع مطرح شده است: یکی مالمت و دیگری عتاب؛ مالمت «
نسبت به کسی که به هنگام ورود مرد فقیر و نابینا، چهره در هم کشید و روی گردانیـد 

رد. امـا اینکـه چـه و عتاب نسبت به کسی که از توجه به یک مؤمن طالـب، غفلـت کـ
کسی مورد مالمت قرار گرفت و چه کسی مورد عتاب، در ظاهر کالم، هیچ داللتی بر 

تواند دانند. البته لحن آیه میآن وجود ندارد و این امر را تنها شاهدان عینی این قضیه می
اند که یکی ملوم است و دیگر معاتب؛ ما را راهنمایی کند که در اینجا دو نفر قصد شده

زیرا عبوس و توّلی امری اختیاری است که حکایت از سوء نیت دارد و سـاحت قـدس 
از این امر ابا دارد. اما تلهی که همان تغافل است، به خاطر توجـه آن حضـرت  پیامبر

 . )۶۴(همان، » به حاضران در محضرش امر بعیدی نیست
مت به عتاب دیگر دهند که در آیات مذکور، انتقال از مالایشان در ادامه توضیح می

هـای فـن  صورت گرفته و آن هم به صـورت مـبهم بـاقی گذاشـته اسـت کـه از ویژگی
شخص عبوس و پشت کننده به عبد اللـه  بیت . در روایات اهل(همان)خطاب است 

نفی » مرحبًا بمن عاتبنی فیه ربی«بن اّم مکتوم، مردی از بنی امیه معرفی و صحت خبر 
 .  )۱۰/۲۶۶، ۱۳۷۲(طبرسی، شده است 

کرد و  از روی لطف با ابن مکتوم برخورد می بر پایۀ این روایات، حضرت محّمد
تصریح داشت که خداوند وی را به خاطر ابن مکتوم مورد عتاب قرار نداده است. ایـن 

دهند که اوًال اخبار مذکور در منابع سیره و اسباب نزول اهل سّنـت در  روایات نشان می
در ایـن  شده است و ثانیًا، از نفی عتاب حضـرت محّمـد این موضوع دچار تحریف

رویـی کـرده  آید که شخص دیگری در مواجهه با ابـن مکتـوم ترشروایت به دست می
 .  )۲۸۹ – ۳/۲۸۸، ۱۴۳۰(عاملی،  است و نه رسول خدا
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 ب. تاریخمندی متن
، )۸۹/۳۸، ۱۴۰۳(مجلسـی، و مـدت نـزول کـل قـرآن  )۴/۶۶۲ ، ۱۳۶۵(کلینـی، تعیین آغاز 

نــزول آیــات  )۱۲/۴۵، ۱۴۰۷؛ مشــهدی، ۵۲۳، ۱۴۱۴(طوســی، هــای  مکــان و زمــان و موقعیت
، تقریر فضای )۴/۶۴۷، ۱۳۶۵(کلینـی، ها و سوره )۳۲ - ۱/۳۳، ۱۴۰۴؛ قمی، ۴/۹۹، ۱۳۶۵(کلینی، 

، استشهاد به تاریخ نزول آیـات در احکـام شـرعی )۱/۶۰۴(همان، پیش و پس نزول آیات 
و... در راویات امامیه، همگی  )۴/۶۶۰(همان، و آخرین آیات نازله  ، اولین)۴/۶۶۰(همان، 

چنین، روایـات بیـانگر  شواهد گویایی بر وجود ویژگی تاریخمندی متن قرآن است. هم
نیز بـر تاریخمنـدی ظـاهر آیـات  )۱/۸۶تا، ؛ عیاشی، بی۲/۵۹۸(همان، تنزیل بودن ظهر قرآن 

(ابن معنای فرو فرستادن و فرود آوردن است  قرآن داللت دارند. تنزیل در لغت عربی، به
 .  )۹۵۰، ۱۳۸۷فارس، 

بار در قرآن کریم به کار رفته که شش مورد آن در اشاره به قـرآن کـریم  ۱۵این واژه 
. در )۲۳۱ - ۲۳۰، ۱۳۸۲(مهدوی راد، یا توصیف آن است، موارد دیگر نیز با قرآن ارتباط دارد 

و از واژگـان  )۱۰/۱۲۵، ۱۴۰۳(مجلسـی، ل به کـار رفتـه روایات امامیه، تنزیل در مقابل تأوی
؛ کلینـی، ۱/۸۶تـا، (عیاشـی، بـیدو استفاده شده اسـت  ظاهر و باطن برای توضیح معنایی آن

آید که مقصود از ظهر، مدلول مستفاد از دست می  . از تقابل ظهر و بطن به)۲/۵۹۸، ۱۳۶۵
بوده و ناظر بـه افـراد یـا حـوادثی ظواهر کلمات قرآنی است که از نظر داللی تاریخمند 

. اصطالح تنزیل، در شماری از )۲/۵۹۸، ۱۳۶۵(کلینی، باشند خاص در عهد نزول قرآن می
به کار رفته است که همـان معنـای ظـاهری آیـات و » مورد نزول آیه«روایات برای بیان 

اسباب مؤثر در نزول آنها هست. روشـن اسـت کـه ُبعـد تنزیلـی قـرآن بـه طـور طبیعـی 
مند و محدود به همان حادثه یا شخصی است که آیه دربارۀ وی نازل شده است و  زمان

 این الزمۀ پیوند و تعامل به مخاطبان عصر نزول بوده است. 
توجه به ویژگی تاریخمندی متن قرآن در تفسیر قرآن اثرگذار است؛ ایـن ویژگـی بـر 

یخی بـا محـیط نـزول، اشراف متن قرآن بر فرهنگ و گفتمان زمانۀ خود و وحـدت تـار 
نگری در فهم معنای نخستین  گذاری اجزای درونی متن، ضرورت تاریخی امکان تاریخ

کید دارد. تاریخمندی متن بر تناظر و تناسب سبک و زبـان مـتن بـا فرهنـگ و  آیات تأ
کید دارد، زیرا یک متن نمی تواند در خالء تاریخی  گفتمان زمانۀ دورۀ پدیداری خود تأ



   

وزه
آم

 
ان 

بست
و تا

ار 
/ به

یثی
حد

ي 
ها

13
96

 
رة 

شما
 /

1

۱۲ 

ر گـذار باشـد. از ایـن ویژگـی، بـه د بیاید و در جامعۀ مخاطبان خـود اثـو فرهنگی پدی
شود که در گزینش نوع زبان و حتی محتوای متن آن اثرگذار  حدت تاریخی متن یاد میو 

بوده است. بر پایۀ این ویژگی، پدیداری و تنزیل قرآن در یک بـازۀ زمـانی مشـخص از 
ها و آیات قرآن، امـری ممکـن  نزول سورهتاریخ رخ داده است، لذا تعیین تاریخ تقریبی 

های خاص خود روبروست. فهمنده و مفسر قرآن ضروری  است هر چند که با دشواری
گاهی های درست و دقیق از محیط و تاریخ نزول قرآن داشته باشد و نباید متن  است که آ

 قرآن را به شکل گسست یا تقطیع از تاریخ نزول آن، قرائت و تفسیر کرد.

 های فراتاریخزهج. آمو 
های قرآنی تصریح شده  در شماری از روایات امامیه، به فراتاریخی بودن اعتبار آموزه

و راز پویایی و مانایی قرآن، عدم حصر مفاهیم آن در دام زمان بیان شده است. روایـات 
تأویل بطن، احادیث مشهور به جری و تطبیق قرآن، احکـام مسـتفاد از قصـص قرآنـی و 

های قرآن فرازمان  ی، به این حقیقت و شناخت از قرآن اشاره دارند که آموزهآیات تاریخ
ِإَذا «بوده و از نوعی پویایی به افق زمانه در هر دوره از تاریخ برخوردار هستند. حـدیث 

ـُه  ُجُل، َماَتِت اآلَیُة َماَت اْلِکَتـاُب َوَلِکنَّ َحـیٌّ َیْجـِری َنَزَلْت آَیٌة َعَلی َرُجٍل ُثمَّ َماَت َذِلَك الرَّ
تصریح بر امکان جـری قـرآن و  )۱/۱۹۲، ۱۳۶۵(کلینی، »ِفیَمْن َبِقَی َکَما َجَری ِفیَمْن َمَضی

ِویُلُه ِمْنُه َما َقْد َمَضی َوِمْنُه َما َلْم َیُکْن «ضرورت آن دارد؛ در روایت 
ْ
َظْهُرُه َتْنِزیُلُه َو َبْطُنُه َتأ

ْمُس   َیْجِری َکَما َیْجِری ِویُل َشْی َوا  الشَّ
ْ
َما َجاَء َتأ بر پیوند  )۸۹/۹۸، ۱۴۰۳(مجلسی، »ء ْلَقَمُر ُکلَّ

 جری با باطن قرآن اشاره شده است. 
بر پایۀ این روایات، پیام قرآن فرازمانی است و با جری معانی بـاطنی آن، جـاودانگی 

رای توان مصادیق مختلفـی بـ ای می یابد و در هر عصر و زمانههای قرآن عینیت میآموزه
. در جـری و )۵۱ - ۶۶، ۱۳۸۶(رضـایی اصـفهانی، های قرآنی و پیام آنها ارائه کـرد  شخصیت

تطبیق، مفاهیم عام و مطلق یا معانی باطنی قرآن بر مصادیق جدیدی کـه در عهـد نـزول 
شود. در جری یا خواهند آمد، سریان و انطباق داده می سابقه نداشته و بعدها پدید آمده

دهد: فهم مختصات مصداق خارجی وحضـور آنـی آن ند فهم رخ میزمان چ قرآن، هم
هـای مصـداق بـا  در ذهن، احضار معنای مؤول و باطنی قـرآن و احـراز موافقـت ویژگی
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معنای مؤول و باطنی آیات برای درستی تطبیق. روشن است کـه چنـین فهـم و انطبـاقی 
های شرایط و ویژگی نیازمند اشراف کامل بر سویۀ ظاهری و باطنی قرآن، شناخت دقیق

. مبتنـی بـر ایـن )۴۳، ۱۳۹۳(راد، طلبـد رو دانشی ویـژه مـیمصداق خارجی است، از این
آیات قرآن را فراتر از سیاق لفظی و سبب نزول آنها در  بیت ویژگی از متن قرآن، اهل

ناپـذیر ایـن  گون و غروب اند که نشان از حقیقت آفتاب قضایای تاریخی استخدام کرده
هـای  ر آفاق زمان و زمانه دارد. همین ویژگـی فرازمـانی بـودن مقاصـد و آموزهکتاب د

جایگـاه  قرآن، سبب گردیده است که تأویل و جری و تطبیق در احادیث اهل بیـت
 ای را به خود اختصاص دهند. برجسته

کید دارد که هر چند متن قرآن  ویژگی فراتاریخی بودن آموزه های قرآن بر این مهم تأ
هـای  پدیداری و نزول، امری تاریخی است کـه بایسـتی در فهـم آن بـه ویژگیاز حیث 

تاریخی، فرهنگی و محیطـی آن توجـه کـرد، لکـن تاریخمنـدی مـتن قـرآن بـه معنـای 
هـای آن و حصـر در دورۀ نـزول نیسـت، بلکـه بـدین باورمندی به تاریخی بودن آمـوزه

این ویژگـی توجـه داشـت،  معناست که متن، امری تاریخی است که باید در فهم آن به
ها و احکام آن امری فراتاریخی است که از خود قـرآن و سـایر مبـانی  ولی تعالیم، آموزه

؛ واعظـی، ۶۸۰ – ۶۵۹، ۱۳۹۵(عـرب صـالحی، عقلی و دینی نیز ایـن مهـم قابـل اسـتنباط اسـت 
د و های استنباط شـده از قـرآن، اعتبـار فراتـاریخی دارنـ. از این رو آموزه)۶۵ – ۴۱، ۱۳۸۹

ها به مسائل نوآمـد جامعـه و روزگـار خـویش  تواند بر پایۀ این آموزه مفسر با اطمینان می
 پاسخ دهد.

 د. تشابک معنایی
بر پایۀ احادیـث امامیـه، معـانی و مفـاهیم آیـات از یـک تـرابط خـاص بـا یکـدیگر 

ی وار متن آیات با یکـدیگر ریشـه دارد. تـرابط بـه معنـا برخوردارند که در ارتباط شبکه
پیوند آیات قرآن با یکدیگر، به دو شکل قابل تصور است؛ شـکل نخسـت آن، پیونـد و 

یا پیوند آیات هم مضمون با  - تناسب محتوایی و داللی میان آیات یک سوره با یکدیگر
پژوهـان اسـت و در  است که تقریبـًا مـورد اتفـاق قرآن - های مختلف همدیگر در سوره

کید شده است. از مستندات روایی ایـن شـکل از روایات امامیه نیز بر اصل این  ترابط تأ
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، خطبـه ۱۳۷۲(سیدرضـی، توان به احادیث بیانگر تصدیق آیات بـا یکـدیگر ترابط آیات، می
، وجود روابط داللی میان آیات بـا همـدیگر هماننـد نسـخ، تخصـیص، محکـم و )۱۳۳

اشـاره کـرد. ایـن  طبه اول)، خ۱۳۷۲(سیدرضی، ، اجمال و تبیین )۱/۱۶۰، ۱۴۲۹ (کلینی، متشابه 
احادیث ضمن تصریح به ترابط میان اجزاء مـتن قـرآن، اشـاره بـه وجـود یـک مکـانیزم 
تفسیری و تبیینی در درون خود قرآن نیز دارند و ایـن بـدین معناسـت کـه آیـات قـرآن، 
نظارت تفسیری بر همدیگر دارند و نوعی رابطۀ داللی میان آنان برقرار است که بایستی 

یر این رابطه کشف شود و از آیات همگن، در معناشناسی مجمـالت و غـوامض در تفس
چنین روایات، داللت التزامی بر این مفهوم دارند که قرآن، فاقد  قرآنی استفاده گردد. هم

اجمال و اغماض ذاتی است و آنچه در نگاه نخست از اجمال و ابهام برخـی آیـات بـه 
گاهی از شیوۀ قرآن در بیان نگری ب آید، ناشی از عدم جامعذهن می ه تمام قرآن و عدم آ

 مطالب خودش است. 
پذیری معنـای  شکل دوم، ترابط مدالیل طولی یک آیه با همدیگر است که بر بسـط

کید دارد. بر پایـۀ تـرابط اخیـر،  مستقل آیات در سطوح متنوع، ولی مرتبط با یکدیگر تأ
و مـدلولی خـاص هسـتند، ولـی ایـن هرچند آیات قرآن در پیوند با یکدیگر دارای معنـا 

ترابط، مانع داللت فراسیاقی و مستقل آنها نیست. این ویژگی قرآن باعث شده است که 
های طولی متصاعد باشند و مقوالتی چون ظهر و بطن، چند معنایی  آیات، دارای داللت

کـه پژوهی شکل دهند  و داللت فراسیاقی قرآن و مباحث مشابه آنها را در مطالعات قرآن
در اصل نظریه، مرهون روایات امامیه هستند که با طـرح و بسـط نظـری و تطبیقـی ایـن 

تری از متن قرآن کمـک مهمـی نمودنـد. تـرابط نـوع دوم، بـه  مباحث به شناخت دقیق
روایات تفکیک سطوح داللی معانی آیات به ظهـر و بطـن قابـل اسـتناد اسـت. مطـابق 

هـای ری و بـاطنی بـوده و تأویـل، فهـم الیـهروایات امامیه، قرآن دارای دو ساحت ظاه
قرآن، گزارش شده در منابع روایـی » ظهر و بطِن «باطنی آیات است. روایات مشهور به 

و در مـواردی نـادر در  )۶۰۶، ۱۳۸۹؛ صـدوق، ۱/۲تـا، ؛ عیاشـی، بـی۴/۵۴۹، ۱۳۶۵(کلینـی، شیعه 
ــّنت  ــل س ــابع اه ــی، من ــدگ ، زمینه)۷/۱۵۲، ۱۹۸۸(هیثم ــش و بالن ــاز زای ــألۀ س ــن مس ی ای

 شناختی بوده است.  قرآن
در این روایات، دو ساحت معنایی ظهر و بطن به شکل حداقلی و حـداکثری بـرای 
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کید بر اصل بطن داری معانی ظاهری قرآن، معانی باطنی هر آیات ترسیم شده و ضمن تأ
ت بطـن تعبیـر شـده اسـ ۷۷بطن نیز تأیید شده است و از فراوانی بطون آیات با کنایه به 

، ، اهـل بیـت. بررسی کاربرد واژۀ تأویل در کـالم پیـامبر)۸۹/۹۰، ۱۴۰۳(مجلسـی، 
شود صحابه و تابعان، تأییدگر این معناست که تأویل به معنا و مفهومی از کالم گفته می

-که شامل معانی مطابقی، التزامی، حقیقی، مجازی و مصادیق مقصود در هر یک مـی
أویلی، ارادۀ معنای ظـاهر و بـاطن، از اسـباب اخـتالف . در روایات ت)۳۹(شاکر، ش شود 

 احادیث تفسیری معصومان به شمار آمده است.
رو، دانشوران شیعی ضمن رعایت قواعد عمومی و اصولی تأویل بطـون آیـات،  ازاین

از روایات به ظاهر متناقض، با استناد به تفاوت ساحت معنای ظاهری و باطنی آنها رفـع 
های چنـد معنـایی روایـی  چنـین، از نمونـه . هم)۵۱۱، ۱۳۸۵حسانی فر، (ااند اختالف کرده

مقصـود از چنـد معنـایی آن «توان برای اثبات ترابط نوع دوم در قرآن استفاده کـرد.  می
بار استعمال و در یـک مـتن مشـخص، مفیـد  است که یک لفظ یا یک عبارت در یک

» قصود گوینـده بـه شـمار آوردمعانی مختلف و متعدد باشد و بتوان همۀ آن معانی را م
. چنـد معنـایی در قـرآن کـریم، اقسـام مختلفـی دارد و از )۸۱، ۳۳، ش۱۳۸۷حسینی، (طیب

توان به مشترک لفظی، حقیقت و مجاز، کنایه، اتصـال و انقطـاع آیـات و جملۀ آنها می
کی، ؛ صـادقی فـد ۹۰ - ۷۹، ۱۳۸۶؛ نصـیری، ۱۴۹ - ۸۹، ۱۳۸۸حسـینی،  (طیبظاهر و باطن نام بـرد 

مـورد  های روایـی آن از احادیـث اهـل بیـت و نمونه) ۱۳۸۵؛ اسـعدی، ۲۸۱ - ۲۷۴، ۱۳۸۹
. شایان ذکر است که مسئلۀ چند )۲۰۴ - ۱۹۱، ۱۳۸۸(طیب حسینی، بررسی قرار گرفته است 

معنایی با فهم فراسیاقی رابطۀ وثیقی دارد. آنگاه که مخاطب خود را بـا قـرآن در تعامـل 
های سیاقی و پیوستگی مـتن و نظـام موجـود در بافـت  توجه بر نشانهبیند، چه بسا با  می

ها  ها و جملـه که هر یک از گزاره ها، تنها یک معنا را استفاده کند، اما به مجرد آن جمله
گیرد، کیفیـت  شود و هر یک به تنهایی مورد مداّقه قرار می از محیط سیاقی آن جدا می

آیـد  چه بسا متن به صورت جمالت دیگری در می ها تغییر یافته و داللت الفاظ و جمله
 سازد.  که معانی گوناگون و متعدد را به ذهن متبادر می
ها داللت کند بر اینکـه تمـامی معـانی  در این هنگام، آنگاه که سایر شواهد و نشانه

کـه احتمـال قصـد هـر یـک از آن  برآمده از جمالت، مورد نظر ماتن قرآن بوده و یا آن
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شـود.  وی خداوند متعال وجود داشته باشد، مسئلۀ چنـد معنـایی محقـق میمعانی، از س
کنـد،  اگرچه مسئلۀ چند معنایی پیرامون معانی متعدد یک واژه در آیات قرآن بحـث می

گـاه کـه یـک واژه بـه تنهـایی  کند، آن اما در مواضعی با فهم فراسیاقی اشتراک پیدا می
ند معانی مختلفی را در بافت آیه و یا با قطع توا نقش یک جملۀ کامل را ایفا نموده و می
های قرآنی بر مبانی ادبی خاصی  گونه از داللت نظر از سیاق آیه به ذهن متبادر سازد؛ این

و شواهد و قرائن برآمده از روایات تفسـیری، بـر  )۵۲ – ۳۱، ۱۳۹۴(راد و خطیبی، استوار است 
 ارد. حجیت و اعتبار داللت فراسیاقی آیات قرآن داللت د
شوند. نخست آن دسته از روایـاتی  این دسته از روایات، خود به دو بخش تقسیم می

هـا بـه ماقبـل و مابعـد  که بر مستقل بودن موضوعات در آیات قرآن و عدم وابستگی آن
در مقام تبیین آیـه  ها امام خود داللت دارد. قسم دوم، روایاتی است که در ضمن آن

باره نیز، از  ۀ ادلۀ نقلی دراینکند. عمد فهومی را استنباط میم در سایۀ داللت فراسیاقی،
عن جابر قال: قال أبو عبـد «توان به روایاتی چون  سنخ دستۀ دوم است. از دستۀ اول می

َجـاِل مِ  : َیا َجاِبُر ِإنَّ ِلْلُقْرآِن َبْطنًا َو ِلْلَبْطِن َظْهرًا َوَلْیَس َشْی الله ْبَعَد ِمْن ُعُقـوِل الرِّ
َ
ْنـُه ِإنَّ ٌء أ

ُلَها ِفی َشْی  وَّ
َ
ْوَسُطَها ِفی َشْی  اآلَیَة َلَیْنِزُل أ

َ
ُف  ٍء َوآِخُرَها ِفی َشْی  ٍء َوأ ٍء َوُهَو َکَالٌم ُمَتصٌل ُیَتَصرَّ

ِبی َجْعَفرٍ «یا روایت  )۱/۱۱(عیاشی، بی تا، » َعَلی ُوُجوٍه َعَلی ُوُجوه
َ
َقاَل: َلْیَس  َوَعْنُه َعْن أ

ْبَعَد  َشْی 
َ
ُلَها ِفی َشْی  ٌء أ وَّ

َ
َجاِل ِمْن َتْفِسیِر اْلُقْرآِن ِإنَّ اآلَیَة َیْنِزُل أ ْوَسـُطَها ِفـی  ِمْن ُعُقوِل الرِّ

َ
ٍء (َوأ

در  اشاره کـرد. در روایـات دسـتۀ دوم، اهـل بیـت (همان) »ءٍ  ٍء) َوآِخُرَها ِفی َشْی  َشْی 
یاقی آیـات قـرآن اسـتفاده های فراس ای، از داللت مقام تفسیر آیات نیز در مواضع عدیده

ماِل َقعیٌد ما َیْلِفـُظ ﴿اند. برای نمونه آیه  نموده یاِن َعِن اْلَیمیِن َو َعِن الشِّ ی اْلُمَتَلقِّ ِاْذ َیَتَلقَّ
ای  برابـر سـیاق جمـالت آن و طبـق پـاره )۱۸ – ۱۷(ق/﴾ ِمْن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْیـِه َرقیـٌب َعتیـٌد 

کند که بر سمت چپ و راسـت هـر انسـانی گمـارده  ای اشاره می روایات، به دو فرشته
اند و مأموریت حفظ و نگهداری حساب اعمال انسان را برعهـده دارنـد و پیوسـته  شده

 مالزم و همراه اویند. 
ای هسـتند کـه  دو فرشته» متلقیان«به معنی دریافت و اخذ و ضبط است و » تلقی«

ها، به دو فرشتۀ نگارندۀ حسـنات و  باشند و در روایات از آن مأمور ثبت اعمال انسان می
در سـایه داللـت فراسـیاقی،  شود. اما در برخی از روایات اهل بیت سیئات تعبیر می
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هیچ قلبی نیست مگر آنکه دو گوش دارد، بر «گزارۀ دیگری از آیه استفاده شده است: 
گـر اسـت. آن، صـاحب  ای ارشادگر، و بر در دیگر، شـیطانی فتنـه در یک گوش فرشته

دهد و ملـک از  کند و این دیگری نهی، شیطان او را به گناهان فرمان می لب را امر میق
فرمـود: از   اش کند و این همان معنایی است که خدای عز و جل درباره گناه نهیش می

آورد مگر اینکه مراقبی  هیچ سخنی را به لفظ درنمی ] آدمی[اند.  راست و از چپ نشسته
بـا  . در ایـن روایـت، امـام)۲/۲۶۷، ۱۳۶۵(کلینـی، » ]کنـد می آن را ضبط[آماده نزد او 

یاِن «جداساختن صدر آیه یعنی عبارت  ی اْلُمَتَلقِّ و شـیطان تطبیـق   آن را بر فرشته» ِاْذ َیَتَلقَّ
. عالمۀ طباطبایی در وجه جمع این دو تفسـیر از آیـه بـا )۶۳ – ۴۹، ۱۳۹۶(خطیبـی، نماید  می

 نویسد:  یکدیگر می
رخی روایات، آیۀ شریفه با مسألۀ دو فرشتۀ نویسندۀ حسنات و سیئات تطبیـق اگر در ب

شد، منافاتی با تطبیق روایت مورد بحث نـدارد کـه آیـه را بـر فرشـته و شـیطان تطبیـق 
کرده، برای اینکه آیۀ شریفه بر بیش از این داللت ندارد که رقیب و عتیدی بـرای هـر 

تند، و در طرف راست و چـپ هـر کـس انسانی هست و مراقب تمامی سخنان او هس
اند و یا یکی ملک و دیگری  قرار دارند، و اما اینکه این رقیب و عتید هر دو از مالئکه

شیطان است، آیۀ شریفه صراحتی در هیچ یک ندارد و بر هر دو احتمال قابـل انطبـاق 
 .)۳/۱۸۵، ۱۴۱۷(طباطبایی، است 

 . اثربخشی  ه
ات قرآن را تأثیرات شگرف در جـذب و دفـع اسـت و بر پایۀ احادیث امامیه، متن آی

هایی اعجـازگون و رازآلـود دارد. خوانـدن و نگاشـتن مـتن آیـات در شـرایطی  خاصیت
کند که از آن به خواص قرآن یاد شده است و بخشی از  خاص، اثربخشی ویژه ایجاد می

مقابل عاّمه  احادیث امامیه به این ویژگی متن قرآن اشاره دارند. خواص، جمع خاّصه در
، ۱۹۵۶(جـوهری، به معنای ویژگی مختص بـه چیـزی اسـت کـه دیگـری فاقـد آن اسـت 

 .  )۹/۲۶۹، ۱۹۹۴؛ زبیدی، ۳/۱۰۳۷
شودکه بـه بررسـی آثـار قرائـت  علم خواص در ادبیات اسالمی به دانشی اطالق می

های آسـمانی چـون زبـور و قـرآن و یپونـد ایـن آثـار بـا  اسماء حسنای خداوند و کتاب
پردازد و به عنـوان یـک دانـش مسـتقل، شـناخته  های وحیانی می وای اسما و کتابمحت
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. بــر پایــۀ آیــات و روایــات )۲/۲۸۳، ۱۹۸۷؛ قنــوجی، ۱/۷۲۵تــا، خلیفــه، بــی(حــاجیشــده اســت 
اسالمی، این حقیقت قابل انکار نیست که انس و عمل به قرآن، شفابخش جان و جسم 

ز اسباب تقرب به خداوند و کسب ثواب اخـروی ، تعالی بخش ایمان، ا)۸۲(اسراء/آدمی 
بر کاربست قرآن در رهایی از فشـارها  و دنیوی است، لذا در سیرۀ نبوی و اهل بیت

کید شده است  و رنج (بروجردی، های روحی و جسم و ایمن شدن از آزار و شّر دیگران تأ
۱۴۱۶ ،۲/۵۲۰( . 

گ قرآنـی، غیـر از معـارف هـا و فرهنـ این آثار انس، قرائت و عجین شدن بـا آموزه
شـود. ایـن  عمیق آن است که در ادبیات قرآن پژوهی، از آنهـا بـه خـواص قـرآن یـاد می

ای از آثار معنـوی، شفابخشـی جسـم و روان، حراسـت و  خواص، شامل طیف گسترده
حفاظت قاری از بالیا و اشرار، پیامدهای دنیـوی و اخـروی و... قـرآن اسـت. نظـر بـه 

کیدات  های علـوم قرآنـی، بـاب  روایات در موضوع خواص قرآن، در کتابفراوانی و تأ
، ۱۹۹۶؛ سـیوطی، ۱/۴۳۴، ۱۹۵۷(زرکشـی، مستقلی به ایـن مهـم اختصـاص داده شـده اسـت 

؛ ۱۴۲۷؛ قرشـی، ۱۴۱۹تـا؛ یـافعی، (غزالی، بینگاریهای ارزشمندی نیز در تدوین  و تک )۲/۴۳۴
ت صورت گرفته است. هر چند شماری از این روایا )۱۴۲۹،  (ترکیو ارزیابی  )۱۴۲۰أعلمی، 

ایـن روایــات آمیختـه بــه جعـل هســتند، لکــن رویکـرد غالــب و مشـهور، اعتبــار اصــل 
کیـد قـرار  شفابخشی و خواص مندی قرآن است که در روایـات اصـیل و معتبـر مـورد تأ

تواند به تشحیص سره  گرفته است و در تعامل با این روایات، قواعدی وجود دارد که می
 . )۶۵ - ۶۰، ۱۳۹۵(نصیری، سره کمک نماید از نا

های قـرآن را  های معاصر، محققـان امامیـه خـواص آیـات و سـوره در برخی پژوهش
. شـماری از تـا)آبـادی، بـینجـف(صـالحی انـد مبتنی بر روایات و آراء عالمان گـزارش کرده

» فضـلها«طبرسی، نیز در ابتدای هر سوره، ذیل عنـوان  مجمع البیانتفاسیر شیعه چون 
ها را یادآور شدند. شایان ذکـر اسـت کـه  روایات و اقوال صحابه و تابعان در فواید سوره

ها و آیات ضروری اسـت، زیـرا بـه دو موضـوع  تفکیک روایات فضایل از خواص سوره
اند، همان طوری که زرکشـی و سـیوطی نیـز ایـن دو مبحـث را از  متمایز از هم پرداخته

دهد کـه  اند و این نشان می دام را در باب مستقلی آوردههمدیگر تفکیک کرده و هر ک
از نگاه آنها نیز، این دو موضوع مستقل از همدیگر هستند، لذا روایات ناظر به آنها را نیز 
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نگاریهای خـاص نیـز، خـواص  بایستی مستقل از همدیگر بررسی کرد. نویسندگان تک
ایرانی به این تجمیع تمایـل نشـان اند، فقط نویسندگان  القرآن را از فضایل تفکیک کرده

اند. در کنار آثار و برکات متعددی که در روایات، برای متن آیـات قـرآن بـا تعـابیر  داده
ای از آیـات،  برای بیان اثربخشی خـاص دسـته» قوارع«مختلف اشاره شده است، تعبیر 

کید قرار گرفته است.  در احادیث امامیه مورد تأ
(ابـن فـارس، رع، به معنای کوفتن چیزی بر چیزی اسـت قوارع جمع قارعه، از ریشه ق

و قارعه، حادثۀ کوبنده و خرد کننده را گوینـد و در  )۹/۲۴۴، ۱۴۱۷؛ مصطفوی، ۸۱۳، ۱۳۸۷
در همین مفهوم به  م)۲۰۱۱،  الحسن  (ابنهای دنیوی  و عذاب )۵ – ۱(قارعه/قرآن برای قیامت 

های معنـای ریشـه قـرع  ی، از مؤلفـهکننده بودن و ناگهان کار رفته است؛ شّدت، هالک
. قوارع قرآن، اصـطالحی شـناخته )۳۶۵ – ۱۱/۳۶۴، ۱۹۹۴؛ زبیدی، ۴/۴۵، ۱۳۶۴(ابن اثیر، است 

رو، عنـوان  شده در شناسۀ برخی از آثار قرآنی قرون سوم و چهارم هجـری اسـت. ازایـن
 درخشد. قوارع القرآن بر تارک برخی از آثار اسالمی می

، )۱۵۳تـا، (ابـن نـدیم، بـی، أبو زید البلخـی ق)۴۲۷(حیی بن الحسن أبوعمرو محمد بن ی
اند کـه دارای اثـر  ،... از جمله مؤلفانی) ۱/۹۳۶ق) (حاجی خلیفة، بی تا،  ۶۸۰(جالل بغدادی 

مستقلی با عنوان قوارع القرآن بودند و برخی از آنها خوشـبختانه بـه دسـت مـا رسـیده و 
های حماسی و  کاربرد آن در معماری مساجد و خطبه چنین، رد پایی از اند. هم نشریافته

 قمـری) ۲۵۰(متـوفی شورانگیز در دورۀ اسالمی نیز مشهود است. بـر پایـۀ گـزارش ازرقـی 
نگار معروف، مسجد الحرام در روزگـار وی، دارای دو سـقف بـوده کـه بـر روی  تاریخ

بـوده اسـت؛ در همـدیگر قـرار داشـته و بـه انـدازۀ دو و نـیم ذراع، فاصـله میـان آن دو 
های سقف زیرین که خود از سـاج مطـالی بـه طـال بـوده اسـت، قـوارع قـرآن و  چوب

، ۱۳۶۹(أزرقـی، کتابـت شـده بـوده اسـت  و دعا برای مهدی عباسی صلوات بر محمد
۲/۹۶ – ۹۷(  . 

کند که بعد از قتل محمد بـن هـارون و بـاال گـرفتن آشـوب،  طبری نیز گزارش می
ای بلیغ خواند که در آن قوارع قرآن را به کار برده  ای آنان خطبهطاهر وارد مدینه شد و بر 

بود و طبری بخشی از این خطبۀ طاهر را گـزارش کـرده اسـت کـه گـویی در تهیـیج و 
راستی خاسـتگاه اشـتهار  . به)۷/۹۰، ۱۴۱۲(طبری، ترغیب مردم بر اطاعت مؤثر بوده است 
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دهد کـه  ررسی روایات نشان میهای این آیات کدام است؟ ب این تعبیر چیست؟ شاخصه
نگـری در ایـن  دارد و از کالن پیش از همه، عنوان قوارع ریشه در روایات اهل بیت

، ۱۳۸۰(بنگرید: کلینی، های خاص این دسته از آیات دست یافت  توان به ویژگی روایات می
 .  )۲۳۶ - ۳/۲۳۷، ۱۴۱۴؛ حر، ۶/۵۱۶

وایات امامیه، روشن است که مخاطب امامان بـا در ر » َقَواِرع اْلُقْرآِن «از کاربرد تعبیر 
مفهوم این اصطالح آشنا بودند؛ لکن ظاهر روایـات در بیـان گسـتره و شـمولیت قـوارع 

گـاهی و فهـم مخاطـب از  ها ساکت هستند که به نظر می نسب به سوره آید بـه قرینـۀ آ
آیـاتی از قـرآن مقصود امام، این ابهام قابل رفع است. بر پایۀ ایـن روایـات، قـوارع قـرآن 

هستند که نزد امامان شیعه، نوع و کارکردهای متنوع آنها برای حراست از اشیاء و حفظ 
کید داشتند که شـیعیان  سالمت آنها از گزند، شفای بیماری و... روشن بوده است و تأ
ایشان نسبت به قوارع قرآن پرسش کنند تا با کاربردهای آنها آشنا شـوند. مجموعـۀ ایـن 

نشانگر تمایز و کارکرد خاص قوارع قرآن از سـایر آیـات اسـت. برخـی نیـز، مستندات، 
، ۱۴۱۸(نمـازی، اند  هایی چون معـوذتین و ام الکتـاب را نیـز از شـمار قـوراع دانسـته سوره

اما نصوص صریحی در تعیین نـوع و تعـداد قـوارع قـرآن از روایـات بـه دسـت  )،۸/۴۵۲
کنـد:  برداشت خود از قوارع را چنین بیـان می نیامد. زبیدی نیز بدون استناد به روایات،

» ، ِمَن من الشیاطیِن واإلنِس والِجنِّ
َ
ها أ

َ
ومن الَمجاز: َقواِرُع الُقرآن هی اآلیاُت التی َمن قرأ

، وآِخُر سوَرِة البقـرة، ویـس، ألّنهـا  َیت ألّنها َتْقَرُع الشیاطین، مثُل: آیة الُکرسیِّ کأّنها ُسمِّ
ن هـا َتصِرُف الَقْرع عمَّ

َ
. آلوسـی نیـز قـوارع را سیاسـت )۳۶۵ – ۱۱/۳۶۴، ۱۹۹۴(زبیـدی، » قرأ

 . )۱۶/۲۶۷، ۱۴۱۵(آلوسی، خداوندی برای صالح دنیا و آخرت دانسته است 
فهـی «نیز، قوارع را چنـین تعریـف کـرده اسـت:  قوارع القرآنسلوم، محقق کتاب 

یئـة أوراد المسـلم فـی اآلیات القرآنیة التی تحفظ من الشیاطین وتعصم منه وتکون علی ه
. محققـان )۸(ابن الحسن، » الصباح والمساء أو تقرأ فی احوال معینة کحال اللهوف والقلق

تصریح دارند که قرائت شماری از آیات قرآن، از  امامیه با استناد به روایات اهل بیت
 جمله قوارع آن و سایر ادعیۀ وارده از معصومان در دفع امراض، شر و حسـد شـیاطین و

(جواهری، جن سودمند هستند و این حقیقت در نصوص روایی همۀ مسلمانان آمده است 
وری از آثـار معنـوی آیـات و  . کارکرد ویژگی اثربخشی قـرآن، بهـره)۳۷۹ – ۲/۳۸۰، ۱۴۱۹
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گون قرآن است که چنین آثـار شـگرفی را در  تصحیح شناخت ما نسبت به ماهیت غیب
اعجازآور است. بدون روایات، امکـان شـناخت خود گردآورده است و از این حیث نیز 

ها و آیات، میسور نیست و در این موضوع، تنها راه معتبر، حدیث معتبر از  خواص سوره
 نماید. معصوم است که ما را به آفاق قرآن رهنمون می

 گیری نتیجه
اند کـه نظـر بـه  ای از روایات امامیه به مسائل بنیادین شناخت قرآن توجه داشـته گونه

ای مسـتقل و متمـایز از  توان آنها را در گونـه مایز محتوایی و رویکردی این روایات، میت
شناسی داشته و با واسطه  بندی کرد. آشنایی با این روایات، نتایج قرآن دیگر روایات دسته

در تفسیر قرآن نیز سودمند هستند. نظر به تفاوت محتوا و کارکرد، این دسته از احادیث، 
ایم.  شناخت قـرآن نامیـده های دیگر هستند و آنها را در این پژوهش، متن نهمتمایز از گو 

گفتار الهی به عنوان نخستین ویژگی متن قرآن، افزون بر تبیـین ماهیـت قـرآن کـریم در 
های نادرست شناخت ماهیت و فرآینـد پدیـداری قـرآن، سـودمند هسـتند و  ابطال نگره

باشـند. غفلـت از ایـن گونـه  آزمایی آنهـا می عیاری استوار برای نقد این نگره و راسـتی
های کالمـی و فلسـفی مـرتبط بـه ماهیـت  روایات، قرآن پژوه را در انبوه متراکم فرضـیه

قرآن، دچار سرگشتگی خواهد نمود. ویژگی تاریخمندی متن بر لزوم توجـه بـه شـرایط 
کیـد دارد و مسـتندات رو  شـنی بـر تاریخی و محیطی نزول قرآن در گام فهم و تفسیر تأ

رعایت این اصل در تفسیر، در احادیث امامیـه قابـل ارائـه اسـت. روایـات تأویـل بطـن، 
احادیث مشهور به جری و تطبیق قرآن، احکام مستفاد از قصص قرآنی و آیات تـاریخی 

های آن فرازمان بوده و از نوعی پویایی  ها و آموزه به این ویژگی متن اشاره دارند که پیام
ر هر دوره از تاریخ برخوردار هسـتند. تشـابک معنـایی آیـات، ریشـه در به افق زمانه، د

های متنوعی به این ترابط  پیوند متنی آیات با یکدیگر دارد که در احادیث امامیه به گونه
و تشابک اشاره شده است. اثر بخشی، ویژگی فراطبیعی متن آیات اسـت کـه خوانـدن 

پیامدهای شناختی و معنوی خـاص خـود را  توأم با تأمل و تفقه هر یک از سور و آیات،
وری ما از قرآن سودمندند. اگر این دسته از  شک، در شناخت و بهره به دنبال دارد و بی

ها و آیـات قـرآن و  روایات نبودند، امکان دستیبابی به چنـین شـناختی از ماهیـت سـوره
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مندی را  بهره های زیادی از شناخت و های آن برای ما میسور نبود و محرومیت کارآمدی
 از قرآن به دنبال داشت. 
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