
 
 ١هاها و گونهمفسران معاصر امامیه و غرر قرآن؛ چیستی، رهیافت

 
 ٢علی راد

 )١٣/٨/٩٤:  تاریخ پذیرش مقالهـ ١٣/٥/٩٤: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

مرجعیـت و   ,  محتـوایی و بیـانی     رجـستۀ هـای ب    آیاتی از قرآن به دلیل دارا بودن ویژگی       
جامعیت خاصی در تبیین آموزه های قرآنی یافته و به مرور از شهرت، فراوانی ارجـاع و                 

اسیر معاصر امامیـه    در برخی از تف   . اند  استناد در احادیث و اقوال مفسران برخوردار شده       
 آنهـا اسـتخراج     ۀیاد شده و معارف ژرفـی از درونمایـ        » آیات غُرر «از این آیات، به عنوان      

هـای انتخـاب ایـن      ها و شاخص    رغم استناد به آیات غرر، ماهیت، مالک        علی. شده است 
در ایـن  . شـناختی آن تبیـین نگردیـده اسـت       آیات بیان نشده و مباحث نظـری و روش        

هـای پدیـداری آیـات غـرر، انـواع            یستی معنایی و مفهومی غرر، زمینـه      مقاله، تبیین چ  
غُرر قرآنـی ریـشه     . بندی این آیات بررسی شده است       ها، اکتشاف و الگوی طبقه      رهیافت

 آیات مجموع در خود موضوع در که قرآنی تام های  در سنت و عترت داشته و به عبارت       
 و موضـوع  تبیـین  در و بـوده  برخـوردار  محتـوایی  و بیـانی  خـاص  برجـستگی  از قرآنی

دو رهیافـت   . شـوند   باشند، اطالق می   کارآمد و به فرد  منحصر  آن مسائل به پاسخگویی
.  گرا میان مفسران معاصر امامیـه در انتخـاب آیـات غـرر رایـج اسـت                  گرا و محتوا    غایت

های نقلـی، اجتهـادی و تُراثـی ممکـن اسـت و الگـوی          روش ۀاکتشاف غرر قرآنی بر پای    
 معرفـت دینـی در      ۀ نظریـ  ۀهـا بـر پایـ       بنـدی آن     معیار در این خصوص، طبقـه      جامع و 
 . اصلی آن استۀگان های پنج ساحت

 
 . تفسیری ۀبندی آیات، غرر آیات، قاعد تفسیر امامیه، طبقه: ها کلید واژه
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 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٢٦

 طرح مسئله 
در توصیف دوازده آیـه اسـتفاده کـرده اسـت           » اآلیات غرر من«عالمه طباطبایی از تعبیر     

، ١٤؛  ٤٨؛  ٢٢٤ و   ٦، صص ١٣؛  ٤٨؛  ٩٨، ص ١٢؛  ٤٨؛  ٣٣٥، ص ١١؛  ٤٨؛  ٣٧٣ص ،٢؛  ٤٨[
؛ ٤٨؛  ٣٣٧، ص ١٨؛  ٤٨ ؛   ٦٣، ص ١٧؛  ٤٨؛  ٢٠٩، ص ١٦؛  ٤٨؛  ٩٥، ص ١٥؛  ٤٨؛  ١١٩ص
وری ایـشان از      بهره]. ٢٢٣، ص ٢٠؛  ٤٨؛  ٣١٦، ص ١٩؛  ٤٨؛  ٢٠١، ص ١٩؛  ٤٨؛  ٢٦، ص ١٩

 دادن دقـایق وحیـانی،   آیات غرر به عنوان یک قاعده در گستراندن معارف قرآن و نـشان           
، متأثر  تفسیر تسنیم بعدها  ]. ١٩[ با سایر تفاسیر است      تفسیر المیزان ابتکار و وجه تمایز     

 تفسیر تسنیمدر . ، غرر قرآنی را در تفسیر هر سوره مشخص کرده است          تفسیر المیزان از  
غیر از شاخص توحیدی بودن آیات غرر، تعبیر دیگری کـه بـه عنـوان ضـابطه و مـالک                    

مؤلف این تفسیر   . ن این آیات باشد، جز اشاره به موضوع و محتوای آیات، یافت نشد            تعیی
 و احکـام  اخـالق  عقاید، از اعم قرآنی، اسالمی مسائل همۀ چون« : نویسد  در این باره می   

 شایـسته  اعمـال  و همۀ معارف  زیر بنای  که گردد  می باز سبحان خدای توحید به حقوق،
 محور که آمد خواهد این، بر افزون. اند  توحیدی آیات آن،قر کلیدی آیات بیشترین است؛

 و اسـت  توحیـد  آن، آیـات  و سـوره  ایـن  نـزول  فـضای  به توجه با عمران  آل اصلی سورۀ 
 غرر از شماری طباطبایی،  عالمه .است مباحث توحیدی  نیز سوره این آیات غرر محتواي

 هـا   آن شترین محتـوای  بیـ  کـه  آورده اسـت   المیـزان   تفسیر گوناگون مواضع در را آیات
، تعبیر غرر در    تسنیم و   تفسیر المیزان افزون بر   ]. ٣٢-١٣، صص ١٣؛  ٢٠[» است توحیدی
، ٥؛ ٤٠؛  ٦٢، ص ٥؛  ٤٠[ نیز حداقل در مورد چهـار آیـه بکـار رفتـه اسـت                الفرقانتفسیر  

 و  المیزانیک از دو تفسیر       در اینکه کدام  ]. ١٩٧، ص ٢٦؛  ٤٠؛  ٣١٠، ص ١٠؛  ٤٠؛  ١٦٨ص
شناسی قرآن متأثر از دیگری بوده است، نگارنده بـه نظـر قطعـی                ویکرد غرر  در ر  الفرقان

، بـرای اثبـات آن انـدکی        المیـزان  بر   الفرقاندست نیافت و استناد به تقدم زمانی انتشار         
 در طـرح ایـن      الفرقـان نماید؛ هر چند در تفاسیر معاصر امامیه، تقدم تـاریخی             دشوار می 

 .ا قراین بیرونی بتوان ابتکار وی را نیز اثبات کردایده قابل انکار نبوده و چه بسا ب
انّه لمـن غـرر     ... «به همین شکل رویکرد تعیین غرر احادیث نیز، در لسان معصومان            

خزائننا؛ همانا این حدیث از شمار غرر سخنان ما، باطن           سرایرنا ومکنون  احادیثنا و باطن  
ایج بوده است   و عالمان امامیه ر   ] ٦١٠ص, ٢؛  ٤٥[» باشد   خزائن ما می   ۀاسرار ما و گنجین   

 برخی از روایاتی که از همـین نـوع هـستند بـه سـان احادیـث غـرر                    ،و از همین رو   ... « 
و ... کننـد  ها را حمل می ی آننباشند که حاوی معارف بلندی بوده و امثال چنین روایا      می



  ٢٧       هاها و گونهافتمفسران معاصر امامیه و غرر قرآن؛ چیستی، رهی
، ١؛  ١٠[» وجوی گسترده و کاملی است       این نوع از احادیث نیازمند پژوهش و جست        ۀهم
 مِـنْ  ءٌ شَـيْ  عِنْـدَکُمْ  هَـلْ  :لَـهُ  قِیـلَ  أنّـه  «عالمه طباطبایی نیز ذیل روایت علوی   ]. ٣٥ص

» ՙکِتَابِـه  فِـي  فَهْمًا عَبْداً اللّهُ یُعْطِي أنْ إالّ  النَّسَمَةَ بَرَأَ وَ الْحَبََّة فَلَقَ الَّذِي وَ  ال ՚: قَالَ الْوحْي؟
است و بر کمترین چیزی که ایـن روایـت داللـت            این حدیث از غرر روایات      « : نویسد  می

آنچه از معارف شگفت انگیزی که از ساحت علمی ایشان صادر شده و              دارد این است که   
 ].٧١ص ،٣؛ ٤٨[» عقلها را به حیرت انداخته، همگی از قرآن اخذ شده است

 ۀگزینی از قـرآن چیـست؟ ایـن ایـده از کجـا و چگونـه در اندیـش                     غرر ۀخاستگاه اید 
ان معاصر امامیه شکل گرفته و مالک ایشان در تعیین آیاتی به عنوان غرر چه بوده          مفسر

ها با دیگر آیـات چیـست؟         های پدیداری و وجوه تمایز آن       است؟ ماهیت آیات غرر، زمینه    
هـای    اهم رویکردهای رایج میان مفسران امامیه در گزینش غرر قرآن کدام اسـت؟ روش             

از اهـم   ... بندی غرر قرآن کدام اسـت؟ و          امع طبقه استخراج غرر قرآن چیست؟ الگوی ج     
رغم کاربرد اصطالح غرر میان عالمان امامیه،         متاسفانه علی . پژوهی قرآن است    مسائل غرر 

در تعیین آیات و احادیث خاص، تحلیل دقیق، روشن و جامعی از چند و چون، شرایط و                 
ین ضرورت، ایـن پژوهـه بـا        نظر به ا  . چگونگی آن در تفاسیر امامیه به عمل نیامده است        

های پدیـداری آیـات        تبیین چیستی معنایی و مفهومی غرر، زمینه       ،پردازی  رویکرد نظریه 
هـای مفـسران معاصـر امامیـه بـه ماهیـت غـرر، اکتـشاف و الگـوی                     غرر، انواع رهیافـت   

فرض نویسنده ایـن اسـت کـه          پیش. بندی این آیات را مورد بررسی قرار داده است          طبقه
 تفـسیری در    ۀ دارد و به عنـوان یـک قاعـد         )ع(بیت  یشه در سنت تفسیری اهل    آیات غرر ر  

ای در  آفرین است و مفسران معاصر امامیـه، نقـش برجـسته    های قرآنی نقش  تبیین آموزه 
 متناسب با مسائل اصـلی آن بـه پـنج بخـش             ،ساختار مقاله . اند  طراحی و ارائه آن داشته    

بنـدی غـرر قرآنـی     ی، اکتـشاف و طبقـه  شناسـ   شناسی لغوی و اصطالحی، رهیافت      مفهوم
 .شود های پژوهش ارائه می تقسیم و در هر بخش پاسخی به پرسش

با محوریت مسائل این پژوهه، مقاله یا کتاب نشر یافته به زبان فارسی یا عربی یافـت                 
 تخصـصی اسـت لکـن در شـمار     ۀتوان ادعا کرد که این موضـوع فاقـد پیـشین     نشد و می  

 عالمه از آیـات     ۀ به استفاد  تفسیر المیزان شناسی    مرتبط با روش  های    معدودی از پژوهش  
ـ      از این جمله می   . غرر اشاره شده است     مـه   عـال  مرحـوم  تفـسیری  ۀسـیر  «ۀتوان بـه مقال

ــایی ــات در «و ] ١٩[» )ره(طباطب ــزانغــرر اآلی ــتفــسیر المی ــا محوریــت آی  ۀ ســور٥٦ ۀ ب
های اسـتنادی عالمـه        نمونه در بخشی از نوشتار نخست فقط به      . اشاره کرد ] ٥٧[»ذاریات

نوشتار دوم نیز به اجمال در      . ها بسنده شده است     به عنوان آیات غرر و توحیدی بودن آن       



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٢٨

 سوره ذاریات را مورد بحث قـرار داده         ٥٦ۀمقدمه به معناشناسی غرر پرداخته و سپس آی       
مـایز از    و کـامالً مت     اساساً مسائل این مقاله با مسائل دو نوشتار یاد شـده متفـاوت            . است

 تحلیلـی اسـت ولـی     ـ  شناسی بـا روش اکتـشافی    حاضر نظریهۀرویکرد مقال. ها است آن 
 . مقاالت یاد شده رویکرد توصیفی و ترویجی دارند

 
 مفهوم شناسی. ١
  معنای لغوی .١ .١

استعمال مشتقات این واژه در آیـات       ]. ١٥ص ،٥؛  ٨[ از ریشه غرر است      غُرَّة جمع کلمه    غُرَر
ا   )ص(کـانَ النَّبِـيُّ  « ـ در روایات نبوی چـون   ٢ و مصدر١شکل فعل ماضیقرآن ـ به   یَغُـرُّ عَلِیـ 

؛ ٣[و موارد دیگـر      ]٣٥٧ص ،٣؛  ١ [»ال تُغَارُّ التَّحِیَّةُ   «،». صَالةٍ وَ ال تَسْلِیمٍ     ال غِرَارَ فِي   «،»بالعِلْم
 )ع(علـی ، در احادیث امام     ]١٩، ص ٥ ؛   ٨؛  ٤٢٣ـ٤٢٢ ص ، ٣؛  ٥٠؛  ١٢١؛ ص ٤٤؛  ٣٣٤، ص ٢

 ،٣؛  ١[و سـخنان صـحابه       ]٣٥٧ص ،٣؛  ١ [» بَجَّهُ  ا یَغُرُّ الغُرَابُ  مَ کَ   یَغُرُّهُ  مَن یُطِع اللَّه  «همانند  
 ،٤؛  ١١[ جـاهلی و اسـالمی       ۀهـای دور    و نیز کاربرد فراوان آن در اشعار و خطبـه         ] ٣٥٧ص
 ،٢ ؛١٤؛ ٣٨٧  و٣٣٣ ، ٨١صـــص ،١ ؛١٤؛١٩٣، ص٩؛ ١١؛ ٢٩٨-٢٩٧ص ،٥؛ ١١؛ ١٢٩ص

ــص ــص٣ ؛١٤؛ ٥٠٥  و٧٢ص ؛ ٨١، ص٦ ؛١٤؛ ١٨١، ص٢ ؛١٤؛ ١٣٣؛ ص٥٥؛  ٥٦ و٥٥، ص
 نـزول قـرآن و      ۀنشانگر شـیوع و رواج آن در دور       ] ٤٥٠ - ٤٤٩ص ،١؛  ٤٦؛  ٢٨٦، ص ١ ؛٢٩

 . عصر نبوی بوده است و لذا در اصالت عربی آن تردید وجود ندارد
 هتـرین، های لغـت کهـن، معـانی متفـاوتی چـون درخـشندگی، سـپیدی، ب                 در کتاب 

  ١٥، ص٥  ؛٨؛ ٧١ص ،٤؛  ٥[ترین و سرآمد برای این واژه آمـده اسـت             ترین، برجسته   ناب
لذا به هر چیزی که برجستگی خاصـی داشـته باشـد و در مقایـسه بـا                  ] ٣٤٦ص ،٤ ؛٥٤

، ٥ ؛ ٨[شــود  اطــالق مــی غُــرَّةتــر و دارای فــضیلت بیــشتری باشــد، همگنــانش نفــیس
زبانان کهن به اسب، برده، شتر نجیـب و     عرفی عرب  برای نمونه در محاورات   ]. ٢١ـ ١٩ص

فراهیدی بر این مبنا ]. ٣٥٤ص ،٣؛ ١[اطالق شده است » ة المالغُرّ«.... رو، کنیز فربه و خوش
 سفید  ۀهمچنین در اشاره به نقط    ]. ٣٤٦ص ،٤  ؛ ٥٤[معنا کرده است    » خالص از مال  «غره را   

                                                                                                                   
 اتَّخَـذْتُمْ  بِـأَنَّکُمُ  ذلِکُـمْ « ، » ]٤٩: األنفال [ دینُهُم هؤُالءِ غَرَّ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ  في الَّذینَ وَ الْمُنافِقُونَ یَقُولُ إِذْ«. ١

؛ ١٣٠  و٧٠: األنعـام ؛٢٤: عمـران  آل: [و نیـز نـک  »  ]٣٥: الجاثیـة [ الـدُّنْیا  الْحَیاةُ  غَرَّتْکُمُ وَ هُزُواً اللَّهِ آیاتِ
 ].٦:  االنفطار؛١٤: الحدید؛ ٥١ :عرافاأل

 یَعِدُهُمُ ما وَ«،  »]٢٠: الملک [غُرُورٍ  في إِالَّ الْکافِرُونَ إِنِ«،  »]١٤: الحدید [الْغَرُورُ بِاللَّهِ غَرَّکُمْ وَ اللَّهِ أَمْرُ جاءَ حَتَّى«. ٢
 ].٤٠:   فاطر؛١٢ : األحزاب؛٦٤:  اإلسراء؛١١٢: األنعام[: نیز نکو » ]١٢٠: النساء [غُرُوراً إِالَّ الشَّیْطانُ



  ٢٩       هاها و گونهافتمفسران معاصر امامیه و غرر قرآن؛ چیستی، رهی
پوسـت    ، بَرده و کنیـز سـفید      ]٧٦٧ص ،٢؛٢١[داخل چشم سگ سیاه، سپیدی پیشانی اسب        

، صـورت  ]١١٨، ص٦١؛ ٧٢، ص٢؛ ١٤؛ ٤٦٦، ص١؛ ١٤[، آغاز هر ماه و سال   ]٣٥٣، ص ٣؛١[
نظیــر  ، شخـصیت کـم  ]٥٠٥ص ،٢؛١٤[ای بِکـر   ، اندیـشه ]٤٤٥، ص١؛١٤؛ ٣٦٢؛ ص٩[زیبـا  

  .کردند، از این واژه استفاده می ، بزرگ و رئیس قوم و قبیله]١٩٣؛ ص٦١؛ ٥٦، ص٣؛١٤[
کننده ارزش و منزلت مادی و معنـوی در زبـان عربـی               ه غرّه و غرر از واژگان بیان      واژ

به کار رفته است    ... ای دارد و در مورد اشیا، انسان، زمان، مکان و             است و کاربرد گسترده   
 امور با یکدیگر ناگزیر از کاربرد آن است و          ۀزبانی در مقام معرفی خود و مقایس        و هر عرب  

بت معنایی و استعمالی ندارد اما با توجه به تفاوت اعراب حرف اول مـاده               لذا این واژه غرا   
شناسـان    آن به کسره، فتحه یا ضمّه معانی متفاوتی از این ماده اراده شده است که لغـت                

ــه آن توجــه نــشان داده  ،٥ ؛٨ ؛٣٤٧-٣٤٥صــص ،٤ ؛٥٤؛ ٣٥٦-٣٥٣، صــص٣ ؛١[انــد  ب
این ماده به فـتح بـه معنـای         ]. ٦٧٥-٦٧٤؛ صص ٣٤؛  ٧٧٠-٧٦٧، صص ٢ ؛٢١؛  ٢١-١٩صص

بـه  ) غُـرُر (و بـه ضـم      ] ١٦، ص ٥ ؛ ٨[تجربگی    خدعه و فریب و به کسر به معنای غفلت و کم          
و در ساختارهای دیگر به معنای کاستی و فریفتگـی نیـز آمـده              ] ١٢، ص ٥ ؛ ٨[معنای باطل   

 ،٣؛  ٤ [نیز بکار رفته است   » ال تغار التحیة  « کسر در روایت نبوی      و به ]. ٣٤٥ص ،٤ ؛٥٤[است  
آید میان فریفتگی و درخشندگی رابطه معنایی باشد زیرا انسان معموالً           به نظر می  ]. ١٧٥ص

این معنـا   ]. ٤٢١ص ،٣ ؛٥٠[خورد که چیزی برای وی جذابیت داشته باشد           زمانی فریب می  
بیشتر در آیات قرآنی بکار رفته است و معموالً غرور به معنای فریب با واژگـانی چـون دنیـا،                    

در شـماری از ابیـات      . صورت همنشینی دارد     خوش ۀو چهر ] ٨٥ص ،٢؛  ٥٢[، آرزوها   شیطان
 غره و مشتقات آن با محتوای وصایای اخالقی و احتیاط در مواجهه با دنیا بکـار                 ۀمثنوی، واژ 
 ].٣٢٦- ٣٢٥، صص٢ ؛٣٧؛ ٤٤١ص ،٣ ؛٣٧[رفته است 

 گفت گوهر معنـایی  توان غرر در زبان عربی میۀدر مجموع با توجه به کاربردهای واژ   
باشد که برایند شرافت، نَفاست، فضیلت، زیبایی         این کلمه، برجستگی شیئ یا شخص می      

  ].٣٣٣، ص١؛ ١٤[ساالن خود است  سانان و هم و آغازه بودن آن در میان هم
 
 معنای اصطالحی. ٢. ١

ی قرآن در   توان به آیات ممتاز بیانی و محتوای         تحلیل معنایی غرر، آیات غرر را می       ۀبر پای 
ها در قرآن وجـود       موضوع خود تعریف کرد که واجد اوصاف اختصاصی بوده و همانند آن           

بیـانی و  «فصل ممیـز ایـن آیـات از سـایر آیـات اسـت و از تعبیـر               » ممتاز«. نداشته باشد 
 غـرر   ۀای که آی    توأمان بودن این دو وصف برای آیات غرر مقصود است به گونه           » محتوایی

این سخن به معنـای نفـی اعجـاز از          .  امتیاز بالغی و محتوایی باشد     همزمان واجد هر دو   



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٣٠

آیات غیر غرر و حصر آن در غرر نیست، بلکه نگارنده با اعتقاد به بالغـت و اعجـاز بـرای                     
های بیانی و     تمامی آیات قرآن، قائل به نوعی تمایز برای شماری از آیات به لحاظ ویژگی             

استفاده از تعبیر آیات کلیـدی،      . سازد  ر متمایز می  ها را از آیات دیگ      محتوایی است که آن   
رو  مانـد و ازایـن   االسـمی مـی   برای این نوع از آیات به تعریف شـرح ] ١٩[بنایی، باهره     زیر

انـد کـه راهگـشای        غرر آیات، آیات کلیدی قرآن    «همچنین عبارت   . نیازمند تکمیل است  
هـای    نی برای حل پیچیدگی   بسیاری از آیات دیگر بلکه پایه و میزان عدل و مصباح روش           

، به کارآمـدی آیـات غـرر نظـر دارد تـا تبیـین               ]١٣، ص ١٣؛  ٢٠[» اند  بسیاری از احادیث  
 بـه   تـسنیم دست آمـد کـه جـز در تفـسیر             از بررسی تفاسیر امامیه به    . ماهیت این آیات  

تعریف آیات غرر اهتمام نشده است؛ هر چند که به طور قطع مورد نظر آنان بوده است و                  
   و   بـا توجـه بـه معنـای لغـوی          .دقیـق نیـست    و تـام  شده نیـز     حال تعاریف ارائه   در عین 

 تعریـف  چنـین  توان  می را غرر اصطالحی غرر و کاربرد آن در بیان مفسران امامیه، آیات         
 برجستگی از قرآنی محکمات مجموع در خود موضوع در که قرآنی تام های  عبارت «:کرد

  آن مـسائل  بـه  پاسـخگویی  و موضـوع  تبیین در و بوده برخوردار خاص بیانی و محتوایی   
آید که غرر قرآنی با محکمات پیوند         از این تعریف بر می    » .باشند منحصر به فرد و کارآمد    

 ۀدارند و به بیان دیگر به طور قطـع غـرر از شـمار محکمـات قرآنـی هـستند لکـن همـ                       
ای بـه     تهمحکمات غرر محسوب نمی شوند بلکه محکماتی غرر هستند که ویژگی برجـس            

شـود کـه آیـات        با قید محکمات معلوم مـی     . لحاظ محتوایی و اسلوب بیانی داشته باشند      
 .وجهی بودن در معنارسانی، از شمار غرر قرآن بیرون است متشابه به دلیل چند

آیـد کـه      تنها از برخی اشارات و برایند آیات منتخب عالمه طباطبایی چنین بـر مـی              
، ]١٤٣، ص ١٢  ؛٤٨؛  ٣٧٢، ص ٢  ؛ ٤٨[ دقت در بیان     ، ظرافت و  ]٩٦، ص ١٢؛٤٨[جامعیت  

از ] ١٧٨، ص١٥ ؛ ٤٨؛ ٧، ص١٣  ؛٤٨؛ ٣٠٧، ص٢ ؛٤٨[توحیـــــدی بـــــودن محتـــــوا 
 و  ٢، بالغـت بیـانی    ١همچنین جامعیت . های آیات منتخب وی به عنوان غرر است         شاخصه

  . در انتخاب آیات غرر استتفسیر الفرقان از معیارهای ٣ژرفای معارف

                                                                                                                   
 مدالیل آیات مرتبط به توحیـد آفـاقی و          ۀاین آیه از غرر آیات و جامع براهین توحید است؛ جامع هم           «. ١

هـا تعمـیم     میـوه  ۀاین از آیاتی است کـه زکـات را بـرای همـ            « و  ] ٦٢، ص ٥ ؛ ٤٠[» انفسی قرآن است    
 ].١٦٨ ص،٥؛ ٤٠[» ...دهد،  می

 به  )س(و از فاطمه  » انفسنا« به   )ع( است زیرا از علی    )ع(بیت  این آیه از غرر آیات قرآنی مرتبط به شأن اهل         «. ٢
 ].٣١٠، ص١٠؛ ٤٠[»  تعبیر کرده است»أبناءنا« به )ع(و از حسنین» نساء نا«
کنون بشر بـدان دسـت نیافتـه در         های غیبی را که تا      این آیه میان غرر قرآنی، ممتاز است زیرا نشانه        «. ٣

 ]. ١٩٧ص ،٢٦؛ ٤٠[» اختیار انسان قرار داده است



  ٣١       هاها و گونهافتمفسران معاصر امامیه و غرر قرآن؛ چیستی، رهی
انتخاب نام غرر برای برخـی از آیـات آسـان نیـست هـر چنـد                  «تسنیمر  از نگاه تفسی  

اشتمال آنها بر نکات سودمند بیش از بعض دیگر باشد البته آیات کلیدی که مشتمل بـر                
باشد که بتوان فـروع فـراوان       » سنّت قائمه «یا  »  عادله ۀفریض«،  » محکمه ۀآی«اصل مهم در    

ـ          اتـصاف بـه غـرر       ۀه اسـتنباط کـرد، شایـست      فقهی، حقوقی یا اخالقی را از آنها مجتهدان
همچنین در معیار کلیدی بودن آیـات، بـه علـو مـتن،             ]. ٤٨٧، ص ٢١؛  ٢٠[» خواهند بود 

ایجاز اعجاز آمیز، اتقان در برهان، جمع برهان و عرفان در بیان قرآنی و نیـز راهگـشایی                  
های احادیث  ها برای آیات دیگر و پایه و میزان عدل بودن و روشنگری برای پیچیدگی آن

 قرآنی اعم از عقاید، احکـام،  -  مسائل اسالمیۀدر نگاه استاد جوادی هم. اشاره شده است  
 معارف و اعمـال شایـسته اسـت و          ۀبنای هم   گردد که زیر    اخالق و فنون به توحید باز می      

 ].٣٢ ص ،١٣ ؛٢٠[ت کلیدی قرآن آیات توحید است بیشترین آیا
 
 ها زمینه. ٢

های پدیـداری     زمینه« غرر قرآنی با تکیه بر پرسش        ۀی پدیداری اید   تاریخ ۀتحلیل پیشین 
تـرین مـسائل    یکی از مهم» غرر قرآنی چیست و مهمترین عامل پدیداری آن کدام است؟       

در پاسخ به این پرسش بایستی ابتدا به این مهم توجه داشت که بعد از               . این پژوهه است  
هـایی از آن مـورد توجـه خواننـدگان و           پدیداری هر متنی، چه نوشتار و چه گفتار، پـاره         

این برجستگی بخشی از یک مـتن       . شودگیرد و از شهرت برخوردار می       مخاطبان قرار می  
و به دنبال آن شهرت استنادی، ریشه در ساختار بیانی و سرشت معنایی و مهارت پدیدار 

ا تـذکر داده    هـ   ممکن است پدیدار خود به جایگاه ممتاز این پـاره         . آن دارد ] آورنده  پدید[
نمـایی    باشد و ممکن است افزون بر این، در فرهنگ کاربران و خوانندگان چنین برجسته             

برای مثال در اشعار حافظ برخـی  . و شهرت استنادی برای بخشی از یک متن پدید بیاید      
کنـد و     وی نزد خوانندگان شهرت اسـتنادی پیـدا مـی           های    هایی از غزل    ها یا بیت    از غزل 

ر از اشاره حافظ نیز به ممتازی این غزلها باشد و یا بدون اینکـه حـافظ                 ممکن است متاث  
هـای وی قائـل       گفته باشد خوانندگان چنین منزلت و اعتباری را بـرای شـماری از غـزل              

آید این امر در به نظر می... به همین سان است اشعار فردوسی، سعدی، شهریار و     . باشند
بـه سـخن دیگـر      . گیر در ادبیات و زبانهای دنیا باشد      ها نیز رایج و گفتمانی فرا       سایر زبان 

گـاه  . متنـی دارد  متنـی و بـرون    گیری ایـن گفتمـان ریـشه در عوامـل درون            فرایند شگل 
دهـد و گـاه     را در اوج بالغت و اسـتناد قـرار مـی          های ممتاز در بخشی از متن آن        ویژگی

ن مخاطبـان و  متنـی نیـز چنـین اتفـاقی در گفتمـا      ممکن است بدون این ویژگـی درون   
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خوانندگان متن شکل بگیرد، یعنی بخشی از آن متن نظر به کارآمدی یا تناسـب آن بـا                  
در . هـای همـان مـتن بیایـد      مخاطبان، امتیازی ویژه نسبت به دیگر بخش       ۀمسائل جامع 

هـایی از مـتن فقـط بـه دلیـل             چه بسا بخش  . گیرد  واقع نوعی نسبیت در اینجا شکل می      
هـای  خاطبان مرجعیـت اسـتنادی پیـدا کنـد کـه در گفتمـان             تناسب گفتمانی روزگار م   

بعد از نزول .  قرآن نیز چنین استۀپیشین و پسین از این ویژگی برخوردار نباشد و دربار    
قرآن، آیات در طی زمان مورد استفاده قرار گرفت و اذهان مخاطبان جامعه بـا آن انـس                  

قـی، اعتقـادی، تربیتـی،      گرفت و جانمایی خاصی برای آیـات در مـسائل فرهنگـی، اخال            
وگوی دینی یـا   ای که در یک گفت پدید آمد؛ به گونه... سیاسی، نظامی، انسان شناسی و   

به آیاتی استشهاد و استدالل شـد و ایـن          ... ای مهم، نصیحت بزرگی برای کوچک،         حادثه
کلیـدی در     مرجعیت معرفتی یافت و به مثابه شاه       آیات به آرامی در مسائل متنوع دینی،      

..« برای نمونه آیات . های جامعه کارساز شد بست گشایی از بن گره  »...ءٌ شَيْ کَمِثْلِهِ لَیْسَ ِ
 الْقاعِـدینَ  عَلَـى  الْمُجاهِدینَ اللَّهُ فَضَّلَ... «ناپذیری خداوند،     در همانند ] ١١: شوری[

 وَ الْبِـرِّ  عَلَـى  واتَعاوَنُ وَ ...«در فضیلت مجاهدان در راه خدا،       ] ٩٥: نساء [»عَظیماً أَجْراً
در مشارکت اجتماعی مبتنـی      ]٢: مائده [»... الْعُدْوانِ وَ اإلِثْمِ عَلَى تَعاوَنُوا ال وَ  التَّقْوى
در معیار بودن تقـوا  بـرای        ] ١٣: حجرات[ »... أَتْقاکُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَکْرَمَکُمْ إِنَّ ...«بر تقوا،   

 ۀدر فلـسف   ]١٧٩: بقره [»...األَلْبابِ أُولِي یا حَیاةٌ صاصِالْقِ فِي لَکُمْ وَ« برتری نزد خدا،    
آیـد  به نظـر مـی  . مورد استناد واقع شد و شهرت یافت   .... ،  ۀ حیات بودن آن   قصاص و مای  

غرر قرآنی در تحدی قرآن به هماوردی از جایگاه خاصی برخوردار باشـند زیـرا بـه طـور                  
گرفت و مخالفان قرآن نیز از  قرار میهایی از قرآن نازل شده و مورد تحدی         معمول بخش 

 أنفـی  القتـل «برای نمونه پیش از نزول قـرآن عبـارت          . هماوردی این آیات ناتوان ماندند    
 »حَیـاةٌ  الْقِـصاصِ  فِي لَکُمْ وَ«  ۀبه عنوان قانون قصاص مطرح بود که با نزول آی         » للقتل

 یـاد شـده نظـر بـه         ۀتحدی عملی در جایگزینی با آن صورت گرفت و اینگونه بود که آی            
... های خاص بیانی و محتوایی چون ایجاز در عبارت، عدم تکـرار، حـسن تـالیف و                  ویژگی

عبارت فصیح و بلیغ رایج در عصر جاهلی را نزد آنـان از             ] ٧٠٦ص ،٢؛  ٣٩ ؛ ٤ص ،٧؛  ٥١[
 ]. ٣١؛ ص٦٢[اعتبار ساقط کرد و غرر در قصاص شناخته شد 

ایجاز آن در تقلیل لفظ و تکثیر معنا استدالل         شهید ثانی در تقریر بالغت این آیه به         
 أنفـى  القتـل « بـه معارضـه بـا مثـل          »حَیاةٌ الْقِصاصِ« ۀکرده است که خداوند با دو کلم      

پرداخت که در نوع خود از امثال نیکو، کوتاه و گویای در معنا بود؛ لکـن خداونـد                  » للقتل
یعنی [چهار حرف کمتر از آن  ترین و گویاترین جمله بسنده نمود و در حالی که             به کوتاه 



  ٣٣       هاها و گونهافتمفسران معاصر امامیه و غرر قرآن؛ چیستی، رهی
» است، ولی با نهایت اختصارش بر بیـشترین معنـا داللـت دارد   ] عبارت القتل انفی للقتل 

 ].٧٠٦ص ،٢ ؛٣٩[
 قصاص در مقایسه آن با عبارت       ۀ آی ۀپژوهان بعد از شمارش ابعاد برجست       یکی از قرآن  

 این آیه که بیـان آنهـا        ها در   با اجتماع این ویژگی   « : نویسد  چنین می » للقتل أنفى القتل«
تـر اسـت و آن را در           نیکـوتر و بلیـغ    » للقتـل  أنفـى  القتـل  «ۀاز جملـ  ] این آیـه  [گذشت،  

 سخن قرار داده است هر چند که عبارت رایج نـزد عـرب نیـز از سـخنان                  ۀترین رتب   عالی
 ].١٦ص ،٢؛ ٢٢[» فصیح آنان بوده است

سـازی نقـش مهمـی         این گفتمان  قرآن در     ۀ به عنوان معلّم و تبیین کنند      )ص(رسول خدا 
آموز بود و این آیات بـرای         آیات استنادی وی در مسائل مختلف برای مسلمانان درس        . داشت

 )ع(بعد از ایشان، علـی    .  قرآنی و وحیانی داشت    ۀآنان جایگاهی رفیع و ممتاز در شناخت نظری       
ری قرآنـی بـرای     این روش را ادامه داد و در سخنان بدیع خود آیاتی را برجسته نمود و عیـا                

هـایی بـه      بـا ذکـر نمونـه     » غـرر مـأثور   « مقالـه ذیـل      ۀدر ادامـ  . مخاطب در مسئله ارائه کـرد     
برجـستگی  .  و عترت ایشان در ایـن گفتمـان خـواهیم پرداخـت            )ص(آفرینی رسول خدا    نقش

آمیز  نظیر قرآنی دارد و برخی دیگر به بالغت اعجاز برخی از آیات ریشه در محتوای فاخر و بی
شک چنین گزینشی نیازمند هوشمندی کامل و اشـراف           بی. گردددر فنون بیان باز می    قرآن  

بینی قرآنی و استواری نظر در انتخاب آیات داشـت کـه هـر دو بزرگـوار دارای ایـن            بر جهان 
 .  فرا گرفته بود)ص( آن را از رسول خدا)ع(دانش بودند و البته علی

سر نهاده و در کرسی هر بحثی بر مسند         هایی، تاج درخشان بر       این چنین بود که آیه    
به دنبال ایـن سـنّت      . استدالل و استشهاد تکیه زدند و مدار و افق بحث را تعیین کردند            

علمی، صحابه، تابعان و دیگر عالمان مسلمان به فراخور دانش خود، آیاتی را در مباحـث                
 ۀدر اندیـش  »  قرآنـی  ۀآیـات برگزیـد   «علمی برجسته کردند و بدین سان گفتمانی به نـام           

هـایی داشـته      هر چند این گفتمان از پدیداری تا امروز، فراز و فرود          . اسالمی شکل گرفت  
 معاصر این گفتمـان در دانـش تفـسیر جـان            ۀدر دور . اما هماره تنور آن داغ مانده است      

 )ص( رسول خدا  ۀای یافت و مفسرانی از امامیه چون عالمه طباطبایی با بازخوانی سیر             تازه
 قرآنی را دوباره در تفسیر قرآن رونق بخـشیدند و           ۀطهّر او، توجه به آیات گزید     و عترت م  

هـای پدیـداری آیـات     بر این زمینه بنا. ای در تفسیر خود بهره بردند     از آن به عنوان قاعده    
 بـه آیـات،     )ع(بیـت    و اهـل   )ص(توان به بالغت اعجازی قـرآن، اسـتنادات پیـامبر           غرر را می  

 تفسیری مفسران خالصه کرد که با توالی        ۀوری از قرآن و سیر      فرهنگ مسلمانان در بهره   
مفسران در تثبیت ایـن گفتمـان       . گیری گفتمان غرر نقش آفرین بودند       تاریخی در شکل  



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٣٤

 داشـتند؛ لکـن ضـریب اهمیـت و       پیشین در پدیداری آن نقش    ۀگان  مؤثر بودند وعلل سه   
 . عوامل دیگر بیشتر بوده استۀتأثیر دو عامل نخست از هم

 
 ها رهیافت. ٣

 آن  ۀ تفکـر دربـار    ۀ، چگونگي پرداختن به یک مسئله یا شـیو        ١مقصود از اصطالح رهیافت   
شناسي، پژوهشی اکتشافی است که به استخراج رویکردها و ارزیـابی آنهـا               رهیافت. است
 حاضر پاسخ به این پرسش اسـت کـه          ۀشناسی مقال   رهیافت. پردازد یک مسئله می   ۀدربار

هایی در انتخاب آیات غرر دارند؟ برایند بررسی تفاسیر  امیه چه رهیافتمفسران معاصر ام
دهـد کـه دو       معاصر امامیه که به تعیین غرر آیات در تفسیر توجـه داشـتند، نـشان مـی                

هـر چنـد مفـسران از ایـن عنـاوین           . ها رایج است     گرا میان آن    گرا و محتوا    رهیافت غایت 
در ادامـه ایـن دو رهیافـت        . ان گویای آن اسـت    اند اما عملکرد تفسیری آن      استفاده نکرده 

 .شود تقریر و ارزیابی می
 
 گرا رهیافت غایت.  ١. ٣
 دیـدگاه  نـوع  اسـت و   غـرر  آیـات  تعیـین  معیـار  قرآن نزول غایت رهیافت، این اساس بر

 نگـاه  از اگـر  مثال برای. غرر اثر دارد   آیات تعیین در قرآن، نزول گذاری  هدف در مفسران
 قسم از وی منتخب آیات طبیعی طور به باشد توحید به دعوت ل قرآن نزو غایت مفسری

 صـرفاً  را غرر آیات رهیافت این. بود خواهد کالمی - فلسفی محتوای با خداشناسی آیات
داند   می توحید به برگشت ای  گونه به را توحیدی  غیر معارف غرر و توحیدی آیات غالباً یا
 غـرر  را هـا   آن طباطبـایی و صـادقی تهرانـی      عالمـه    کـه  غالب آیاتی .  ]٥٠ص ،١٢؛  ٤٨[

 پیوند در نبوی بعثت هدف با را نزول غایت که مفسری حال. قسم است  این از اند  دانسته
 ایـن . دانـست  خواهـد  غرر آیات تعیین برای شاخصی را اجتماعی اخالق استکمال بداند،

 .شود منجر می غرر آیات تعیین در اختالف نتیجه در و نسبیت نوعی به رهیافت
 

 گرا  رهیافت محتوا. ٢. ٣
 تشکیل یکدیگر با همگون و متنوع های  بخش از کریم قرآن ۀپیکر رهیافت، این اساس بر

کـل   و هـا   بخـش  سایر با درونی، انسجام و استقالل ضمن آن، از بخش هر که است شده

                                                                                                                   
1. Approach. 



  ٣٥       هاها و گونهافتمفسران معاصر امامیه و غرر قرآن؛ چیستی، رهی
 ـ  مفسر رویکرد از بخش این تعدد و تنوع. دارد بیرونی قرآن، سازواری معنایی ساختمان

سیاست ـ  و مدیریت حقوق، و فقه تربیت، و اخالق اعتقادات، چون هایی در بخش حداقل
 اقتـضای  بـه  هـا   بخـش  ایـن  از یک هر. است قرآن هدایتی کارکرد و پذیر از جایگاه   تأثیر

 شاخص آیات است و برخوردار خود خاص معنایی نظام از قرآن هدایتی رویکرد و موضوع
تفـسیر   .کننـد   می عمل معارفی ۀعرص آن در عیار و اصل وانعن به که دارد ای  برجسته و

 با تقسیم معارف قرآنی به دو بخش حکمت نظری و حکمت عملی، غرر آیـات آن                 تسنیم
: برای نمونه در جایی از این تفسیر چنین آمده است         . دو را از یکدیگر تفکیک کرده است      

 و توحیـد  آیۀ شود، مطرح نساء سورۀ غررآیات از نظری بخش حکمت  در تواند  می آنچه«
 در عقـل  کفایت عدم و رسالت و وحی ضرورت آیۀ و ) ١١٢ و ٤١آیات  ( شرک از تحذیر
 آیـۀ ( اخـتالف  هرگونـه  از آن و نزاهت  قرآن بودن معجزه آیۀ و )١٢١ آیۀ( انسان هدایت

 و اثباتـاً  آن دلیـل  هم و شده بیان ثبوتاً نبوت ضرورت هم سوره این در یعنی است،) ١٢
 کـه  انـد   مطرح دیگری نیز  آیات .است )١١ آیۀ(امانت   و عدل آیۀ عملی حکمت شبخ در
 ].٢٦-٢٣، ص١٧؛ ٢٠[» دارند را بودن غره صبغۀ خود حد در

 رسـد  مـي  نظر به چنین« :نویسد   حمد می  ۀهمچنین ایشان در تعیین آیات غرر سور      
 جهـت  از و »عـالَمین الْ  رَبِ  لِلَّـهِ  الْحَمْدُ« ۀآی خبري نظري، مضمون حکمت جهت از که

 ۀسـور  آیـات  غـرر  از » نَـسْتَعین  إِیَّاكَ وَ نَعْبُدُ  إِیَّاكَ «ۀآی خبري مضمون عملي، حکمت
 ].٢٧٥ -٢٧٠، ص١؛ ٢٠[» شود مي محسوب حمد

در . دید اسـت   ۀزاوی در فقط ها  آن تفاوت و بوده یکدیگر با جمع قابل رهیافت این دو 
ارجـاع   استفاده از روش   نگری به قرآن،    کالنطباطبایی به طور خاص نوعی       عالمه نگرش
 .شود  گرا دیده می    غایت ها با یکدیگر در رهیافت      مفاهیم آن  تجمیع و متنی به آیات    درون

گـرا، جامعیـت و دقـت         در مقابل رهیافت محتوا گرا افزون بـر امتیـازات رهیافـت غایـت             
تـر اسـت و از      محـور در آن کم      بیشتری در تعیین آیات غرر دارد و آسیب نسبیت مفـسر          

 .توان از آن به عنوان رهیافت معیار یاد کرد رو می این
 
 اکتشاف. ٤

بـه  . مقصود از اکتشاف غرر قرآنی، کشف چگونگی آیات غرر و منـابع شـناخت آن اسـت                
توان به غرر قرآنی دست یافت؟ منابعی که غرر قرآنـی از              ای می   عبارت دیگر به چه شیوه    

رسد با توجـه بـه نـوع منبـع اسـتنادی در               ؟ به نظر می   اند  ها قابل اکتشاف است کدام      آن



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٣٦

اکتشاف غرر قرآنی، به حصر عقلی سه روش نقلی، تُراثـی و اجتهـادی در اکتـشاف غـرر                   
 .ها خواهد آمد قرآنی فرا روی محقق وجود دارد که در ادامه تقریر هر یک از این روش

 
 روش نقلی . ١. ٤

. تناد بـه نـصوص اصـیل دینـی اسـت     مقصود از روش نقلی، اکتـشاف غـرر قـرآن بـا اسـ         
ایـن فرضـیه بـا      . فـرض ایـن روش، پـذیرش وجـود غـرر قرآنـی در روایـات اسـت                   پیش
تـوان    از چنین روایاتی مـی    .  قابل اثبات است   )ع(های متعدد از روایات معصومان      یابی  نمونه

دسـت     بـه  )ع(از بررسـی روایـات معـصومان      . های غرر قرآنی را نیز استخراج کـرد         شاخصه
ای بنیـادی و        سوره اشاره یـا در مـسئله       یا آیه یک خاص  که گاهی آنان به ویژگی     آید  می

اهمیـت و فـضیلت خـاص ایـن آیـات و            . اند  مهم به محتوای آن استشهاد و استناد کرده       
اگـر  . هـا داده شـده اسـت    ها چنان بوده است که در مواردی عناوین توصیفی به آن         سوره
قبول امامیه برجسته شده یا فضلیت ممتاز برای آن         ای در نصوص روایی م      ای یا سوره    آیه

برای مثال بـسمله از جملـه       . را جزء غرر قرآنی به شمار آورد        توان آن   بیان شده باشد، می   
فضائل و آثار و خواص متنـوعی بـرای آن بیـان شـده              , آیاتی است که در روایات فریقین     

کوچـک و بزرگـی تأکیـد       و به ویژه بر قرائت آن در هر امر        ] ١٧، ص ١؛٥٦؛  ٢٢، ص ١؛٥٣[
ای در    الکرسی نیز همانند بـسمله دارای جایگـاه برجـسته           آیة]. ١٠٦؛ ص   ١٦[شده است   

برخـی  . است] ٣٧٦ و   ٣٧١، صص ٣ ؛٤٧[و اهل سنّت    ] ٧٥-٧٤ص ،١ ؛ ٤٩[روایات شیعه   
 کتـب  ۀ بقره، اعظم و سید آیات قرآن و برتر از همـ          ۀاز این روایات آن را افضل آیات سور       

هـای حـدیثی و       اهمیت این دو آیـه بـه حـدی اسـت کـه در کتـاب               . ه اند آسمانی خواند 
تفسیری مبحثی با عنوان فضیلت آن آمده و روایات مربوط به آن مورد بحث قرار گرفتـه         

؛ ٥[نبیـا و شـهیدان دانـسته شـده اسـت            و مداومت بر تالوت آن بعد از نماز، از اوصاف ا          
ون حرز، تعویذ، دعا، النوم، باب الدعا       الکرسی در ابواب مختلفی چ      کلینی از آیة  ]. ١١٨ص

در کتـاب کـافی گـزارش کـرده اسـت           ... للکرب و الهم، باب دخول القبر، تشیید البناء و          
 اشتراک کاربرد ایـن     ۀنقط]. ٥١٦، ص ٦ ؛٥٨؛  ٤٨٥، ص ٣؛  ٥٨؛  ٥٧٣  و ٥٣٦صص ،٢؛٥٨[

بـا  آیه در این موارد کارکرد ایمن سازی و حراسـت در برابـر خطـر احتمـالی و مواجهـه                     
» القـرآن  قوارع«افزایی به  الکرسی با کاربرد امنیت از مجموع آیاتی همانند آیة  . دشمن است 

قرآن، آیاتی هستند  قوارع«: شوند که چنین تعریف می] ٥١٦ص ،٦؛ ٥٨[تعبیر شده است 
و مثـل آن     الکرسـي   آیة ها را بخواند از شر شیطان در امان بماند، همانند           که هر کسی آن   
این همـه تأکیـد بیـانگر محتـوای         ]. ٤٥، ص ٤؛  ١[» کند  طان را نابود می   که گویی شر شی   



  ٣٧       هاها و گونهافتمفسران معاصر امامیه و غرر قرآن؛ چیستی، رهی
در فرهنـگ   . تـوان آن دو را از شـمار غـرر قرآنـی بـر شـمرد                 غنی این دو آیه است و می      

 عملی مـسلمانان چنـان آمیختـه        ۀای داشته و با سیر      اسالمی این دو آیه جایگاه برجسته     
در .  و بـر خوانـدن آن دو اسـتمرار دارد          کند  شده که هر روز مسلمانی آن را بازخوانی می        

 ۀبررسـی گـستر   . هنر خوشنویسی اسالمی نیز این دو آیه جایگاهی بـس شـگرف دارنـد             
خود نیازمند پژوهش مـستقلی اسـت       ) ع(بیت  الکرسي و بسمله در روایات اهل       کاربرد آیة 

 .های مشهوری از آن بسنده شد که در اینجا تنها به ذکر نمونه
برای نمونه بـرای معـوّذتین      .  نیز چنین جایگاهی بیان شده است      ها  گاهی برای سوره  

جهني نقـل اسـت      عامر بن از عقبة « .در گزارشی از صحابه منزلتی خاص بیان شده است        
 بودم که آیاتی برای وی نازل شد که هماننـد آن            )ص(روزی همراه رسول خدا    :]که گفت [

گـاهی  ]. ٣٨٤ص ،٣ ؛٤٧[»  بودنـد  هـا معـوذتین     را نه شنیده بودیم و نه دیده بودیم و آن         
هـا نـسبت بـه         آن ۀاند کـه بیـانگر جایگـاه برجـست          ای یافته   ها اسامی ویژه    برخی از سوره  

، »قلب قـرآن «، »القرآن جمال«، »القرآن ام«توان به    های دیگر است که از آن جمله می         سوره
 ۀسور«یا  » یینسورة الحوار «،  »القرآن  سنام«،  » عترت ۀشناس«،  » خدا ۀشناس«،  »عروس قرآن «

... و» سور القالقل«، »)جاثیه(سورة الشریعه   «،  »المودّة سورة«یا  » االمتحان سورة«یا  » عیسی
هـای    هـا در موقعیـت      های معاصر فضائل و خـواص سـوره         در برخی از پژوهش   . اشاره کرد 

، حرزهـا و تعویـذها گـزارش    )ع(مختلف و کاربرد آیات در ادعیه، نمازها، صلوات معصومان 
شماری از تفاسیر شیعه و سنّی نیز در ابتدای هر سوره روایات ]. ٣، ص٢ ؛ ٤٢[است  شده  

 جـواهر در این میان    . اند  ها یاد آور شده     و اقوال صحابه و تابعان را در فواید و فصائل سوره          
 طبرسـی نظـر بـه دقـت و کثـرت در             مجمـع البیـان    ثعالبي و    القرآن تفسیر في الحسان

 .ردار بوده و شایسته بررسی و ارزیابی استگزارش، از اهمیت خاصی برخو
 )ع( بیـت   ها به فضایل و مناقب قرآنی اهل        گاهی اشتهار آیات به غرر به اعتبار اختصاص آن        

بـا ایـن رویکـرد، آیـات        ]. ١٧[ها فضائل تنزیلی و برخی تاویلی هـستند         آن  است که برخی از     
از . انـد    این موضـوع شـده     رآنی در  پیدا کرده و غرر ق     )ع( بیت  خاصی ارتباط وثیقی با شأن اهل     

ابـن کرامـه در قـرن       . های متعددی با این رویکرد انجام شده اسـت            کنون، پژوهش گذشته تا 
 پرداخته اسـت    )ع( بیت  پنجم با همین رویکرد به ترتیب مصحف، به گزارش فضایل قرآنی اهل           

صحف، بـه   استرآبادی نیز در قرن دهم هجری با رویکرد تأویلی بـه ترتیـب مـ              ]. ٢-١؛ ص ٧[
البتـه هـر   ] ٢، ص١؛ ٢٤[ ذیل آیات پرداختـه اسـت      )ع( بیت  گزارش روایات فضائل قرآنی اهل    

. چند عنوان تاویل در کتاب وی بکار رفته است لکن ظاهراً تفسیر نیز مـراد وی بـوده اسـت                   
هـای قرآنـی را بـا رویکـرد نـشان دادن فـضائل                 معاصر تمـام سـوره     ۀاندیمشکی نیز در دور   

 ].  ٤١[بررسی و روایات بیانگر آن را گزارش کرده است ، )ع( بیت اهل
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 روش تراثی. ٢. ٤
در میان عالمان مسلمان از کهن تـا        . محور قرآن پیوند دارد      موضوع ۀروش تراثی با مطالع   

در این سبک قرآن را     .  قرآن شیوع بیشتری داشته است     ۀمعاصر، سبک ترتیبی در مطالع    
البته با پیـدایش    . دادند  رد مطالعه و بررسی قرار می     به ترتیب مصحف از ابتدا تا فرجام مو       

 قرآن ۀفقه اجتهادی در مقابل فقه روایی، از قرن چهارم هجری سبک موضوعی در مطالع         
دار شـد؛ هـر چنـد  فراوانـی و             االحکام نشان   نیز پدید آمد و آیاتی از قرآن به عنوان آیات         

سران و فقیهان برخـوردار بـوده و        االحکام از نسبیت و تطور تاریخی میان مف          آیات ۀگستر
 معاصــر، تفــسیر ۀدر دور]. ٣٥١-٣٥٠، صــص١؛ ٣١[ ثــابتی پدیــد نیامــده اســت ۀنظریــ

های قرآنی مـورد اسـتقبال و تأکیـد           موضوعی به عنوان سبکی کارآمد در اکتشاف نظریه       
هـایی    ؛ هر چند که این سبک با مخالفـت        ]٤٣[پژوهان مسلمان قرار گرفت       برخی از قرآن  

 ۀحال پرسش این است که در تفسیر موضوعی رایج، ضـابط          ]. ١٨؛ ص ٢٦[ رو شد   بهنیز رو 
محور؟ آیا غیـر      انتخاب آیات مرتبط با یک موضوع چه بوده است؟ اجتهاد شخصی یا نص            

از ویژگی محتوایی و اسلوب بیانی، معیـار دیگـری نـزد طرفـداران تفـسیر موضـوعی در                   
ین همـه آیـات مـرتبط بـا موضـوع بحـث،             گزینش این آیات مد نظر بوده است؟ چرا از ا         

انـد؟ بـه نظـر        عالمان به این آیات توجه نشان داده و محور بحث را بـر اسـاس آن نهـاده                 
 و منبعی خاص در اختیـار       هرسد که جز اجتهاد شخصی و دانش قرآنی عالمان، ضابط           می

  :آنان نبوده است و دالیل آن به شرح ذیل است
دار نمودن آیات بـر اسـاس موضـوع نبـوده             و نشان ساختار و روش قرآن، تعیین      ) الف

 نیز غالباً تبیین و تعلیم قرآن به ترتیـب نـزول آیـات              )ع(است؛ سنّت نبوی و روش عترت     
 . بوده و زمینه تبیین موضوعی آیات جز در موارد معدودی فراهم نبوده است

دار قرآن بر خالف تورات و عهد عتیق که از نوعی ترتیب و نظم موضوعی برخـور               ) ب
 نـزول   ۀ عربـستان دور   ۀاست، چنین نظمی ندارد و صرفاً بر اساس نیازهای مـردم جامعـ            

ها از    ای منطقی میان آن     واره  رو انتظار ترتیب موضوعی آیات و نظام        ازاین. نازل شده است  
هر چند اساس دین اسالم بر قرآن استوار اسـت لکـن در             . قرآن، معقول و منطقی نیست    

که نزول قرآن به دنبال تبلیغ نبوی بوده است و هـر جـا رسـول                رسد  مواردی به نظر می   
لـذا یکـی از     . شـده اسـت      نیازمند به امداد وحیانی بـوده اسـت قـرآن نـازل مـی              )ص(خدا

؛ ١٨[اسـت   » عدم نزول قرآن بـه شـکل موضـوعی        «های مخالفان تفسیر موضوعی       اشکال
 یک نویسنده و  ۀنظریکه البته این اشکال چندان تمام نیست زیرا برای استخراج           ] ٤٥ص



  ٣٩       هاها و گونهافتمفسران معاصر امامیه و غرر قرآن؛ چیستی، رهی
هـای وی توجـه کـرد بـه ویـژه در               گزاره ۀگوینده، بایستی به تمام کالم وی در مدت ارائ        

 . بخش در اختیار خواننده قرار گیرد مواردی که کالم وی به شکل بخش
کتـب  «: نویـسد   یکی از محققان در تفاوت ساختاری قرآن با کتب عهدین چنین مـی            

آیـد   کند و به ندرت پیش مـی  بندی شده تبعیت می    وضوععهد عتیق از یک روند نسبتاً م      
موضوعی تکرار شده باشد و مراجعه به کتاب برای اطالع از موضوعی خاص بسیار راحـت       
است در حالی که کتب عهد جدید همچون اناجیل و کتب ملحقه به اناجیل این حالت را     

وع بارهـا تکـرار شـده       ها کامالً به صورت آزاد بیان شده و یـک موضـ             ندارند و مطالب آن   
 ].٢٦٩؛ ص١٣[» است
دهد کـه گـزینش آیـات در ایـن          بررسی تفاسیر موضوعی شناخته شده نشان می      ) ج

تفاسیر بر اساس تشخیص فردی و با توجه به انـس و شـناخت مفـسر از قـرآن و ایجـاد                      
 معنایی میان آنها صورت گرفته است و این مهم تفاسیر موضـوعی را آسـیب پـذیر          ۀرابط

توانـد روش   ای برای قرآن امری ضروری است که مـی        واژه  رو تدوین گنج    ازاین. ستکرده ا 
گـزینش  ]. ٢٦٨؛ ص ١٣[کلید واژه در گزینش آیات را در تفسیر موضوعی تکمیـل کنـد              

بندی   اجتهادی و فردی آیات در تفاسیر موضوعی، برخی از محققان را به ضرورت موضوع             
.  به آیات مرتبط به یک موضـوع سـوق داد       آیات قرآن برای تسهیل محققان در دسترسی      

ژول « معاصر در این عرصه پیشگام بوده و فردی چون           ۀالبته برخی از مستشرقان در درو     
تفـصیل آیـات القـرآن    «فرانسوی با هدف تسهیل بررسی قرآن بـرای مستـشرقان،       » البوم

جهان اسـالم   با ترجمه آن به عربی از سوی محمد فواد عبدالباقی،           .  را تألیف کرد   »الکریم
در ایـران نیـز   . متوجه خالء موجود در این عرصه شد و کارهایی به دنبال آن انجـام شـد           

های فاخری چـون   توان به مجموعه  تالشهایی در این زمینه صورت گرفت که از جمله می         
 . اشاره کرد... فرهنگ موضوعات قرآن، الحیاة، فرهنگ قرآن و 

توان آیـات غـرر را در    ای تفسیر موضوعی می   ه  نگاری  در روش تراثی با مراجعه به تک      
االحکـام    برای نمونه در تفاسـیر فقهـی یـا همـان آیـات            . ها بازیابی کرد    نگرش مولفان آن  

بـه همـین سـان در       . دسـت آورد    توان رویکـرد مفـسران را در غـرر فقهـی قـرآن بـه                می
ا حُکمـی   های فقهی، آیات استنادی فقیهان در ابواب مختلف فقه از غرر فقهی ی              مجموعه

 ایـن   ۀدر آثارکالمی نیز وضعیت به همین سان است و بـا مطالعـ            . آیند  قرآن به شمار می   
همچنین در نگرش تراثی    .  کالمی قابل بازیابی است    -العقاید یا غرر اعتقادی     نگاشته آیات 

 ۀآیـ «،  » تطهیـر  ۀآیـ «،  » دَیـن  ۀآیـ «: هـایی چـون     گذاری برخی آیات هستیم نام      شاهد اسم 
 ].٢٧... [و »  حجابۀآی«، » إفکۀآی«، » مباهلهۀآی«، »المبیت  لیلةۀآی«، »خمس
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 روش اجتهادی. ٣. ٤
. شود بندی غرر قرآنی انجام می پردازی در اکتشاف و طبقه   در روش اجتهادی نوعی نظریه    

هـای  های آن، قرآن را بررسی و مؤلفـه         های غرر قرآنی و شاخصه      محقق با توجه به مؤلفه    
هـا انطبـاق    ای با این مؤلفـه  دهد و در صورتی که آیه تطبیق میغرر را بر هر یک از آیات    
ایـن روش چـون مبتنـی بـر تـشخیص و           . کند   غرر معرفی می   ۀداشت، آن را به عنوان آی     

ممکن است نتـایج ایـن روش   . شود اجتهاد نظری محقق است، روش اجتهادی نامیده می 
 اجتهـادی در    ۀ نظریـ  با دو روش پیشین یکسان یا متفـاوت باشـد و دلیـل آن بـه تنـوع                 

 .های غرر قرآنی باشد که از نسبیت تاریخی و تنوع برخوردار است مؤلفه
آید که اعتبار روش نقلی به دلیل اعتبار سنّـت نبـوی و            ها بر می     این روش  ۀاز مقایس 

 و  )ص(بر اساس مبانی کالمی شیعه، رسول خـدا       .  بیشتر از دو روش دیگر است      )ع(بیت  اهل
فراد به قرآن هستند و هر نوع معرفت قرآنی عرضه شده از سـوی آنـان                ترین ا   امامان آگاه 

توان مؤلفـه هـای غـرر         از روش نقلی می   ]. ٣٢[عیار بوده و مطابق با واقعیت قرآنی است         
امـا چنـین    .  را عیار سـنجش روش تراثـی و اجتهـادی قـرار داد              قرآنی را استخراج و آن    

عا کرد و حتی بر فرض پذیرش اعتبار، این         توان در مورد دو روش دیگر اد       اعتباری را نمی  
دو روش به میزان روش نقلی از الزام نظری و التزام عملی برخوردار نیستند زیرا احتمال                

روشن است که دو روش تراثی و اجتهادی به لحـاظ           . ها وجود دارد    اختالف و خطا در آن    
پژوهـان بـه      آنتاریخی فوایدی در مطالعات تفسیری داشته و نـشانگر تطـور رویکـرد قـر              

دهـد کـه      همچنین نتایج روش نقلی نـشان مـی       .  غرر قرآنی در تاریخ تفسیر است      ۀمسئل
 با شـناخت از  )ع(بیت اهل.  غرر قرآنی داشته استۀگیری اید روایات، نقش مهمی در شکل    

هـای    هایی را در بیان خود برجسته نمودنـد و زمینـه            ساختار معنایی قرآن، آیات و سوره     
 .ویدن ابعاد این آیات را برای فرهیختگان فراهم کردندذهنی و فکری کا

 

 بندی طبقه. ٥
 الگوی معیار   ۀبندی غرر قرآنی بر پای      سنجی طبقه   یکی دیگر از مسائل این پژوهش امکان      

حـال  . بندی غرر قرآنی اسـت       الگو برای استخراج و طبقه     ۀپیش فرض ما امکان ارائ    . است
بنـدی آیـات غـرر چیـست؟          ی معیـار در طبقـه     ترین پرسش عبارتست از اینکه الگو       مهم

بندی این آیات بر اساس معیاری منطقـی          بندی غرر قرآنی، تقسیم     مقصود از الگوی طبقه   
ای   واره  و توجیه پذیر است که از جامعیت مقبولی برخوردار بوده و غرر قرآنی را در نظـام                

شی تحلیلـی و    واقعیت این است که در ایـن موضـوع تـا کنـون پژوهـ              . علمی ارائه نماید  



  ٤١       هاها و گونهافتمفسران معاصر امامیه و غرر قرآن؛ چیستی، رهی
آنچه نگارنـده در ایـن   . بندی خاصی از غرر قرآنی ارائه نشده است   انتقادی نشر نیافته و طبقه    

هـا از تفاسـیر روایـی و      این پرسـش  وجوی پاسخ کند برایند مطالعه و جستبخش عرضه می 
. طور قطع نیازمند تکمیـل اسـت        اجتهادی است و به عنوان نخستین گام در این عرصه  و به            

 . انتزاعی و الگوی معیار به این مسئله پرداخته است–ای رنده در دو محور الگوی فرضیهنگا
 
 ای الگوی فرضیه. ١. ٥

هـای    توان بر اساس معیارهای متنوع بـه گونـه          پردازی انتزاعی، غرر قرآنی را می       با فرضیه 
نی، غـرر    یا مد   ای، غرر مکی    ها عبارتند از غرر سوره      ترین آن   متعددی تقسیم کرد که مهم    

 . موضوعی، غرر معارفی و غرر دانشی
 
 ای غرر سوره. ١. ١. ٥

هر سوره به عنوان یـک کلّـی        . های قرآنی است    بندی، حد کمّی سوره     معیار در این طبقه   
هـای      های غرر قرآنی است که آن را با غرر سـوره            دارای آیاتی شاخص و منطبق بر مؤلفه      

بـه چنـین   . شـود  جموع این آیات تشکیل مـی دیگر متمایز ساخته است و غرر قرآنی از م   
این رویکرد در شمار معدودی از تفاسـیر معاصـر هماننـد            . ای نام نهادیم    آیاتی غرر سوره  

چندان زیاد هنگام تفـسیر   در مواردی نه. خورد  به چشم میتسنیم و به دنبال آن     المیزان
هـای   ر در سـوره شایان ذکر است تشخیص غر. ای، به غرر آیات آن اشاره شده است         سوره

های غرر یـاد      ها به جای آیه از سوره       روست، مگر اینکه در این سوره       کوتاه با دشواری روبه   
های غرر قرآنی تطبیـق داد        توان با مؤلفه     کوثر را می   ۀبرای مثال مجموع آیات سور    . کنیم

 .و کلیّت سوره را در حکم یک آیه به شمار آورد
 
 غرر مکی یا مدنی. ٢. ١. ٥

ها بر اساس معیار زمانی، مکانی، مخاطبی         شده در علوم قرآنی، سوره       پذیرفته ۀظریبنا بر ن  
و هـر   ] ١٢٩، ص ١ ؛ ٦٤ ؛ ٧٤، ص ١ ؛ ٣٨[و محتوایی قابل تقسیم به مدنی و مکی هستند          

توان آیات غرر را نیز بر اساس این          آید می   به نظر می  . های خاص خود را دارند      یک ویژگی 
مراد از غرر مکی آیات شاخص و منطبق        . دنی تقسیم کرد   غرر مکی و م    ۀمعیار به دو گون   

انـد و     اند یا مطابق با معیار آیات مکی        های غرر قرآنی است که در مکه نازل شده          بر مؤلفه 
سان آیاتی است که در مدینه نازل شده یا منطبق بر معیارهای آیـات                مدنی نیز به همین   

 .های غرر قرآنی را نیز دارند اند، لکن مؤلفه مدنی



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٤٢

 غرر موضوعی. ٣. ١. ٥
قرآن کریم از موضوعات متنوع و متعددی سخن گفتـه اسـت و در هـر موضـوعی دارای                   

بندی موضوعات قرآنی از مسائلی است کـه از           فراوانی و طبقه  . آیات متناسب با خود است    
هایی نیز در این باره صورت گرفته         پژوهان بوده و تالش     گذشته تا کنون مورد توجه قرآن     

بندی موضوعات قرآنـی،      توان با الگوی خاصی در طبقه       ها می   ر اساس این پژوهش   ب. است
در تفاسـیر   . های آیات غـرر تـشخیص داد         معیار قرآنی هر موضوع را بر اساس ویژگی        ۀآی

های اخالقی و کالمی، آیات شاخص و متناسـب           موضوعی، تفاسیر فقهی و برخی از کتاب      
 .یر شده استبا موضوع آن کتاب از قرآن گزینش و تفس

 
 غرر معارفی . ٤. ١. ٥

ها  توان بر اساس محتوای آن معارف قرآنی را می. معیار در این تقسیم نوع معارف قرآنی است   
شناسـی،    توان ایـن معـارف را بـه خداشناسـی، انـسان           برای نمونه می  . به انواعی تقسیم کرد   

دیگر، تقسیم معارف بر  ۀنمون]. ٦٣[شناسی تقسیم کرد  راهنماشناسی، معادشناسی و شریعت
بـه هـر روی در   . اساس الگوی اصول و فروع دین است که از جامعیت نسبی برخوردار اسـت         

های غرر قرآنی در هر یک از معارف قرآنی را غرر              شاخص و منطبق بر مؤلفه     ۀاین تقسیم، آی  
زد کـه بـه   را مثال ...  نور و    ۀ توحید، آی  ۀتوان سور برای مثال در خداشناسی می    . نامیم  آن می 

 .اند تبیین ایجابی و سلبی ابعاد وجودی خداوند پرداخته
 

 غرر دانشی. ٥. ١. ٥
همچنـین شـماری از     . های اسالمی نقش جدی داشتند      برخی از آیات در پدیداری دانش     

آیـد الگـوی دیگـر در         بـه نظـر مـی     . های انسانی از این ویژگی برخوردارند       آیات در دانش  
مقـصود از ایـن رویکـرد، بازتـاب غـرر قرآنـی در              . ری است معیا  تقسیم غرر قرآنی، دانش   

فرد و ممتـاز قـرآن        به  نظر به جایگاه منحصر   . های عالمان اسالمی است     ها و نگاشته    دانش
در انواع علوم اسالمی، عالمان مسلمان با توجه به گرایش و تخصص علمی خود، شماری               

هـا را   کردند و آن ه گزینش میاز آیات را در تبیین مسائل و موضوعات آن علم هوشمندان        
برخی از آیات با توجه به طرح مسائل معرفتی         . دادند  عیار قرآنی در مباحث خود قرار می      

اند و عالمان به این آیات بیشتر از دیگـر آیـات               اسالمی، ارجاع حداکثری یافته    ۀدر اندیش 
ـ       ۀبرای مثال فقها با توسع    . اند  توجه نشان داده   ه عنـوان مـستند      مسائل فقهی، آیـاتی را ب

قرآنی مطرح کردند و به مرور این آیات مرجعیت استنادی در فقه پیداکردندکه پـیش از                



  ٤٣       هاها و گونهافتمفسران معاصر امامیه و غرر قرآن؛ چیستی، رهی
با پدیداری  . در کالم نیز به همین شکل است      . طرح این مسائل چندان مورد توجه نبودند      

ها و مسائل اعتقادی جدید، شماری از آیـات بـه طـور خـاص مـورد                   فرق کالمی و شبهه   
 گونه از آیات قرآنی به عنوان معیار و مرجع در مباحث و  این. قرار گرفتاستناد متکلمان 

 مـا  وَ« ۀبرای نمونه در پدیداری دانش فقه آی      . آفرین بودند   مسائل اعتقادی و فقهی نقش    
 فِـي  هُـوا لِیَتَفَقَّ طائِفَـةٌ  مِنْهُمْ فِرْقَةٍ کُلِّ مِنْ نَفَرَ ال فَلَوْ کَافَّةً لِیَنْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ کانَ

معـروف بـه    ] ( ١٢٢ :هتوب [»یَحْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِمْ رَجَعُوا إِذا قَوْمَهُمْ لِیُنْذِرُوا وَ الدِّینِ
های انسانی و اسالمی نیز با        در سایر دانش  . ای برخوردار است    از جایگاه برجسته  )   نفر ۀآی

گاه برخی از آیـات در  . کردبندی    توان غرر قرآنی را تشخیص داد و طبقه         همین معیار می  
در دانـش پزشـکی، فراینـد       . کننـد برخی از مسائل علوم انسانی و تجربی مهم جلوه مـی          

 الْمُضْغَةَ فَخَلَْقنَا مُضْغَةً الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا عَلَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُمَّ «ۀپدیداری جنین در آیـ    
 »الْخـالِقینَ  أَحْـسَنُ  اللَّهُ فَتَبارَكَ آخَرَ خَلْقاً أَنْشَأْناهُ ثُمَّ لَحْماً الْعِظامَ فَکَسَوْنَا عِظاماً

 الْمَـسْجِدِ  مِـنَ  لَـیْالً  بِعَبْدِهِ  أَسْرى الَّذي سُبْحانَ«ۀ  ، اتساع زمان در آی    ]١٤ :مؤمنون[
 الـسَّمیعُ  هُـوَ  إِنَّهُ آیاتِنا مِنْ لِنُرِیَهُ حَوْلَهُ بارَکْنا الَّذي األَقْصَى الْمَسْجِدِ إِلَى الْحَرامِ
 بِعَصاكَ اضْرِبْ أَنِ  مُوسى  إِلى فَأَوْحَیْنا« ۀ، انجماد سریع آب در آیـ      ]١: اسراء [»الْبَصیرُ
 .از این گونه هستند... و ] ٦٣: شعراء [»الْعَظیمِ کَالطَّوْدِ فِرْقٍ کُلُّ فَکانَ فَانْفَلَقَ الْبَحْرَ

 
 الگوی معیار. ٢. ٥

ای با اصول معرفتی و موضـوعات بنیـادین قرآنـی دارد و               رابطهآید غرر قرآنی      به نظر می  
بدون دستیابی به این اصـول      . ها باید به این اصول توجه داشت        بندی آن   رو در طبقه    ازاین

عالمـه طباطبـایی بـا      . شناسـی قـرآن روشـمند نخواهـد بـود             و نظام معرفت قرآنی، غرر    
در الگوی معیار بر این مهم .  استتوحیدی خواندن آیات غرر بر همین نکته تأکید داشته    

شود که دین برایندی از معرفت وحیانی است که اصول آن در قرآن بیان شـده              تأکید می 
در حقیقت، قرآن برای ترسیم مبانی و قواعد و قوانین دین نازل شده اسـت و ایـن              . است

  اسـی، شن  های بنیادین دین عبارتند از انـسان        عرصه. های متنوعی است    دین دارای عرصه  
آید الگوی رو به نظر می    ازاین. شناسی  شناسی و فرجام    شناسی، شریعت   اخالق،  شناسی  خدا
ها نیز    هر یک از این عرصه    . محور جامعیت مقبولی در غرر شناسی قرآن داشته باشد          دین

ها توجـه   هایی هستند که باید در ترسیم الگوی جامع غرر قرآن به آن             دارای زیر مجموعه  
های بنیادین دارای آیات شاخص     الگوی معیار، قرآن در هر یک از این عرصه         ۀبر پای . شود



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٤٤

بـرای نمونـه بـر    . ها استخراج کـرد   قرآنی را باید مبتنی بر آن      ۀای است و نظری     و برجسته 
بـه  ]. ٣٣ [ شناسی قرآن استخراج و تبیین گردیـده اسـت      های انسان    آیات غرر، آموزه   ۀپای

هـای قرآنـی      اید غرر قرآنـی اسـتخراج گـردد و آمـوزه          ها نیز ب    همین سان در سایر عرصه    
آیـات  ،  ]٥٩[آیات التوحید   ،  ]٦٠[آیات المعاد   از آثاری چون    . ها تبیین شود    مبتنی بر آن  

و ] ٢٨ [دُستور االخـالق فـی القـرآن      ،  ]٣٦ [منشور جاوید ،  ]٦٥ [پیام قرآن ،  ]٢٣[العقائد  
چند که نویـسندگان      باط کرد هر  توان چنین رویکردی را استن      می] ١٢ [القرآن و التشریع  

 .اند ای از غرر را مد نظر داشته  گستردهۀآنها دامن
 
 گیری نتیجه. ٦

دهـد کـه عـرب از ایـن واژه در اشـیاء،                کاربرد غرر در فرهنگ عربـی نـشان مـی          ۀگستر
هـا ممتـاز      اشخاص، افکار و سخن استفاده کرده است که وجه مشترک جـامع میـان آن              

از سوی دیگر نسبتی میان بالغـت و غـرر وجـود            . ان خود است  بودن فرد در میان همگن    
 محتـوایی در    ۀمایـ   غرر گفتار یا نوشتاری است که به لحاظ ساختار شـکلی و درون            . دارد

رو غرر در گفتار  ازاین. نظیر بوده و جایگزینی آن با عبارت دیگر ممکن نباشد       نوع خود بی  
اژگان، ترکیب ساختاری جمله و انتقـال       و نوشتار با توان بیانی و مهارت فرد در چینش و          

 . دارد و بنابر این غرر را در متون عادی نباید انتظار داشت معنا به مخاطب رابطه
 اصطالح غرر را در توصیف منزلـت        )ع(بیت  مفسران و عالمان امامیه متأثر از روش اهل       

یات ارائـه نـشده   هر چند تعریف تام و دقیقی از این آ      . اند  شماری از آیات قرآنی بکار برده     
های تام قرآنی که در موضوع خـود در مجمـوع آیـات               توان آن را به عبارت      است لکن می  

قرآنی از برجستگی خاصی برخوردار بوده و در تبیین موضوع و پاسخگویی به مسائل آن               
ترین عامل پدیداری چنین نگرشی به غـرر قرآنـی، سـنّت            مهم. کارآمد باشند اطالق کرد   

هایی از قرآن، ایـن ایـده را در           نمایی بخش    است که با برجسته    )ع(بیت  اهلنبوی و روایات    
هـای    نمایی با توجه بـه ویژگـی        این برجسته . پژوهان پدید آوردند    اذهان مسلمانان و قرآن   

بـه  . بیانی و محتوایی این آیات بود که تمایزی خاص در مقایسه با دیگـر آیـات داشـتند                 
 ـوگوهـای دینـی مرجعیـت اسـتنادی       ه و در گفـت دنبال آن، آیات یاد شده شهرت یافت

را در ایـن پدیـده    البته نقش خود قرآن و ویژگی اعجـاز بیـانی آن      . استداللی پیدا کردند  
ایـن اتفـاق کـه بـه        . توان انکار کرد لکن مقصود مـا در اینجـا عامـل بیرونـی اسـت               نمی

 در متـون    شود امری طبیعـی اسـت و رخـداد آن           نمایی بخشی از متن منجر می       برجسته



  ٤٥       هاها و گونهافتمفسران معاصر امامیه و غرر قرآن؛ چیستی، رهی
پذیر است و طبیعی است که غرر قرآنـی در تحـدی قـرآن بـه                  ادبی و علمی کامالً توجیه    

 .هماوردی، از جایگاه خاصی برخوردار باشد
گرا و محتوا گرا در میان مفسران معاصر امامیه در تعیین آیات غـرر                غایت دو رهیافت 

 دیـد  ۀزاویـ  در فقـط  ها  آن تفاوت و بوده یکدیگر با جمع قابل رهیافت این دو . رایج است 
نـوعی   طباطبـایی،  عالمـه  گرا و به طـور خـاص در نگـرش           غایت  در رهیافت  .ها است   آن

مفـاهیم   تجمیـع  و متنی به آیـات     ارجاع درون  نگری به قرآن و نیز استفاده از روش         کالن
 در مقابل، رهیافت محتوا گرا افزون بـر امتیـازات رهیافـت    .شود ها با یکدیگر دیده می     آن
  مفـسر «گرا، جامعیت و دقت بیشتری در تعیین آیـات غـرر دارد و آسـیب نـسبیت          یتغا

هـر  . توان از آن به عنوان رهیافت معیار یـاد کـرد            رو می   در آن کمتر است و ازاین     » محور
 اسـت امـا رهیافـت مؤلـف آن بـا رهیافـت عالمـه                المیـزان  متـاثر از     تفسیر تسنیم چند  

بندی کالن آیات غـرر       گرایانه در طبقه    هیافت محتوا طباطبایی متفاوت بوده و بیشتر به ر      
تفـسیر   است؛ زیرا المیزانگرایش دارد و شمار آیات غرر معرفی شده در آن نیز بیشتر از  

رو تنها تعداد معدودی از آیات توحیـدی را بـه             این  گرایانه دارد و از      رهیافت غایت  المیزان
 .عنوان غرر قرآنی معرفی کرده است

ـ                 شد می از آنچه بیان      ۀتوان نتیجه گرفت که آیات غرر در یک نگاه کـالن بـه دو گون
معیـار ایـن تقـسیم، ظـرف گفتمـان پدیـداری ایـن              . شـوند مأثور و اجتهادی تقسیم می    

اگر گفتمان پدیداری در نصوص و منابع اصلی اسالم یعنـی           . ها به غرر قرآنی است      نگرش
رویکردی خارج از این دو شـکل بگیـرد         ایم و اگر      قرآن و سنّت باشد، آن را روایی خوانده       

هر چند نوع دوم متأثر از اولی است لکن بـه لحـاظ نـوع گفتمـان و                  . ایم  اجتهادی نامیده 
مقـصود از غـرر مـاثور،       . تقدم رُتبی و تاریخی و میزان اعتبار با یکدیگر متفاوت هـستند           

 از )ع(معـصومان انـد یـا      مورد استناد قـرار گرفتـه      )ع(آیاتی هستند که در روایات معصومان     
غرر اجتهادی، آیاتی هستند که در میـراث عالمـان و        . اند  ها اقتباس یا استنطاق نموده      آن

 تراثی نیز جـزء اجتهـادی   ۀپذیریم که گون البته می. اند شناسی مطرح شده های غرر  نظریه
 ۀرو آن را جــدا از تراثــی آوردیــم کــه چــه بــسا محققــی دارای نظریــ اســت لکــن ازایــن

 فقه، کـالم و اخـالق تـألیف نکـرده           ۀای در عرص     غرر قرآنی باشد اما نگاشته     شناسی  گونه
در فرض اخیـر، غـرر   . بندی محض غرر قرآنی بسنده کند    پردازی و طبقه    باشد و به نظریه   

شناسی وی   نظریه غررۀاجتهادی با تراثی تفاوت دارد مگر اینکه با تسامح بپذیریم که ارائ      
 .دهد نیز آن را جزء تراثی قرار می

. ای متقابل با اصول معرفتی و نظام موضوعات بنیادین قرآنی دارد            بندی غرر رابطه    طبقه
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. شناسی قرآن روشمند نخواهـد بـود        بدون دستیابی به این اصول و نظام معرفت قرآنی، غرر         
در حقیقـت،   . دین برایندی از معرفت وحیانی است که اصول آن در قرآن بیان شـده اسـت               

هـای   این دین دارای عرصـه . بانی و قواعد و قوانین دین نازل شده است  قرآن برای ترسیم م   
اشناســی،  خــد, شناســی هــای بنیــادین دیــن عبارتننــد از انــسان  عرصــه. متنــوعی اســت

محور از جامعیـت      آید الگوی دین  به نظر می  . شناسی  شناسی و فرجام    شناسی، شریعت   اخالق
 ۀبـه آیـات غـرر بـه عنـوان یـک قاعـد             توجه  . مقبولی در غرر شناسی قرآن برخوردار باشد      

 ۀآیـ  زیـرا  دارد کـاربرد  تفسیری های  روش سایر از بیش »قرآن به قرآن تفسیر« تفسیری در 
 از خیلـی  غـرر،  ۀآیـ  ۀپای بر. دارد فرعی آیات سایر به نسبت را جامع یا اصل یک نقش غرر

 و تفـسیر  اسـت،  آمـده  پراکنـده  شـکل  به مختلف های  سوره در که قرآنی معارف و مفاهیم
 آیـات  از یکی عنوان به و دارد نیز موضوعی تفسیر با پیوندی دیگر سوی از. شود  می تجمیع
 .کند می آفرینی نقش موضوع اصلی ابعاد تحلیل یا قرآنی ۀنظری اکتشاف در محوری
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