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 استنطاق قرآن
 

 ٣، منصور پهلوان٢ مجید معارف ،*١حسین صفره
 استاد دانشگاه تهران ٣ استاد دانشگاه تهران،٢ ،دانشجوی دکتري دانشگاه تهران١

 )٢٥/١١/١٣٨٩ : ـ تاریخ پذیرش نهایي١١/١١/١٣٨٨:تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
 ایـن .  پاسـخ از آن    استنطاق قرآن یعنی طرح پرسش در پیشگاه قـرآن و طلـب نطـق و              

 عالمـان دینـی آن را بـر       . مطرح گردیده اسـت   ) ع(تعبیر، نخستین بار از سوی امام علی      
 اند که هـر   تفسیر قرآن به قرآن، تأویل، تفسیر موضوعی و استنباط از قرآن اطالق کرده            

اسـتنطاق قـرآن، دارای مبـانی محکـم و     . گیردیک، بعدی از ابعاد استنطاق را در بر می     
مندی قرآن است؛ اما از جهت ایـن        نند جامعیّت قرآن، جاودانگی قرآن و نظام      روشنی ما 
از اسـتنطاق قـرآن،   تواند باشد و هم از این جهـت کـه   ای می   ها در چه حوزه   که پرسش 

با تأمّل در سخن . آید، میان دانشمندان اختالف نظر وجود دارد    ی چه کسی بر می    عهده
 ظرفیّـت . اسـت   جـود، ناشـی از تفـاوت نگـاه          شـود کـه اخـتالف مو      هر گروه، معلوم می   

ی طرح سؤال در      است که هم گستره     ی قرآن کریم، این امکان را به وجود آورده        گسترده
، بتواند با کـسب شایـستگی الزم، از         )ع(برابر قرآن بسیار وسیع باشد و هم غیر معصوم          

 . ی مراتبی از استنطاق قرآن برآید عهده
 

 .ن، نطق، تفسیر موضوعی، سؤالاستنطاق، قرآ  ها کلیدواژه
 

 طرح مسئله 
  و بـه گشایی از زندگی بـشر آگـاه باشـد          رههای قرآن در گ     ها و قابلیّت    هر کس به ظرفیّت   

 کنـد  ندازد، اعتراف میای مسلمانان هم نگاهی بی     جامعه ،خصوصه  جوامع انسانی امروز، ب   
 سازی و راه نمودن به      که قرآن از زندگی آنان غایب است و در ایفای نقشی که در انسان             

در پیـشگاه خداونـد     ) ص(زندگی پاکیزه دارد، متروک مانده است و شکایت پیامبر اکـرم          
برای وارد کردن قرآن در متن      ) ٣٠ :الفرقان: نکـ   (تعال از مهجوریت قرآن حقیقت دارد     م
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مسلمانان را مـورد    ) ع(زندگی و یافتن پاسخ مسائل مختلف آن، چه باید کرد؟ امام علی             
و » آنُ فَاسْـتَنْطِقُوهُ ذَلِکَ الْقُـرْ « :خواهد قرآن را استنطاق کنند ن میاب قرار داده، از آنا خط
آنچه میان شماست و بیان آن       تا روز قیامت و حکم       ،علم گذشته و علم آینده    «: افزاید  می

ی آن از من بپرسـید، بـه شـما      بارهو اگر در  . ف دارید، در قرآن هست    اش اختال   بارهچه در 
 گرفتن از محتوای جامع و غنی قرآن که امام علـی            رسد بهره   به نظر می  » . آموخت خواهم

ی عظیم آن را با عباراتی کوتاه و رسا ترسـیم کـرده       در همین حدیث شریف، گستره    ) ع(
وَ لَنْ یَنْطِقَ لَکُمْ أُخْبِرُکُمْ «: فرماید از سوی دیگر میامّا . است، در گرو استنطاق قرآن است

 ».دهـم   گوید، مـن شـما را از آن خبـر مـی              قرآن هرگز سخن نمی    :١1)١/٦٠نی،کلی(».عَنْهُ
دو سؤال  . ای ندارد    نتیجه ،یر معصوم  این است که استنطاق قرآن از سوی غ        ،مفهوم سخن 

است که اوّالً ماهیّـت اسـتنطاق چیـست؟ و ثانیـاً اسـتنطاق                 این   ي حاضر،  مقاله مهم در 
نظرات مختلفي مطرح شده است که به       باره     این آید؟ در   ی چه کسی بر می       از عهده  ،قرآن

 .بیان و بررسي آنها خواهیم پرداخت
 

 استنطاق در لغت .١
 بـه معنـای طلـب نطـق کـردن اسـت و برخـی                »نطق« مصدر باب استفعال از      ،استنطاق

 .)٢٣٨/ ٥، طریحی: نکـ (اند استنطاق فرد را به معنای سخن گفتن با او دانسته
: تنهـا یـک ریـشه دارد و آن عبـارت اسـت از       » نطق«ند که   شناسان معتقد   برخی لغت 

گفتـار،  «:  اعـم از ؛چـه در ظـاهر اسـت    ی آن چه در باطن است به وسیله   آشکار کردن آن  «
 چـه در عـالم مـادّه و چـه           ؛نسان، یا حیوان یا جـز آن دو باشـد         خواه در ا  » صوت یا حال  

 .)١٢/١٦٢مصطفوی،: نکـ (» .ماورای آن
؛ ٣ :الـنجم : ـ نکـ (هایی در قرآن کـریم آمـده اسـت     طق نمونههای مختلف ن      از صورت 

 .)٢٩:؛ الجاثیة٦٥:؛ یس٢١:؛ فصّلت١٦ :النمل
 تـا   ن اسـت؛   گزارش خواسـت   قه در اصطالح اصحاب قانون، به معناي      اسْتِنْطَهمچنین،  

اسـتنطاق اصـرار در سـؤال       « :اندنیز گفته . )٦٨،  مهیار(سؤال و جواب پاسخ دهد      ي  بگونه
 این است که    اند،به استنطاق تعبیر کرده   » جوییباز«سبب این که از     ) ٦/٤٨،بطیّ (».است

 ولی مطالبی بـرای گفـتن       ؛خواهد چیزی بگوید  در بازجویی، سؤال شونده به راحتی نمی      
 . آن را از او بیرون کشید،های کلیدی، و پافشاریدارد که باید با سؤال
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 در روایات استنطاق .٢
 ؛به کار رفتـه اسـت     » استنطاق« تعبیر   ، به طور محدود   ،)السّالم  همعلی( بیت  در روایات اهل  

هُ  «: که فرمود) ع(استنطاق عقل در روایت محمد بن مسلم از امام باقر     : مانند لَمَّا خَلَقَ اللـَّ
چون خدا عقـل     «)٢٠٨ / ١٥،  وسائل الشیعة  حر عاملی،    ؛١٠/ ١،  کلینی( »...الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ 

 ،کـه احتمـال دارد کـه اسـتنطاق و اقبـال و ادبـار عقـل                »  . کـرد  ی بازپرسـ   از او  ،را آفرید 
ی عقـل در ایـن        و یا مراد از مکالمه    ) ١/٢٧ ،  العقول  مرآة،  مجلسی(ی تمثیلی باشد      استعاره

 الفوائـد   حـرّ عـاملی،   (.  نه نطق آن به جواب     رف اظهار انقیاد و اطاعت آن باشد؛      حدیث، ص 
ضـمن تـشبیه    ) ع( که امام صـادق   ) ع(  وسط موسی  و استنطاق خضر ت    )٤٢ـ٤٣ ،الطوسیة
ی آن حکایت تعبیر اسـتنطاق        ، در باره  )ع( و موسی ) خضر(و امّت به آن عالم      ) ع( امامان

اسـتنطاق خـضر     .)٢/٢٠٧ ،مجلسی، بحار األنوار  ؛  ٢/٣٣١ ،عیاشی: نکـ  (را به کار برده است      
در پی کارهـای سـه      ) ع(هایی انطباق دارد که موسی        ، بیشتر با پرسش   )ع(توسط موسی   

 به موسـی    ، با وجود این که در آغاز      .)٧١،٧٤،٧٧:الکهف: نکـ   (ی عبد صالح طرح کرد    گانه
 از آن با تو     ،کنی، پس چیزی از من سؤال مکن، تا خود        اگر مرا پیروی می   «: گفته بود ) ع(

 )ع(هایی که در هنگام جـدایی بـه موسـی            و با توجّه به پاسخ    ) ٧٠:الکهف(» .سخن بگویم 
 را از تأویـل آنچـه    تـو «) ٧٨:الکهـف ( ».سَأُنَبِّئُکَ بِتَأْویلِ ما لَمْ تَـسْتَطِعْ عَلَیْـهِ صَـبْراً    «: گفت

این استنطاق، پرسشگری از باطن وقایع      » . آگاه خواهم ساخت   ،نتوانستی بر آن صبر کنی    
از و استنطاق مشرکان در قیامت که در  یـک روایـت،             . و مربوط به تأویل آنها بوده است      

آنـان  » استنطاق«از مشرکان پرسیده شده است، با عنوان         )٢٢:األنعام( ی  سؤالی که در آیه   
) ع( امـام علـی    ي، روایـت دیگـر    و در ) ٩٠/١٢٨ ، بحاراألنوار مجلسی،: نکـ  (. یاد شده است  

 :نکــ   ( گیرنـد مـورد اسـتنطاق قـرار مـی       ] در قیامـت  ) [ع( و امام ) ص( پیامبر :فرماید  می
بازپرسی   استنطاق و.)٨/٣٠٩،  مشهدی ؛٤٢٣ /١ ،  سیدحیدر آملی ؛  ٣٠٨،  استرآبادیحسینی

  .)١١٦ ،المائدة :ـ نک. (کند امری است که آیات قرآن نیز آن را تأیید می ...از پیامبران و 
 

 استنطاق قرآن .١ـ٢
اسـت  » استنطاق قرآن «کار رفته است،       تعبیر استنطاق به   ،از جمله مواردی که در روایات     

اسـتنطاق  . گیـرد   ه ارتباط آن با عنوان این مقاله، به تفصیل مورد بحث قرار می            که نظر ب  
آنُ فَاسْـتَنْطِقُوهُ   ذَلِکَ الْقُرْ ...«: به صورت امر به کار رفته است      ) ع(قرآن در سخن امام علی      

تِي إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حُکْـمَ       وَ لَنْ یَنْطِقَ لَکُمْ أُخْبِرُکُمْ عَنْهُ إِنَّ فِیِه عِلْمَ مَا مَضَى وَ عِلْمَ مَا یَأْ              
  ؛١/٦٠ ،کلینـی ( ».مَا بَیْنَکُمْ وَ َبیَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ فَلَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ لَعَلَّمْـتُکُمْ            
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  .)١/٣قمی،؛ ٢٢٣ ،سیدرضی
و «: فرماید می و از سوی دیگر   » .قرآن را استنطاق کنید   «: فرماید از سویی می   ،)ع(امام  

 به شما خبـر     ،من از آن  «: فرمایدو در ادامه می   » .گویدهرگز برای شما سخن نمی    ) قرآن(
علم گذشته و علم آینده تا روز قیامت و حکم آنچه میان شماست             «: افزایدو می » .دهممی

ی آن از مـن     و اگـر در بـاره     . اش اخـتالف داریـد، در قـرآن هـست         و بیان آن چه در باره     
گرفتن از محتـوای جـامع و غنـی            بهره ،رسدبه نظر می  » .د، به شما خواهم آموخت    بپرسی
 امری ضـروری و     ، بحث و بررسی این مسأله     ،رو  از این .  در گرو استنطاق قرآن است     ،قرآن

امّا پیش از پرداختن به معنا و مقـصود از اسـتنطاق قـرآن، بررسـی                . سودمند خواهد بود  
 .رسدر می الزم به نظ،نطق قرآن در روایات

 
 نطق قرآن در روایات .١ـ١ـ٢

 نطـق را از     ،ای   دسـته  ، سه دسته روایت وجود دارد؛     ی نطق قرآن    بارهباید گفت که در   
 میان  ،ای   دسته همچنین. کند  دیگر، قرآن را ناطق معرّفی می     ای    دسته. کند  قرآن نفی می  

یـن   ا ، برای روشن شدن معنـای صـمت و نطـق قـرآن            .کند  صمت و نطق قرآن جمع می     
 :شودروایات کنار هم آورده می

 روایات نافی نطق از قرآن .١ـ١ـ١ـ٢
 :کندروایات زیر، از جمله روایاتی است که نطق را از قرآن نفی می

 ،کلینـی (»...لَکُـمْ  وَ لَنْ یَنْطِـقَ   آنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ   ذَلِکَ الْقُرْ ... «: فرمایدمی) ع(امام علی    .١
ایـن قـرآن اسـت، آن را اسـتنطاق کنیـد و             «: یعني) ١/٣،  قمی  ؛٢٢٣،  سیدرضی؛  ١/٦٠
 ».گویدهرگز برای شما سخن نمی) قرآن( 

 که  ی خوارج به آن حضرت اعتراض کردند       وقت ، در ماجرای حکمیّت   ،)ع(امام علی    .٢
آنَ وَ  إِنَّا لَمْ نُحَکِّمِ الرِّجَالَ وَ إِنَّمَا حَکَّْمنَـا الْقُـرْ         «: چرا به حکمیت افراد رضایت دادی، فرمود      

هَذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ بَیْنَ الدَّفَّتَیْنِ لَا یَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ وَ إِنَّمَا   
 بلکه قـرآن    ما مردان را به داوری نگرفتیم؛     «: یعني) ١٨٢،  سیدرضی(» . یَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَال  

این قرآن تنها خطّی است که میان دو جلد نگارش یافتـه اسـت و بـه     را داور گرداندیم و     
 افـراد از آن سـخن       ،گوید و ناگزیر بایـد مفـسّری داشـته باشـد و تنهـا             زبانی سخن نمی  

 .».گویند می
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نَ وَ  إِنَّ الْقُرْآنَ لَیْسَ بِنَاطِقٍ یَأْمُرُ وَ یَنْهَى وَ لَکِـنْ لِلْقُـرْآنِ أَهْـلٌ یَـأْمُرُو               «): ع(امام باقر  .٣
 ولـی قـرآن اهلـی       ؛قرآن ناطق نیست که امر و نهی کند       «: یعني )١/٢٤٦،کلینی(» .یَنْهَوْنَ

 ».دارنددهند و باز میدارد که فرمان می
کِتابُنا یَنْطِقُ عَلَیْکُمْ    هذا«: ی شریفه   آیه] يبارهدر) [ع( با ابو عبدهللا  :  گوید  بصیر وبا .٤
، سـخن  گویـد  یابِ ما که علیه شما بـه حـق سـخن مـ     این است کت   )٢٩:الجاثیة(» بِالْحَقِّ
اطِقُونَ بِالْکِتَـابِ      )ع(بیتهِ  إِنَّ الْکِتَابَ لَا یَنْطِقُ وَ لَکِنْ مُحَمَّدٌ وَ اهل        «:  فرمود گفتم؛ » . هُـمُ النـَّ

کتـاب سـخن    «: یعنـي ) ٥٦٠،  حسینی اسـترآبادی  ؛  ١٩٨ـ٢٣/١٩٧،  مجلسی، بحاراألنوار (
 صـاحب   ».گویند  ی کتاب سخن می      به وسیله  )ع(بیتش    و اهل ) ص( لی محمّد گوید و نمی

» ینطق«) السّالم  علیهم( بیت  شاید در قرائت اهل   «:  گوید ، در توجیه این حدیث    ،بحاراألنوار
مجلـسی،  (» .ی بـر آن داللـت دارد       کـاف   چنـان کـه روایـت      ؛به صورت مجهول بوده است    

 .)١٩٨ـ٢٣/١٩٧، بحاراألنوار
 روایات مثبت نطق قرآن .٢ـ١ـ١ـ٢

رّفی و برای آن اثبات نطق       قرآن را ناطق مع    ،)السّالم  علیهم( بیت  ای از روایات اهل     پاره
 : از آن جمله استکند؛ می

هَ بَعَـثَ رَسُـولًا هَادِیـاً         «: فرمایـد البالغه می    نهج ١٦٩در خطبه   ) ع( امام علی  .١ إِنَّ اللـَّ
خـدا  «:  یعنـي  )٢/٢٦٤،  لسی، بحاراألنوار مج؛  ٢٤٣ ،سیدرضی ( »...بِکِتَابٍ نَاطِقٍ وَ أَمْرٍ قَائِمٍ      

 »...پیامبری راهنما را با کتابی گویا و دستوری استوار بر انگیخت
 ،سیدرضـی (» ...کِتَابُ اللَّهِ بَیْنَ أَظْهرِکُمْ نَـاطِقٌ لَـا یَعْیَـا لِـسَانُهُ           «: فرماید می همچنین. ٢
کتـاب  « :یعني)٨٩/٣٣ ،اراألنواربحمجلسی،  ؛  ٨/٢٧٤،  الحدیدابیابن: ـ  ، نیز نک  ١٠٣،دیلمی ؛١٩١

 .».نگردد خدا در میان شما سخن گویی است که هیچگاه زبانش از حق گویی خسته
فَلَیْسَ مِنْ هَذِهِ جَارِحَةٌ إِلَّا وَ قَـدْ وُکِّلَـتْ مِـنَ الْإِیمَـانِ              ...«: فرمایدمی) ع(امام صادق    .٣

اللَّهِ تَبَارَكَ اسْمُهُ یَنْطِـقُ بِـهِ الْکِتَـابُ لَهَـا وَ یَـشْهَدُ بِـهِ                بِغَیْرِ مَا وُکِّلَتْ بِهِ أُخْتُهَا بِفَرْضٍ مِنَ        
بر هر یک از جوارح انسان، تکلیفی از ایمان واجـب اسـت          «: یعني) ٢/٣٥کلینی،(» ...عَلَیْهَا

به آن تکلیف ویژه گویاسـت و بـدان        ) قرآن( که با تکلیف عضو دیگر متفاوت است، کتاب       
 ».دهدگواهی می] عضو[علیه آن ] تکلیف[

 قرآن روایات جمع صمت و نطق .٣ـ١ـ١ـ٢
 یان صمت و نطق قرآن جمع کرده اسـت؛        م ،)السّالم  علیهم( بیت  ای از روایات اهل     پاره

 : هر دو را به طور همزمان برای قرآن اثبات کرده است،به عبارت دیگر
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؛ ٨/٣٩١،کلینی( » صَامِتٌ نَاطِق  بَیْنَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ وَ    فَهُوَ«: اند فرموده )ع( امام علی  .١
 بیت   اهل( در میان آنان   )قرآن و سنّت نبوی    (دین«: یعني) ١١٦ ،آمدی ؛٢٠٦ ،سیدرضی

 ».و ساکتی سخنگوستو  صادقگواهی  ))ع(
هِ           «: همچنین در نهج البالغه آمده است      .٢ ةُ اللـَّ فَالْقُرْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ وَ صَامِتٌ نَاطِقٌ حُجـَّ

 فرمان دهنده و بازدارنده و خاموشی گویاست ،قرآن«: یعني )٢٦٦ ،سیدرضی( »عَلَى خَلْقِهِ
 ».که حجّت خدا بر بندگان اوست

نـاطقٌ ال یعیـا     «چگونه بـا    » لَنْ یَنْطِقَ لَکُمْ  «و  » ال یَنطِقُ بلسانٍ  «در پاسخ این سؤال که      
 ،خـتالف تعـابیر   جمع می شود؟ برخی بر این نظرند کـه ایـن ا           » صَامِتٌ نَاطِقٌ «و با   » لسانُه

 ر یک نگرش، قرآن، کتابی مقدّس است کـه        بیانگر دو نگاه متفاوت به قرآن کریم است؛ د        
 کتـابی   ، قـرآن  ،و از نگـاه دیگـر     . گویدای نشسته و با کسی سخن نمی       در گوشه  ،خاموش

خواند ی انسانها را مخاطب خود قرار داده و آنان را به پیروی از خود فرا می         است که همه  
 .)١٤ ،مصباح یزدی: ـ نک( دهدروان خود نوید سعادت میو به پی

 گوید؛ است؛ زیرا به خودی خود سخن نمی        ناطق یصامتقرآن،  «: اندبرخی دیگر گفته  
 ، با این حـال    ؛بلکه ناگزیر باید مترجم داشته باشد؛ پس در صورت، صامت و ساکت است            

 بـر اسـاس آن و       ، و آداب  ی اوامـر و نـواهی        زیرا همـه   ؛ترین ناطقان است   ناطق ،در معنی 
فرمان دهنـده و بازدارنـده      : اند گفته و) ٩/١٠٨ ،ابن أبی الحدید  :   ـ نک(متفرّع بر آن است     

 :شـود   نان که گفتـه مـی      چ هنده و بازدارنده بودن خداست؛    بودن قرآن، به سبب فرمان د     
 ضـربه   ، کسی اسـت کـه بـا آن شمـشیر          ، با این که کشنده    »شمشیر کشنده : قاتلٌ سیفٌ«

 زیـرا از آن جهـت کـه حـروف و            د؛خوان) سخنگوساکت  (و قرآن را صامت ناطق      . زند می
ی اخبار و امر و نهی و نـدا و            و از آن جهت که در بردارنده      ... اصوات است، خاموش است     

و ایـن از بـاب      . شـود    زیرا مورد فهم واقع می      است؛ سخنگو مانند   ،دیگر اقسام کالم است   
 .)١١٧ـ١٠/١١٦،همان: ـ نک(مجاز است 

نطق جوارحی » لَنْ یَنْطِقَ لَکُمْ«و » ال یَنطِقُ بلسانٍ«از ) ع( رسد که امام علیبه نظر می
 از   در نفـی نطـق      را )ع( سـخن امـام      ،»بلـسان « قید   .ظاهری را از قرآن نفی کرده است      و  

:  فرمـود   جـوارحی را بـرای قـرآن اثبـات کـرده و             نطق غیر  کند؛ چنانکه   قرآن، تفسیر می  
ابـن أبـی   ؛  ١٩٢ ،سیدرضـی (» .یَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ یَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْـضٍ        ... اللَّهِکِتَابُ  «

ای از آن به کمـک        پاره...کتاب خدا «: یعني) ٨٩/٢٢،  مجلسی، بحاراألنوار ؛  ٨/٢٨٧،  الحدید
  ایـن سـخن    ».دهد  ای دیگر گواهی می     ای از آن بر پاره      گوید و پاره    ای دیگر سخن می     پاره
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 با ارجاع آیات و عباراتش به یکدیگر، به صورت ، تأکید دارد بر این که قرآن،)ع(امام علی 
ای دیگـر را تفـسیر     پاره،ای از آن و پاره . گوید  کند و سخن می     نطق می ) ای  اشاره(ایحایی  

، رمـز گـشایی     »نطـق قـرآن   «از چگـونگی    » یَنْطِقُ بَعْـضُهُ بِـبَعْضٍ     «،به این ترتیب  . کند  می
 ،سیدرضی (» .لَا یَخْتَلِفُ فِي اللَّهِ وَ لَا یُخَالِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ اللَّه         «: خصوص عبارت ه  ب د؛کن  می

 خـود   ،مندی و هماهنگی قـرآن      بیانگر آن است که نظام     ،)ع(ی سخن امام    در ادامه ) ١٩٢
 )ع(البته این عبارت از سخن امـام     . است) ص(نوعی سخن گفتن و تأیید صاحب رسالت        

 بـه زبـانی سـخن    :  وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ وَ إِنَّمَا یَنْطِـقُ عَنْـهُ الرِّجَـال   یَنطِقُ بلسانٍ ال   «که
 ».گوینـد   از آن سخن مـی    ] اهآگ[ فسّری داشته باشد و تنها افراد     گوید و ناگزیر باید م      نمی

 . نیز بر نیاز قرآن به مستنطق و مفسِّر داللت روشن دارد) ١٨٢ ،سیدرضی(
   
 مراد از استنطاق قرآن .٢ـ١ـ٢

ها و انذارها و نـداهای قـرآن          ها، بشارت   همان امرها و نهی   » نطق قرآن «روشن شد که    
 به بنـدگان    خواهد،   قرآن و غرضی را که خدا می       های روشن    به طوری که تمام پیام     است؛

 چیست؟» استنطاق قرآن«اکنون جای طرح این سؤال است که مراد از . انتقال دهد
 مانند متون دینی مقدّس در غـرب و   ـ )سخن بر آوردن از متن(» استنطاق«زه از امرو

ـ متن قرآن در اسالم فـنّ تفـسیر و فهـم معنـا یـا      ( به عنوان یکی از سطوح هرمنوتیک  
 بـا  ،، تفـسیر و تأویـل   »اسـتنطاق « در سـطح     .)٩١ ،بـاقری : ـ  نک(شود    یاد می ) معانی متن 

هایی دارد کـه     قابلیت ،متن در این حالت   . ار دارد معانی پنهان، ضمنی و مبهم متن سروک      
، »نطـق «معنی در استنطاق نیـز ماننـد        . شود  آشکار نیست و در شرایط معینی آشکار می       

ـ مؤلِّف  این است که در این جا سـخن را بایـد از   ،»نطق«محور است و تنها تفاوت آن با   
های جدیدی است کـه   ؤالکند، س شرایطی که قابلیت متن را آشکار می    . متن بیرون آورد  

ی   در اسـتنطاق، سـؤال از خواننـده   ،از ایـن رو . طلبد  در برابر متن قرار گرفته و پاسخ می       
 ممکن است بـا سـپری       ،وجه استنطاق این است که یک متن      . متن و جواب از متن است     

های جدیدی قـرار      شدن زمان و پیدا شدن شرایط زمانی و فرهنگی جدید، در برابر سؤال            
، در مـتن مطـرح      ایـن گونـه سـؤاالت     .  در زمان تدوین متن مطرح نبوده اسـت        گیرد که 
: ـ  نک( پاسخی برای آنها در خود داشته باشد         ، امّا ممکن است متن به طور بالقوّه       نیستند؛
 .)٩٢ همان،

» فـي کِتـابٍ مَکْنـونٍ   «ی  مدرّسی، در بیان ضـرورت اسـتنطاق قـرآن، در تفـسیر آیـه           
ی  مـا بایـد بـه توصـیه        ،ون قرآن مکنون و نهفته است، نـاگزیر       چ«: گوید  می) ٧٨ :الواقعة(
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 ،مجلسی، بحاراألنوار (» اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَ اسْتَظْهِرُوهُ   « .آن را استظهار کنیم   ) ص( پیامبر اکرم 
.  اسـتنطاق کنـیم     آن را ) ع(ی امـام علـی      و به گفته  ) ٤/٢٤٥ ،نوری؛  ٤١ ،شعیری؛  ٨٩/١٩

 زیـرا بـا وجـود       ؛ی قرآن اطّالع پیدا کنیم      تا بر معانی نهفته   ) ١ـ٢ بند همین مقاله، : ـ  نک(
 ) ١٤/٤٥٧ ،مدرسـی : ـ  نکـ (» .گویـد   این که بر بیان همه چیز اشـتمال دارد، سـخن نمـی            

ی قـرآن     ی معـانی نهفتـه     ایشان استظهار را به معنای طلـب ظهـور و جـستجو            ،ً   ظاهرا
 . سپردن نیز آمده است ولی در روایت به معنای حفظ کردن و به خاطردانسته است؛

 معانی زیـر بـرای      ،)السّالم  علیهم( بیت  بر اساس آرای مفسّران و شارحان احادیث اهل       
 :قابل ذکر است» استنطاق قرآن«

 تفسیر قرآن به قرآن .١ـ٢ـ١ـ٢
اسـتنطاق  «مصداق   تفسیر قرآن به قرآن را       ، از جمله عالمه طباطبایی    ،برخی مفسّران 

ه و  هـذا شـأنُ  ر کتاباً من یفسّین الواجب علم«: گوید ن باره می وی در ای اند؛  دانسته» قرآن
 ،المیـزان طباطبـایی،   (» ... في مقاصده و مطالبه أن یفترضه صـادقا فـي حدیثـه            یستنطقه

کنـد و آن را در مقاصـد و           کسی که کتابی با این جایگـاه را تفـسیر مـی           «: یعني )٧/١٦٦ 
 ». آن را در سخنش صادق بدانددهد، واجب است که مطالبش مورد استنطاق قرار می

 أن القرآن تکفي بعض آیاته لدفع المشکلة عن بعضها اآلخر و یکـشف            «: گوید  همو می 
  الباحـث عـن مـراده و       ی فعلـ  ، بعض األفهام من حال جزء آخـر       یجزء منه عما اشتبه عل    

 یـستنطق  الـبعض و     ی البعض و یستـشهد بـالبعض علـ        یمقصده أن یستعین بالبعض عل    
  در دفع مشکل برخـی آیـات دیگـر         ، برخی از آیات قرآن    )١٦٧همان،(» . ضالبعض في البع  

 مشتبه شده است، رفع   ها    ای دیگر که بر برخی فهم       ای از آن، از پاره      کند و پاره    کفایت می 
  الزم، پژوهشگری که در صدد جستجوی مراد و مقصد قرآن است  ،رو  این   از کند؛  تشابه می 

 ی بعـض  ی برا ی، و از بعض   کمک بگیرد ات دیگر قرآن    از آی   ، یک آیه  ی فهم معنا  ی برا است
 .قراردهداستنطاقآیات دیگر، مورد ] پاسخ سؤال[برای  آیات را ای پاره آورد و دیگر شاهد 

 تأویل قرآن .٢ـ٢ـ١ـ٢
: »فـسّره  «یعنی» أوّل الکالم «: اندتهبه معنای رجوع است، و گف     » لأوْ«ی    تأویل از ریشه  

، تأویل: برخی گویند ) ١١/٣٢ ابن منظور،  (». را تفسیر کرد    یعنی آن  ،سخن را تأویل کرد   «
گرفته شده  » آل یئول «که از   . تر است    به معنای پنهان   ،گرداندن کالم از معنای ظاهری    باز

  .)٥/٣١١ طریحی،(است 



 ١٤٧  استنطاق قرآن

 
 

دانشمند قرآنی معاصر، احمد بن عیسی بحرانی نیز که از روش استنباطی خاصی بـا               
گوید، استنطاق قـرآن را همـان تأویـل          سخن می ) نطاقمنهج است  (= عنوان منهج تأویل  

ی قرآن بـه       عبارت است از تفسیر آیه     ،تأویل« :گوید  او در تعریف تأویل می    . داند قرآن می 
ی محکم، بر اساس تشابه و تماثلی  ی متشابه به آیه ی دیگر، از طریق پیوند آیه وسیله آیه

وجـوه آیـات دگرگـون      ) شـباهت (تماثل  که با استقراء    چنان. که میان آن دو برقرار است     
 ».آید به دست می] و استنطاق[کند که در پی آن پاسخ استفتاء  شود و نظمی پیدا می  می

» تأویل قرآن « همان روش    ،»استنطاق قرآن « منهج و روش     ،به نظر آقای احمد بحرانی    
آن یکـی   دهد، با تفسیر قرآن به قر      هر چند با تعریفی که وی از تأویل به دست می          . است
هایی که او از اِعمال استنطاق و تأویـل ذکـر کـرده اسـت،                ولی با توجّه به نمونه    . شود  می

 بـا تفـسیر قـرآن بـه قـرآن عالمـه       ،ی تفسیر قرآن بـه قـرآن از سـوی وی         دامنه و شیوه  
 عالمه در تفسیر خود، پیوند آیات را از جهات متعدّد           رسد؛  متفاوت به نظر می    ،طباطبایی

لی در روش بحرانی برای استنطاق قرآن، پیونـد واژگـانی محتـوای قـرآن               ودر نظر دارد،    
 البتّه او چنین تعریفی از تأویل را بـر اسـاس کـاربرد تأویـل در                 .برجستگی بیشتری دارد  

؛ مجلسی،  ٢٦٥ ،توحیدصدوق،  : ـ  نک( به دست داده است   ) السّالم  علیهم( بیت روایات اهل 
 .)٩٠/٩٨ ،بحاراألنوار

دانـد و معتقـد اسـت کـه تأویـل از             نیز استنطاق را مربوط به تأویل می       آقای جوادی آملی  
وی اسـتنطاق قـرآن را      . تـوان بـدان دسـت یافـت        شود و با تدبّر نمـی      الفاظ قرآن استنباط نمی   

حکـیم    جوادی آملـي، قـرآن  :ـ نک(داند  پرسشگری از قرآن و آن را متفاوت از تدبّر در قرآن می       
نیـز  ) ع( موسـی  توسط حـضرت  ) ع( حدیث استنطاق خضر   .)١٢٠ـ١١٥ ،)ع(از منظر امام رضا     

 .)همین مقاله، استنطاق در روایات: ـ نک( کند کاربرد استنطاق را به معنای تأویل تأیید می
 تفسیر موضوعی قرآن .٣ـ٢ـ١ـ٢

 مـراد از ] آیـد  ی مقالـه مـی   کـه در ادامـه  [براساس نظر شهید سید محمّـدباقر صـدر        
ی اوضـاع اجتمـاعی و       ای که با مطالعه    به گونه . ی آن است  استنطاق قرآن، تفسیر موضوع   

ی آن به صـورت سـؤال از     شناخته شود و سپس با عرضه    ،، مسائل و موضوعات مختلف    ...
 .قرآن، پاسخش از قرآن جستجو شود

 استنباط از قرآن .٤ـ٢ـ١ـ٢
 أَي  أَنبطنا المـاءَ  «جوشد، و      می ،در لغت آبی است که از قعر چاه، زمان حفر آن          » نبط«

 استنباط در اصطالح فقیهـان، اسـتخراج       ) ٧/٤١٠ ابن منظور، (» .استنبطناه و انتهینا إِلیه   
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 .  با کوشش علمی و اجتهاد است،احکام شرعی از منابع فقه
بـرای  أمر  ،»فاستنطقوه«: اندگفته) ع(  در شرح سخن امام علی     ،برخی شارحان روایات  

. اسـتنباط کنیـد   یـا اخبـار و احکـام را از آن       یعنی از آن طلب علم کنید،       . است» تعجیز«
 أُولِـي الْـأَمْرِ      وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى       «:یی شریفه   آیه )١/٢٠٨،  العقول  مجلسی، مرآة (

 یاگر آن را به پیامبر و اولیا       و«:  یعني )٨٣:النّساء (»...مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ    
]  توانند درست و نادرست    یم[ که   هستند یمر خود ارجاع کنند، قطعاً از میان آنان کسان        ا

توانند حلّ سازد که عالمانی هستند که می   مؤیّد این معناست و آشکار می      ».آن را دریابند  
 خـود  ،کـه گذشـت   و چنـان . و فصل قضایا و معضالت اجتماعی را از قرآن استنباط کنند    

حُکْمَ مَـا   ...أُخْبِرُکُمْ عَنْهُ إِنَّ فِیهِ   «: ی سخن از استنطاق قرآن، فرمود     امهدر اد ) ع( امام علی 
؛ ١/٦٠ ،کلینـی (» .بَیْنَکُمْ وَ بَیَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ فَلَـوْ سَـأَلْتُمُونِي عَنْـهُ لَعَلَّمْـتُکُمْ              

استنباط «کند  ی شاهدی است که ثابت م،این سخن حضرت) ١/٣، قمی ؛٢٢٣ ،سیدرضی
 امر جامعی   ،البته استنباط .  به درستی از معانی و مصادیق استنطاق قرآن است         ،»از قرآن 

 .هایی برای استنباط از قرآن است توان گفت که سه معنای نخست نیز روشاست و می
 

 آراءبررسي 
این که تفسیر قرآن به قرآن، استنطاق قرآن به حـساب آیـد، شـواهد و مؤیّـدات روایـی                    

إِنَّ «) ع(  و این بخش از سخن امام علی       )٢ـ١ـ١ـ٢ :همین مقاله، بند  : ـ  نک(متعدّدی دارد   
؛ ٢٢٣ ،سیدرضی؛  ١/٦٠کلینی،( »... حُکْمَ مَا بَیْنَکُمْ وَ بَیَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ           ...فِیهِ

ی   در جامعـه  ناظر به قابلیّت قرآن برای حـلّ مـسائل و مـشکالت اجتمـاعی               ) ١/٣ قمی،
 امری الزم است    ،اسالمی است و طلب کردن پاسخ برای آنها از قرآن، به صورت موضوعی            

 ...و روایات فراوانی در این باب وجود دارد کـه قـرآن را منبـع حـلّ مـسائل اجتمـاعی و                     
 ضوعیبر تفسیر مو  » استنطاق قرآن «پس اطالق   ) ١ـ٣ـ١ـ٢همین مقاله،   : ـ  نک( شمارد می

إِنَّ فِیهِ عِلْمَ مَا مَضَى وَ عِلْمَ مَا یَـأْتِي          « )ع( ین قسمت از سخن امام علی     ا. نیز درست است  
 قمـی، ؛  ٢٢٣ ،سیدرضـی ؛  ١/٦٠ کلینـی، (» .فَلَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ لَعَلَّمْتُکُمْ   ...إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ    

ه این هم   ناظر به مالحم و اخبار غیبی است و مؤید نظر آقای جوادی آملی است ک              ) ١/٣
 ولـی   ؛قـرار دارد  ) ع( ی علمی قرآن اسـت و در اختیـار معـصوم            سطح دیگری از گنجینه   

، عقـالً و نقـالً ممنـوع        به مراتبی از آن   ) السّالم  علیهم( بیت  دسترسی شاگردان مکتب اهل   
 .ی تکامل انسان است  بلکه الزمهنیست؛



 ١٤٩  استنطاق قرآن

 
 

نطاق قـرآن را در بـر   ای از است    هر یک جنبه   ،توان گفت معانی یاد شده     می ؛در نتیجه 
. هر چند تفاوت خاصّی میان تفسیر موضوعی و تفسیر قرآن به قرآن وجود دارد      . گیرد  می

 ي  در تفسیر قرآن به قرآن، هدف مفسّر کمک گرفتن از آیات هم مضمون است تا از آیـه                 
تر و بهتر مفهوم آن آیـه را    کند و با کمک دیگر آیات، هر چه بیش        يزدای مورد بحث ابهام  

با نیل به مفهوم دقیق آیه، نیاز به آیات دیگر          .  از آن برسد   یتر  به فهم دقیق   کند و شن  رو
 غرض مفسّر این اسـت کـه آیـات مـشابه و هـم               ،يا در تفسیر موضوع   امّ. گردد يمرتفع م 
 بـه یکـدیگر پیونـد دهـد و از           ،را در خصوص یک موضوع    ) از لحاظ لفظ و معنا    (مضمون  

 قرآن را استخراج ی  نظریه ومون آن موضوع پاسخ دهدمجموع آیات، به پرسش خود پیرا     
 .)٩٨ داودی،: ـ نک( کند

ی  های فهم داللت در آیـه     ی قرآن از ابزار     به عبارت دیگر در تفسیر قرآن به قرآن، آیه        
هـا    وضوح داللت مفروض است و میـان ایـن داللـت   ، ولی در تفسیر موضوعی دیگر است؛ 
 .)١٩٤ موسوی،( شود جمع می

 ،»تفـسیر موضـوعی   «و  » تفسیر قـرآن بـه قـرآن      « یعنی   ، این دو روش   ،ارندهبه نظر نگ  
انجامـد کـه      نظر قرآن می  » استنباط« به   ،مکمّل و متمّم یکدیگرند و حاصل اجرای آن دو        

هـای مختلـف اعتقـادی، اخالقـی و           پاسخ سؤاالت و حلّ مشکالت متعدّد بشر در عرصـه         
 . بودهای فردی و اجتماعی خواهد احکام عملی در حوزه

 
 مبانی استنطاق قرآن .٣ـ١ـ٢

 برای  ،شود که قرآن     که بر چه مبنایی ادّعا می      ممکن است این سؤال قابل طرح باشد      
هـا پاسـخ دارد؟ در        ی زمان   ی هدایت انسان، در همه      کم در عرصه    سؤاالت مختلف، دست  

وان از  تـ    برخی از مبانی استنطاق ذکر شده است که مـی          ،)السّالم  علیهم( بیت  روایات اهل 
 :موارد زیر نام برد

 جامعیّت قرآن ١ـ٣ـ١ـ٢
 قرآن مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت؛ چنانکـه آمـده             ی جامعیّت قرآن، در خود      مسأله

»  لِلْمُـسْلِمینَ   ءٍ وَ هُـدىً وَ رَحْمَـةً وَ بُـشْرى          وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیانـاً لِکُـلِّ شَـيْ          «:است
مسلمانان رهنمود  ی است و برا ی کتاب را که روشنگر هر چیز      و این «: یعني )٨٩ :النحل(

مـا کـانَ حَـدیثاً      « :فرمایـد همچنین مـي  » .  است، بر تو نازل کردیم     ی  و رحمت و بشارتگر   
 »ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُـونَ         وَ لکِنْ تَصْدیقَ الَّذي بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصیلَ کُلِّ شَيْ           یُفْتَرى
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 بلکـه تـصدیق آن      ؛د نیست که به دروغ ساخته شـده باشـ         یسخن«: یعني )١١١ :سفیو(
 که ایمـان    ی مردم یاست که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و برا            ]  یهای کتاب[
 :ی هم بر جامعیّت قرآن داللت دارد؛ مانند        آیات دیگر  ». است ی رهنمود و رحمت   ،آورند یم
در » ءٍ تَفْـصیلَ کُـلِّ شَـيْ     «و  » ءٍ تِبْیاناً لِکُلِّ شَيْ  « تعابیر   )١١٤:؛ همان ٥٩:؛ همان ٣٨ :األنعام(

، نیـاز بـه دلیـل    آیات یاد شده، به صورت مطلق بیان گردیده است و مقیّّد سـاختن آنهـا        
 بـه عنـوان     کنـد؛   نیز به اطالق آن تصریح می     ) السّالم  علیهم( بیت  وایات اهل ر. محکم دارد 

 : کردتوان روایات زیر را یاد  می،نمونه
ءٍ فَاسْأَلُونِي مِـنْ     إِذَا حَدَّثْتُکُمْ بِشَيْ  «: فرمود) ع(  امام باقر  بو جعفر ا«:  گوید جارودال وبا .١

 آن در کتـاب     يی ریـشه  بارهباره ی چیزی با شما سخن گفتم، در        هرگاه در    :».کِتَابِ اللَّهِ 
 نَهَى )ص(ولَ اللَّهِ إِنَّ رَسُ«: سپس در بخشی از سخنان خود فرمود. خدا از من سؤال کنید

از هیاهو و تبـاه کـردن       ) ص(پیامبر خدا   » .عَنِ الْقِیلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ کَثْرَةِ السُّؤَالِ         
 .دارایی و زیاد پرسیدن نهی کرده است

این سخن در کجای کتـاب خـدا آمـده    ) ص( ای پسر رسول خدا  : به ایشان گفته شد   
ال خَیْرَ فِي کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ            «:هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ    إِنَّ اللَّ «: است؟ فرمود 

 از  یدر بـسیار   :فرمایـد  مـی  عَـزَّ وَ جَـلَّ     خدای) ١١٤:النساء(مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْالحٍ بَیْنَ النَّاسِ      
دقه یا کار پسندیده    به ص ]  بدین وسیله [ که   ی نیست، مگر کس   ی ایشان خیر  یها یرازگوی

هُ           « :و فرمود  ، میان مردم، فرمان دهد    ییا سازش  وَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِـي جَعَـلَ اللـَّ
ـ و اموال خود را )٥:النساء(» لَکُمْ قِیاماً شما قرار ]  يزندگ[قوام ي  که خداوند آن را وسیله 

ـ داده  :المائـدة ( ». لُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَـسُؤْکُمْ ال تَسْئَ« : و فرمود به سفیهان مدهید، 
  مپرسـید  ،کنـد  ي شما را انـدوهناك مـ      ، شما آشکار گردد   ی که اگر برا   یاز چیزهای   )١٠١

 ).٨٩/٨١ ،بحاراألنوار؛ مجلسی، ١/٦٠ کلینی،(
 أَمْرٍ یَخْتَلِفُ فِیهِ  مَا مِنْ «:  فرمود )ع (امام صادق بو عبد اللَّه    ا«:  گوید  بن خُنَیْس  یمعلَّ  .٢

، ١/٦٠کلینـی، (» .اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِي کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ                
 )١/٢٦٨؛ برقـی،  ٢٦/٢٩٤  وسـائل الـشیعة،    ؛ حرّعـاملی،  ٩/٣٥٧ تهـذیب، ؛ طوسی،   ٧/١٥٨

- مگر این که ریـشه ،ورد آن دچار اختالف شوند   هیچ امری نیست که دو نفر در م       «: یعني
 ».رسدهای مردم بدان نمی ولی عقل؛ای در کتاب خدای متعال دارد

 امّا روایات دیگـری     داند؛  د بحث را در انحصار قرآن می       جامعیّت مور  ،این قبیل روایات  
 تعریـف  ،در دست است که جامعیّت را بـرای قـرآن و سـنّت بـا هـم            ) ع( بیت   نیز از اهل  

 :که روایاتی مانند این. کند یم
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إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَـمْ       «: فرمودشنیدم که می  ) ع( از امام باقر  : گویدعمر بن قیس    
ءٍ حَـدّاً     جَعَلَ لِکُلِّ شَيْ    وَ )ص(  یَدَعْ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ           

 )١/٥٩کلینـی، (» . ذَلِـکَ الْحَـدَّ حَـدّاً      ی مَنْ تَعَـدَّ   یوَ جَعَلَ عَلَیْهِ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ عَلَ        
 هر چیزی را که بندگان بدان نیاز دارند، در کتـابش نـازل              ،خدای تبارک و تعالی   «: یعني

 و بـر آن     گذاشته حدّی   ،ه است و برای هر چیزی     تبیین کرد ) ص( کرده و برای پیامبرش   
 نیز حدّی   ،کند و برای کسی که از آن حدّ تجاوز کند           دلیلی قرار داده که بدان داللت می      

 .قرار داده است
در  .سنّت نیز به قرآن بازگـشت دارد      ) همین بند ٢و١شماره(با استناد به روایات قبلی      

انـد کـه مـا از آن آگـاهیم؛            ح فرمـوده  تـصری برخی روایات، عالوه بر بیان جامعیّت قرآن،        
کِتَابُ اللَّهِ فِیهِ نَبَأُ مَا قَبْلَکُمْ وَ خَبَرُ مَا بَعْـدَکُمْ وَ فَـصْلُ مَـا            «: فرمود) ع( امام صادق : چنانکه

ی    در کتاب خدا، اخبـار پـیش از شـما و بعـد از شـما و جداکننـده                   :بَیْنَکُمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُ   
 ».دانیمما هست و ما آن را میمیان ش] اختالفات[

ی  که آیا ایـن جامعیّـت تنهـا حـوزه     ی جامعیّت قرآن و این      ناگفته نماند که در مسأله    
و   دهد ی تکوین و علوم تجربی را نیز پوشش می گیرد یا حوزه هدایت و تشریع را دربر می

در قـرآن بـه     ها نیـز       از جهت بیان اصول و امّهات علوم است، یا جزئیّات آن           ،آیا جامعیّت 
برخـی  . ای بیان شده است، میان عالمان و مفسّران اسالمی اختالف نظر وجود دارد              گونه

داننـد و معتقدنـد کـه       جامعیّت قرآن و دین را به معنی دربر داشتن اصول و کلیّات مـی             
 و در قـرآن و  ی خود مردم است  و حقوقی به عهدهوضع قانون در مسائل جزئی اجتماعی  

 ایـن بیـان کلیّـات را        ، برخی .)١٦٦ـ١/١٦٣ مطهری، :ـ  نک(ان شده است     کلیّات بی  ،سنّت
دانند و علوم استنباط شده       می ...ی دین و علوم تجربی، علوم انسانی و         شامل هر دو حوزه   

، نجـوم،   اند و عالوه بر اعتقادات، اخالق و احکـام، از طـبّ             از قرآن را مورد بحث قرار داده      
ی آنها    اند و ریشه  یاد کرده ... هنگری، کشاورزی، نانوایی و   هندسه، جبر و مقابله، نجاری، آ     

 .)٤٣ـ٤/٢٨ سیوطی،: ـ نک(اند  را در قرآن یافته
هـا و حقـایق طبیعـی و          ی بـسیاری از سـنّت       بـاره   قرآن کریم عالوه بر اظهار نظـر در       

ی مراجعه به این حقایق و چگونگی دریافت آنها را نیز در بـسیاری از ایـن         تاریخی، شیوه 
؛ ١٠:؛ محمّـد  ٩:؛ الـروم  ٤٦:؛ الحجّ ١٠٩:یوسف :ـ  نک: به عنوان نمونه  (ات نشان داده است     آی

اصول و مبادی الزم بـرای      ) ٥٦: هود ،٦٨:النّحل: ( به عنوان مثال آیاتی مانند     .)١٧:الغاشیة
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. کنـد   در چهارچوب دینی و الهی تـأمین مـی   راشکل گیری، توسعه و بسط علوم زیستی      
 ).١٦٩ـ١٣٩ ،ی معرفت یعت درآینهشر آملی، جوادی: ـ نک(

ظـاهر و  : انـد، اوّالً  از آن سـخن گفتـه  ) ع( بیت باید گفت که جامعیّتی که قرآن و اهل 
) ع( بیـت  ای کـه در اختیـار اهـل     یعنی گسترهدهد؛ دو را پوشش می   کریم هر     باطن قرآن 

) ع( بیـت   چند روایـات اهـل       هر وجود دارد، تنها ظواهر قرآن نیست؛     برای استنطاق قرآن    
تـرین   ناپیداسـت و جزیـی    دهد که همین ظواهر قرآن نیز خود دریاهایی کرانـه     نشان می 
 ثانیاً. گویی بر اساس ظاهر قرآن است        قابل پاسخ  ،ی ظاهر الفاظ قرآن       ها در حیطه    پرسش

 مخاطبـان     بلکه هرآن چه برای    ی خاصّی مانند دین نیست؛       به حوزه   محدود این موضوع، 
هایی وجود دارد     اه در امور دین و خواه در مورد دنیا، برای آن پاسخ           مورد سؤال باشد، خو   

 به نسبت میزان فهم و استعداد ،است و دیگران  ) ع( بیت  کامل در اختیار اهل   به شکل   که  
ی اسـتنطاق قـرآن و        گیـری از دانـش ایـشان، از عهـده           و بهـره  ) ع( بیت  و تبعیّت از اهل   

 . آیند می گویی به سؤاالت بر پاسخ
ای ایراد کردند و    بر منبر کوفه برای ما خطبه     ) ع( امیر المؤمنین :  بن نباته گوید   اصبغ

ای مردم پیش از آن که مرا از دست بدهید، از مـن    «: پس از حمد و ثنای االهی فرمودند      
در ایـن هنگـام ابـن الکـوّاء برخاسـت و      . سؤال کنید که میان سینه ام علم فروانی اسـت        

الْحَامِلَـاتُ  « :بادهـا، گفـت    :چیست؟ فرمـود  » ؟الذَّارِیَاتُ ذَرْواً « :ای امیر مؤمنان  : عرض کرد 
: گفـت  »هـا   کـشتی « :چیـست؟ فرمـود   » الْجَارِیَاتُ یُسْراً «: گفت »ابر« :فرمود چیست؟» وِقْراً

؛ ١/٢٥٩،  طبرسـی، احمـد   ؛  ١/١٠٣،ثقفـی (» فرشتگان«: چیست؟ فرمود » الْمُقْسِمَاتُ أَمْراً «
 .)٥٦/١٦٥،٣٧٠،٣٨٤، ١٠/١٢٢،  بحاراألنوارمجلسی،

انـد،   از آن سـخن گفتـه     ،)ع( ، از جمله امـام بـاقر      )ع( بیت  بر اساس جامعیّتی که اهل    
تواند با استنطاق قرآن در سطح ظـاهر          به سؤاالت ابن الکوّاء، می    ) ع( های امام علي  پاسخ

، در  )ع( عالمانی مانند آقای احمد بحرانی، بر این باورند، که امـام علـی            . نیز به دست آید   
: ـ  برای اثبات مدّعای وی، نک    (واقع، جواب خود را با استنطاق قرآن به دست آورده است            

  .)٣٧٨ احمد، بحرانی،
 جاودانگی قرآن .٢ـ٣ـ١ـ٢

 بـر مبنـای جاودانـه       .را یـاد کـرد    » جاودانگی قرآن  «توان می ،از دیگر مبانی استنطاق   
 در برابـر    ،وجـود دارد کـه قـرآن      بودن قرآن که از لوازم خاتمیت است، عقالً این انتظـار            

 البتّه نقـالً هـم ایـن مـسأله     .، به نطق در آید و پاسخ بدهد       های مختلف    در زمان  ،سؤاالت
 آن است؛ چنانکه احادیث ذیـل      گویای  ) السّالم  علیهم( بیت  اثبات شده است و روایات اهل     
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 :بر این موضوع داللت دارند
لَوْ أَنَّ آیَةً نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ ثُمَّ مَـاتُوا      «:  فرمود کند که   روایت می ) ع( خیثمه از امام باقر    .١

ءٌ إِنَّ الْقُرْآنَ یَجْرِي مِـنْ أَوَّلِـهِ إِلَـى آخِـرِهِ مَـا               أُولَئِکَ مَاتَتِ الْآیَةُ إِذاً مَا بَقِيَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْ        
؛ ١٣٨ ،فـرات کـوفی   ؛  ١/١٠ ،عیاشـی ( »...قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ فَلِکُلِّ قَوْمٍ آیَةٌ یَتْلُونَهَـا        

ای کـه   اگـر بـا مـرگ هـر گروهـی، آیـه           : یعنـي ) ٢٤/٣٢٩،٨٩/١١٥ ، بحاراألنوار مجلسی،
صـورت چیـزی از قـرآن بـاقی         رفـت، در آن     ی آنان نازل شده اسـت، از بـین مـی           درباره
است  جاری   ، تا انجامش  مین بر پاست، قرآن از آغاز     ها و ز     حال آن که تا آسمان     ماند؛ نمی

 .».کنندای است که آن را تالوت میو برای هر قومی آیه
ا وَ       «: ی این روایت  درباره) ع( از ابو جعفر  :  گوید فُضیل بن یسار    .٢ مَا مِنَ الْقُرْآنِ آیَةٌ إِلـَّ

 ظهر و بطنی دارد، سـؤال کـردم،         ،جز این نیست که هر آیهای از قرآن       » .لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ   
وَ بَطْنُهُ تَأْوِیلُهُ وَ مِنْهُ مَا قَدْ مَضَى وَ مِنْهُ مَـا لَـمْ یَکُـنْ یَجْـرِي کَمَـا                    ]  تَنْزِیلُهُ[ظَهْرُهُ  «: فرمود

ءٍ یَکُونُ عَلَى الْأَمْوَاتِ کَمَا یَکُونُ عَلَى الْأَحْیَـاءِ        تَجْرِي الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ کُلَّ مَا جَاءَ تَأْوِیلُ شَيْ        
حـرّ  ؛  ٢٠٣،صـفّار (» .نَحْنُ نَعْلَمُـهُ   »لَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ       وَ ما یَعْ  «:  قَالَ اللَّهُ 
 ، خویی، بیـان   :ـ   نک  ؛ نیز ١/٤٦ ،بحرانی، سیدهاشم، برهان  ؛  ٢٧/١٩٦ ،الشیعة  وسائل عاملی،

  قـرآن، تأویـل آن    ) بـاطن (  تنزیل آن است و بطـن      ،قرآن) ظاهر(ظهر  ) ١٠٦ ،حبری؛  ٢٢
چنـان   ؛ همواره جاری است   ،ای از آن    آن سپری شده است و پاره     ] تأویل[ای از     است، پاره 

، بـر مردگـان صـدق        هرگاه تأویل چیـزی از قـرآن بیایـد         .که خورشید و ماه جریان دارد     
تأویل آن را جز خدا و راسخان در        : فرمایدخدا می .  همان طور که بر زندگان     خواهد کرد؛ 

 .دانیم میداند و ما آن راعلم نمی
 نظام مندی قرآن ٣ـ٣ـ١ـ٢

 پیونـد معنـایی و      ،هـای آن    ، آیات و سـوره     اتها، عبار    اعم از واژه   ،میان محتوای قرآن  
منـد و     ارتباطات گسترده و متعدّدی بر قرار است و مانند اعضای یک سازمان بسیار نظام             

موفّـق بـه    اند و کسی که بتوانـد ایـن پیونـدها را کـشف کنـد،                 به هم پیوسته   ،هماهنگ
استنطاق قرآن گردیده و سخنان بسیاری از قرآن در خواهد آورد کـه ابـواب جدیـدی از                  

 :تـوان یـاد کـرد      مـوارد زیـر را مـی       ،از دالیـل ایـن مـدّعا      .  بر انسان خواهد گشود    ،معانی
 لَـوْ   أَ فَال یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ    «: گوید، مانند آیاتی که از انسجام درونی قرآن سخن می        .١    

آیـا در قـرآن     «: یعنـي  )٨٢:النّـساء (» .کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَِّه لَوَجَـدُوا فیـهِ اخْتِالفـاً کَثیـرا            
 ».یافتند ی می قطعاً در آن اختالف بسیار،اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود  ینم
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گی  به معنای تناقض و تضاد و ناهماهن       ، ضمن نفی هر گونه اختالف     ،ی شریفه   این آیه 
 دلیل روشنی بر    ،گوید که این خود    از لزوم تدبّر در قرآن هم سخن می        در محتوای قرآن،  

 .امکان استنطاق قرآن و به نطق در آوردن آن توسط مستنطق و متدبّر است
 بنـد  همین مقاله،: ـ نک( شماردی دیگر میای از قرآن را مفسّر پاره   روایاتی که پاره   .٢

 ).روایات مثبت نطق قرآن .٢ـ٣
اصناف آیات قرآن را بـر       انواع و    ،در آنها ) السّالم  علیهم( بیت  روایات فراوانی که اهل    .٣

محکـم و متـشابه، ناسـخ و منـسوخ، مطلـق و مقیّـد، مجمـل و             :  انواعی مانند  اند؛  شمرده
ایــن آیــات ) ٨٩/٣٣، مجلــسی، بحــاراألنوار؛ ٤٥ ،سیدرضــی... (مفــصلّ، عــام و خــاص و 

 پیام خـود را بـه خواننـده         ،اند و تنها با کشف آن پیوند      ند خورده  به یکدیگر پیو   گوناگون،
 بلکـه تـصوّر     آن چه برداشت شود، سخن قرآن نیست؛       ،در غیر این صورت   . خواهند گفت 

 . سخن قرآن را شنیده است،نادرست خواننده است که به خیال خود
 بیـان   ، قـرآن  که بر اساس تفسیر قرآن به     ) السّالم  علیهم( بیت  روایات تفسیری اهل   .٤

، مجلـسی، بحـاراألنوار   ؛  ٢٩٩ ،األخبـار صدوق، معانی   : ـ  نک(به عنوان نمونه    . گردیده است 
 .)٤٧ ،عسکری امام؛ ١/٢٣،حویزی؛ ٦/٢٣٨  ،ی مشهدیقم  ؛٨٩/٢٥٥ ،٧/٦٠

 
 مستنطق قرآن .٤

 بیـت  اکنون جای طرح ایـن سـؤال اسـت کـه مـستنطق قـرآن کیـست؟ آیـا تنهـا اهـل               
آید؟  یا از دیگران نیز چنین کاری بر می        وانند قرآن را استنطاق کنند    ت می )السّالم  علیهم(

 :پردازیم که به بررسي آنها ميدر این باره اختالف نظر وجود دارد
 اختصاص استنطاق قرآن به معصوم ١ـ٤

 استنطاق یاد شده در سخن امـام        ،)السّالم  علیهم( بیت  ای از شارحان احادیث اهل      عدّه
أخبـرکم  «داننـد و در معنـای          را از شؤون معصوم مـی      » فاستنطقوه ذلک القرآنُ «) ع(علی
 :اند هآمده است، دو احتمال ذکر کرد) ع( یی سخن امام عل که در ادامه» عنه

 این است که آن حضرت، تنها کسی است که قرآن را اسـتنطاق              بیانبرای   ،استیناف  .١
» و لکـن أخبـرکم عنـه      «: ده است البالغه آم   گوید و این که در نهج     کند و از آن سخن می       می

 .)١/٢٠٨، العقول مجلسی، مرآة(کند  این احتمال را تأیید می) ٢٢٣سیدرضی، (
دسـتور  ) ع(امام  «: گوید  میاست؛ چنانکه   ابن میثم بحرانی نیز همین وجه را برگزیده         

کند بـه ایـن      یخود را تفسیر م   ي  دهد که از قرآن بخواهید تا سخن گوید و این گفته           یم
) ٣/٢٧٣،ابن میثم ( ».او زبان کتاب خدا و سنّت است        زیرا ؛ندسخن قرآن را از او بشنو     که  
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 ،گویـد  ی قرآن هرگـز سـخن نمـ       :ی یعن »فلن ینطق «ی  با جمله ) ع(وی بر آنست که امام      
 و انکـار در     ی به شـگفت   ، دایر بر استنطاق قرآن    ، آن حضرت  ي را که از گفته    یتوهّم کسان 

 .)همو (».ست از میان برده ا،اند آمده
و » ... ما مضى   فیه علمَ  إنّ«: ی حضرت باشد     این گفته  ،»مخبَرُ عنه «احتمال دارد که      .٢

اشاره دارد به نبود کسی     » إذا«به جای   » سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ  فَلَوْ«در  » لو«ی   با کلمه  ،آن حضرت 
 .)١/٢٠٨ همان،( سؤال کند ، از ایشانآن که از غوامض مقاصد و اسرار علوم

گذشت که آقای جوادی آملی نیـز، اسـتنطاق قـرآن را پرسـشگری از قـرآن و آن را                    
او معتقد است که تدبّر، غور در منطـوق الفـاظ قـرآن و       . داندمتفاوت از تدبّر در قرآن می     

ت و تـرک تـدبّر را        مردم را بدان فرا خوانده اسـ       ،تأمّل در ظاهر آیات است که خود قرآن       
: ـ نکـ (سـت   از دل بر گرفته باشد، بر تدبّر در قرآن توانا        و آن که قفل    نکوهش کرده است  

  اسـتنطاق را مربـوط بـه       ،وی) ١٢٠ــ ١١٥ ،)ع( قرآن حکیم از منظـر امـام رضـا        جوادی،  
تـوان   شود و بـا تـدبّر نمـی     داند که از الفاظ استنباط نمی     مالحم، اخبار غیبی و تأویل می     

گون در  کند که اسـرار گونـا        می دمندی تشبیه وی قرآن را به انسان خر     . بدان دست یافت  
اصـحاب  «: افزایـد     گاه می    آن گوید؛، به تناسب حال وی سخن می      کس درون دارد و با هر    

پرسند تـا    پی در پی از او می      ، حامل اسراری است، از این رو      ]قرآن[ دانند که وی    سرّ می 
 .)همان(» .آن چه را در باطن دارد آشکار کند

تواند قـرآن را  می) ع(این است که تنها معصوم ) ع (برداشت ایشان از سخن امام علی  
 از سـوی    .)١١٧/همـان ( دنـ دانو دلیل این امر را شدّت نورانیت قرآن مـی         تنطاق کند   اس

یـز از مـصادیق اسـتنطاق       ی صحیح تطبیق امور جاری بـر قـرآن را ن           شیوه ، ایشان ،دیگر
ادب فنـای   همـو،   (  با این حال، آن را نیز از شـؤون معـصوم شـمرده اسـت               دانسته است؛ 

 .)٤/١٤٢ مقربان،
این کتاب تنها در حدّ درس و تحصیل و         «: گوید  می) ع(  در شرح سخن امام علی     ،وی

توانید از آن سـخنی       گوید و آنچه را نگفته است، شما نمی       لفظ و تفسیر با شما سخن می      
، همـو (» .دارم  گـویم و قـرآن را بـه سـخن وامـی           بگویید؛ امّا من از درون قرآن سخن می       

 .)٤١، البالغه حکمت نظری و عملی در نهجهمو، : ـ ؛ نیز نک١٣/٢٣١ ،تسنیم
نطاق را برای دیگـران ممکـن شـمرده و           ایشان دست کم سطحی از است      ،با این حال  

کـه مهمتـرین آنهـا قـرآن        [ معتقد است که عقل با استنطاق و استفتای از متـون دینـی            
 منزلـت عقـل در     همو،  ( سازد فراهم می  قول را دفائن ع ) شکوفایی(ي  اثارهي  زمینه] است
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 .)٥٣ ،هندسه معرفت دینی
باید گفت که در عین شدّت نورانیّت قـرآن، ذو مراتـب بـودن نورانیّـت و طهـارت در          

نیـز قابـل    ) ع(  بـرای غیـر معـصوم      ،ها، گویای این است کـه مراتبـی از اسـتنطاق            انسان
 .است) المالسّ علیهم( بیت دسترسی است و کمال آن در انحصار اهل

 نخواهـد   یاین قرآن بـا شـما سـخن        :لَنْ یَنْطِقَ لَکُمْ  «: عالمه جعفری در معنای عبارت    
حقـائق  ی  فهم همـه   که   داند می اینرا   )ع(معنای درست سخن امام      ،با ظنّ قوی   ،»گفت
 و اسرار نهفته در آیـات، از        ی به طور یکایک آیات و مجموع آنها از دیدگاه موضوع          ،یقرآن

و ائمـه معـصومین   ) ص(آیـد و بایـد پیـامبر اکـرم         ی بـر نمـ    ی معمـول  یهاان انس يعهده
ین، همـین معنـا را      با استناد بـه حـدیث ثقلـ       بلکه  .  آن را به عهده بگیرند     )السّالم  علیهم(

بـدون قـرآن، مأموریـت    ، )ص(همانگونه که عترت پیـامبر   «: افزایدو می  شماردیقینی می 
هـم  ) قـرآن (کتاب خـدا    ] فهم کامل [ل انجام بدهند،    طور کام ه  توانند ب  ي خود را نم   ياله

ن در علـم    اعترت کـه راسـخ    ي  بدون تفسیر و تأویل و تبیین ظاهر و باطن آن به وسیله           
 نظر عالمه جعفـری نیـز      ،این بنابر .)٩٨ـ٩٦ ،٢٦/٨١جعفري،  (هستند، امکان ناپذیر است     

آیـد و ایـن     بـر مـی   ) المالسّ  علیهم(بیت     تنها از اهل   ،این است که فهم جامع حقایق قرآن      
 .کند ای از حقایق قرآن و اسرار نهفته در آیات را از دیگران نفی نمی معنا، فهم پاره

 
 ها و نقد امکان استنطاق قرآن برای غیر معصوم، دیدگاه .٢ـ٤

داننـد کـه    استنطاق قرآن توسط غیر معصوم را امری ممکن می         ،برخی از دانشمندان  
 :کنیم  یاد کرده و بررسی میرا  سه دیدگاه مشخص،در این جا

 دیدگاه عالمه طباطبایی .١ـ٢ـ٤
عالمه طباطبـایی   ) ١ـ٢ـ١ـ٢ همین مقاله، بند  : ـ  نک(تر ذکر شد،    همان طور که پیش   

جاع آیات قرآن به    داند و معتقد است که با ار      را تفسیر قرآن به قرآن می     » استنطاق قرآن «
 تنها استنطاق و تفسیر قرآن بـه قـرآن را           وی نه .  آن را به نطق واداشت     توان می ،یکدیگر

داند، بلکه بر اسـتقالل قـرآن در سـخن گفـتن تأکیـد و اصـرار                  نمی) ع( مختص معصوم 
 بـا مرجعیّـت     ،وی در عین حال تصریح دارد که قابل فهم بودن قرآن برای همه            . ورزد می

بخـشی از  منافات ندارد و روشن شدن تفاصیل      ) ع( بیت او   و اهل ) ص( علمی پیامبر اکرم  
 شیعهطباطبایی،  (داند  می) السّالم  علیهم( بیت  معارف اسالمی را متوقف بر مراجعه به اهل       

  و معتقد است که در درک معانی معارف اعتقادی و اخالقی نیز باید روش               .)٨٠اسالم،  در 
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 .)همان( را اتّخاذ کرد) السّالم علیهم(ت بی اهل
قـرآن اسـت، و     » نطـق « در واقع    ،رآن بفهمند توانند از ق   آنچه که عموم می    ،باید گفت 

 در بیانـات    ، عالمـه طباطبـایی    ،ًامّـا ظـاهرا   .  سطحی باالتر از نطق است     ،قرآن» استنطاق«
بـر  » اسـتنطاق «هـر چنـد اطـالق       . را یکی گرفته است   » نطق و استنطاق  « دو سطح    ،خود

: ـ  نکـ (کنـد     امر درستی است و شواهد روایی نیز آن را تأیید مـی           » تفسیر قرآن به قرآن   «
 بیـت   ی منحـصر بـه فـرد اهـل         امّـا بـا توجّـه بـه احاطـه         ) ٢ــ ١ــ ١ـ٢ :همین مقاله، بند  

بر ظاهر و باطن آیات قرآن، سطح کامل استنطاق قـرآن تنهـا در اختیـار                ) السّالم  علیهم(
بـه تناسـب    ) الـسّالم   علیهم(بیت    است و دیگران نیز با تعلیم اهل       )السّالم  علیهم(بیت    اهل

تواننـد   و مـی    توانایی گفتگو با قرآن و پرسشگری از آن را دارند          ،عداد خویش همّت و است  
 . به مراتبی از آن دست یابند

 اسـتنطاق قـرآن را   روش) الـسّالم  علیهم(بیت   با الهام از روایات اهل   ،عالمه طباطبایی 
 .  برداشتام بلندی در کاربردی شدن این روشگ المیزانآموخت و با نگارش تفسیر 

 باقر صدر دیدگاه شهید سید محمد .٢ـ٢ـ٤
 ت؛از نظر شهید صدر، فرایند استنطاق قرآن، گفتگو با قرآن و پاسـخ یـابی از آن اسـ                  

پاسخ یابی فّعال و به کارگیری هدفمند نصّ قرآن در راه کشف حقیقتی از حقایق بزرگ                
ی  نـدارد، کـه وظیفـه     ) ع( نه تنها اختصاص بـه معـصوم         ، چنین کاری  ،از این رو  . زندگی

 .دانشمندان مسلمان است
مثـال   ی فقه وی، برای تبیین تفسیر موضوعی یا استنطاق قرآن، از روش فقیهان در حوزه            

موضـوعی در   ای از تفـسیر    از شیخ محمدحسن نجفی را نمونـه      ] الکالم[ جواهرزند و کتاب    می
بـر  شـرحی  داند که شرح کامل و شاملی بر روایات فقهـی کتـب اربعـه اسـت؛ امّـا نـه                     فقه می 

 .)١٦ صدر، :ـ نک( پردازدتک روایات؛ بلکه براساس نیازهای زندگی به روایات می تک
) اسـتنطاق قـرآن  (ای، در روش موضـوعی        برخالف تفـسیر تجزیـه     ،بر اساس نظر وی   

کنـد؛ بـدین    بلکه از واقعیات زنـدگی شـروع مـی   کند؛ ، کار خود را از نصّ آغاز نمی       مفسّر
عی یـا وجـودی زنـدگی        از موضوعات اعتقادی، اجتما    صورت که نظر خود را بر موضوعی      

 و در نقش پرسشگری بـا تعقّـل و تـدبّر          آوردکند؛ آن گاه به نصّ قرآن رو می         متمرکز می 
کنـد کـه از افکـار و مواضـع بـشری      مي موضوعی آماده را مطرح  ،که در مقابل نصّ قرآن    

کند و قرآن پاسخ      سش می  پر ،مفسّر. کندميبرآمده است و گفتگویی را با نصّ قرآن آغاز          
 .)٢٠ـ١٩،همو:نکـ (  را در آن موضوع کشف کند این است که نظر قرآن ،هدف او. دهدمی
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 دیدگاه شیخ احمد بحرانی  .٣ـ٢ـ٤
 این دانشمند قرآنی معاصـر      ،)٢ـ٢ـ١ـ٢ همین مقاله، : ـ  نک(تر گذشت   چنان که پیش  

قـرآن را   یـد، اسـتنطاق     گوکه از روش استنباطی خاصی با عنوان منهج تأویل سخن مـی           
بحرانـی،  : ـ  همان، نیز نک  ( تعریف وی از تأویل گذشت       داند؛ چنانکه همان تأویل قرآن می   

 اسـت؛  در واقع همان تفسیر قرآن بـه قـرآن           ،ی استنطاق   بارهنظر بحرانی در  ) ٣٢٠احمد،
بر خالف نظری که استنطاق را چیزی جز تـدبّر     . ولی به صورتی متفاوت از دیگر مفسّران      

برداری از قـرآن       استنطاق را بهره   ،داند، ایشان نیز همانند شهید صدر     تفکّر در آیات می   و  
 .)همو( داندکالت گوناگون زندگی میبرای حل مش

را بـا   ) کتاب تکوین (داند که ساختمان وجود     ای می را آیینه ) کتاب تدوین ( قرآن   ،وی
ام تکـوین و طبیعـت و       همان طور که استنطاقِ نظ    . کند  هایش منعکس می  ی ویژگی همه

های ویـژه، بـه ایجـاد        ترکیب موادّ مختلف و حلّ کردن برخی در برخی بر اساس فرمول           
شود، نصّ قرآن هم با ترکیب و       اختراعات و پدید آوردن اشیای ابتکاری جدید منتهی می        

بـه ایجـاد نـصوص قرآنـی جدیـد          ) استنطاق( ابدال میان اجزایش بر اساس قواعد تأویل      
ارجـاع آیـات و عبـارات    (تفکیکـی خـود   /به طوری که قرآن با حرکت ترکیبی  ! انجامد می

با رویدادها جاری خواهد شد و هیچ رویدادی نخواهد بود، جز این کـه              ) قرآن به یکدیگر  
 مـراد   .)٣٥٨ ،همـو (د که حکایتگر آن خواهد بـود        ای قرآنی وجود دار   در رابطه با آن آیه    

 قطعی قرآن به سؤاالت مستنطق اسـت کـه          های نصوص قرآنی جدید، همان پاسخ     وی از 
 .آید در فرایند استنطاق از قرآن به دست می

 
 رأی قرآن با تفسیر به  تفاوت استنطاق

بـرای آگـاهی از ایـن       (رأی اختالف نظر دارند        به   تفسیر  در مورد معنی و مراد از      ،مفسّران
رأی، تفـسیر      به  تفسیر  آن است که مراد از       صاحب المیزان بر   .)٣/٧٧طباطبایی،: ـ   نک ،آرا

کـه   اسـت     اینتفسیر به رأي    شود و     کالم خدا با همان روشی که کالم مخلوق تفسیر می         
 ، از نظـر وی ،ایـن   بنـابر .)٨٤ــ ٧٨ ،همـو (غیر قرآن کمک گرفته شود   از   ،در تفسیر قرآن  

 . تفسیر به رأی است) استنطاق قرآن( به قرآن  اساساً هر روشی جز روش قرآن
بـراین بـاور اسـت کـه روش         رأی و      رانی نیز با عالمـه طباطبـایی هـم        شیخ احمد بح  
هـای مـستنطق    ی پژوهش در قرآن را که همان پاسخ قرآن بـه پرسـش    استنطاق، نتیجه 
البتّه اگـر بـه درسـتی بـه اجـرا درآیـد، و              . داردها و هواهای او مصون می      است، از لغزش  
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 ی رأ یمفسّر نسبت بـه چیـز      آن جا،     در رأی متمایز ساخت؛   استنطاق را باید از تفسیر به     
 قـرآن را تأویـل      ،اش ی نفـسان  ی خود، طبق میـل و هـوا       یعا اثبات ادّ  یو برا رد   دا يخاص
هـای دقیـق بـه پیـشگاه قـرآن           ولی در استنطاق قرآن، مستنطق تنها با پرسش        کند؛ مي
 پیام   رأی خاصّی ندارد تا آن را با قرآن بسنجد، و تنها در پی کشف              ،رود و از نزد خود     می

 .)١٧٣ـ١٧٢ بحرانی، احمد،: ـ نک(قرآن است 
 بایـد  ،هایی قرار دارد که مـستنطق باید گفت که استنطاق قرآن نیز در معرض آسیب      

یکی از این رأی، گرفتار نگردد؛  به تا در دام تفسیر. برای دفع و رفع آنها چاره اندیشی کند       
 نقش دارنـد،    ،ال مطرح شده   برخی آیات را که در پاسخگویی به سؤ        ها آن است که     آسیب

 .)همو: نکـ (مستنطق قرآن دور بماند از نظر پژوهشگر یا 
تفسیر قـرآن   «آسیب دیگری که ممکن است دامن استنطاق قرآن، به خصوص در شکل             

فـرض ذهنـی خـاصّ خـود،          را بگیرد، این است که یک مستنطق، بر اساس پـیش          » به قرآن 
و پیامی را از آن آیات استخراج کند؛ در حـالی کـه             میان دو یا چند آیه ارتباط برقرار کند،         

ای   جا نیز با دخالت مقدمه      در این . توان آن آیات را به هم ربط داد         فرض، نمی   بدون آن پیش  
  .)١٩٧ موسوی،: نکـ ( است خارج از اسلوب قرآن، استنطاق صورت گرفته 

ز تفـسیرالمیزان و    قرآن، ا   هایی از تفسیرقرآن به       عباس موسوی با ذکر نمونه      سید علی 
های مفسّر بنا شده است، اشاره دارد کـه ایـن             فرض  که به نظر وی بر اساس پیش      تسنیم  
 ولی نـاگزیر  ، در آیات تکیه کند است بر معارفی خاص یا نوعی تدبّر     هرچند ممکن  ،روش

 بـا   ،در غیـر ایـن صـورت      اسـت؛   شاهدی بر مقبول بودن آن برای عرضه به دیگران الزم           
 ).٢٠٨ـ١٩٧ ،همو: نکـ (فرقی ندارد سیر به رأی تف

گیـری و تتبّـع    پـی رأی،  روش درست اجرای استنطاق قرآن برای ایمنـی از تفـسیربه     
 بیـت   های اهل   مندی از آموزه   کامل قرآن از یک سو و گوش سپردن به قرآن ناطق و بهره            

 ).پیشینبحرانی، : ـ نک( از سوی دیگر است )ع(
 

 نتیجه 
ای از استنطاق     جنبه ، هریک ،فسیر موضوعی، تأویل و استنباط    تفسیر قرآن به قرآن، ت     .١

 .بر هریک از آنها درست است» استنطاق قرآن«اطالق  گیرد و قرآن را در بر می
ی اسـالمی قابلیّـت دارد و     برای حلّ مسائل و مشکالت اجتماعی در جامعـه       ،قرآن .٢

بـه مـدد آیـات قـرآن،        طلب کردن پاسخ برای این مسائل از قرآن، به صورت موضوعی و             
 .امری الزم و ممکن است
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مکمّل و متمّم یکدیگرند و     » تفسیر موضوعی «و روش   » تفسیر قرآن به قرآن   «روش   .٣
انجامـد کـه پاسـخ سـؤاالت و حـلّ       نظـر قـرآن مـی     » اسـتنطاق «حاصل اجرای آن دو به      

های های مختلف اعتقادی، اخالقی و احکام عملی در حوزهمشکالت متعدّد بشر در عرصه
 .فردی و اجتماعی است

بر ظاهر و باطن آیـات      ) السّالم  علیهم(بیت    ی منحصر به فرد اهل    با توجّه به احاطه    .٤
ی علمـی قـرآن کـه        آن سطح از گنجینـه    خصوص  ه   ب ،قرآن، سطح کامل استنطاق قرآن    

 .است) السّالم علیهم( بیت تنها در اختیار اهلناظر به مالحم و اخبار غیبی است، 
، عقـالً و    به مراتبی از اسـتنطاق    ) السّالم  علیهم( بیت  رسی شاگردان مکتب اهل   دست .٥

 بیـت  نیـز بـا تعلـیم اهـل    ی تکامـل انـسان اسـت و آنـان       بلکه الزمـه  نقالً ممنوع نیست؛  
 توانایی گفتگو با قرآن و پرسشگری از ،به تناسب همّت و استعداد خویش ،)السّالم علیهم(

 . راتبی از آن دست یابندتوانند به م و میآن را دارند
 استنطاق قرآن را    روش) السّالم  علیهم( بیت  عالمه طباطبایی با الهام از روایات اهل       .٦

 .برداشتم بلندی در کاربردی شدن این روش گا المیزانآموخت و با نگارش تفسیر 
بـرای   که   ای جزیی به سؤاالت است و   جزءنگر   ،روش استنطاقی شیخ احمد بحرانی     .٧

  .دهد  پاسخ قرآني مي،آید  پدید ميپژوهشگر
 دیـدگاه   دخواه  مي است و نگر   کل روشی   ،»المدرسة القرآنیة «روش شهید صدر در      .٨

 . دقرآن به دست آورجامعه را با استنطاق تمام موضوعات مطرح در ي قرآن درباره
 .دکنرأیبه هایی دارد که ممکن است انسان را گرفتار تفسیر  آسیباستنطاق قرآن،. ٩
 

 فهرست منابع
 .ی محمد مهدی فوالدوند قرآن کریم ترجمه. ١
 انتشارات دفتر تبلیغات غرر الحکم و درر الکلم، ، عبدالواحد بن محمد تمیمى،ي آمد.٢

 .١٣٦٦ قم، ،ياسالم
 ی،مرعـش   انتشارات کتابخانـه آیـت هللا      شرح نهج البالغة،    عبدالحمید، ،ابی الحدید  ابن .٣

 .ق  ه١٤٠٤ قم،
] گروهـی از اهـل لغـت      و یـازجي  حواشيبا  [ العرب  لسان ،مکرم بن محمد،  منظور ابن .٤

 .، چاپ اوّل، بی تاصادر دار، بیروت
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 سـازمان چـاپ و انتـشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد             هویت علم دینی،  اقری، خسرو،    ب .٥
 .١٣٨٧اسالمی، چاپ دوم، 

داراآلثـار للنـشر و      بیـروت،     شـرح نهـج البالغـة،       بن علـی،    بحرانی، کمال الدین میثم    .٦
 .ق  ه١٤٠١دارالعالَم اإلسالمی، چاپ دوم، 

  دار التأویل للطباعـة و     التأویل منهج اإلستنباط فی اإلسالم،     بحرانی، احمد بن عیسی،      .٧
 .١٩٩٩النشر، بی جا، چاپ دوم، 

، اول چـاپ ،  مؤسـسة البعثـة   ،   تهـران ،   البرهان في تفـسیر القـرآن      ،  هاشم   سید ي،بحران .٨
 . ق   ه ١٤١٥ 

 تهران، دفتر نـشر فرهنـگ اسـالمی،         البالغه،  ترجمه و شرح نهج    جعفری، محمد تقی،     .٩
 .١٣٧٣چاپ دوم، 

قـم،  محمـد صـفایی،     :  تحقیـق و تنظـیم     ادب فنای مقرّبـان،   جوادي آملي، عبدهللا،     .١٠
 .١٣٨٨سوم، انتشارات اسرا، چاپ 

قم، انتشارات اسرا، چـاپ      عبدالکریم عابدینی، : تحقیق و تنظیم   تسنیم،   تفسیر همو،   .١١
 .١٣٨٧دوم، 
 .١٣٧٨ قم، انتشارات اسرا، چاپ اول، تفسیر موضوعي قرآن کریم، همو، .١٢
 قـم،   حـسین شـفیعی،   : ، تنظیم و تدوین   البالغه  حکمت نظری و عملی در نهج      همو،   .١٣

 .١٣٧٨، دومانتشارات اسرا، چاپ 
 قم، انتشارات اسـرا،      کربالیی، ، مترجم، زینب  )ع( قرآن کریم از منظر امام رضا      همو،   .١٤

 .١٣٨٦، پنجمچاپ 
 قـم،   احمـد واعظـی،    : تحقیـق و تنظـیم     منزلت عقل در هندسه معرفت دینی،      همو،   .١٥

 .١٣٨٧سوم، انتشارات اسرا، چاپ 
  .١٣٧١تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ دوم، ی معرفت،  شریعت در آینه همو، .١٦
 آل البیت   ةمؤسس ،  بیروت ،تفسیر الحبرى  ، ن حکم  ابو عبدهللا حسین ب    ی کوف ی،حبر .١٧

 .ق  ه ١٤٠٨ ،چاپ اول  ،السّالم الحیاء التراث علیهم
سـید مهـدي    : حیصحتـ  وق  یـ حقت،  الفوائـد الطوسـیة    ، حرّ عاملي، محمد بـن حـسن       .١٨ 

 . ق  ه١٤٠٣،  چاپ اوّل چاپ خانه علمیّه، ،قم،  شیخ محمد درودي ـالجوردي حسیني
ــشیعةوســائل   همــو،.١٩ ــشریعة ال ــی تحــصیل مــسائل ال ــم،، إل مؤســسة آل البیــت   ق

 .ق  ه ١٤٠٩السالم،  علیهم
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انـوار الهـدی، چـاپ      : ، ناشـر   البیان فى تفسیر القـرآن    ،  )١٥ق(  خویی، سید ابوالقاسم   .٢٠
 .ق  ه١٤٠٢هشتم، 

، ماهنامــه »و تفــسیرموضوعی قــرآن) الــسّالم علــیهم(بیــت اهــل« ، محمدرضــا،يداود .٢١
 .١٣٨٢ آبان ،٧١ ش معرفت،

 . ق ه١٤٠٨، )ع(مؤسسة آل البیت  ، قم، أعالم الدین الحسن،ي حسن بن ابي، دیلم.٢٢
 .بی جا، بی تا ،انتشارات دار الهجره ،، قمالبالغه نهج،  شریف رضی.٢٣
 .١٣٦٣ ي،انتشارات رض ، قم،جامع األخبار تاج الدین، ي،شعیر .٢٤
مؤسـسة الـصدرین    وضـوعی للقـرآن،     مقـدّمات فـی التفـسیر الم       صدر، محمد بـاقر،    .٢٥

نیــز توســط دار التعــارف » المدرســة القرآنیــة«للدراســات اإلســتراتیجیة، نیــز بــا عنــوان 
 .م با چاپ رسیده است١٩٧٩للمطبوعات، در بیروت، سال 

 .١٣٦١انتشارات جامعه مدرسین قم، معاني األخبار،   علی بن بابویه،صدوق، .٢٦
 .١٣٧٥کتابفروشی مرتضوی،  ین، تهران،فخرالدین، مجمع البحر  طریحی،.٢٧
 .١٣٦٢انتشارات کتابخانه اسالمیه،  األمالی، طوسی، محمد بن حسن، .٢٨
  ،  انتـشارات اسـالم    ، تهـران  ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن     طیب، سید عبدالحسین،     .٢٩

 .١٣٧٨سال   دوم چاپ
 .ق   ه ١٣٨٠ان،  چاپخانه علمیه تهر تفسیر العیاشي، محمد بن مسعود،ی،عیاش. ٣٠ 

 و    دارالمـالك للطباعـة       ، بیروت ،القرآن تفسیر من وحى    ، سید محمدحسین  ،هللا فضل . ٣١
 . ق  ه ١٤١٩ ، چاپ دوم، النشر
 .ق  ه ١٤٠٤ ، دارالکتابةقم، مؤسس ،یتفسیر قم بن ابراهیم، ي عل،يقم .٣٢
 .١٣٦٥ ،دار الکتب اإلسالمیة تهران، الکافي،  محمد بن یعقوب،،يکلین .٣٣
 مؤسـسة  ، بیـروت  ،األقـوال  سنن في العمال کنز ،الدین حسام بن  علي متقی هندی، . ٣٤

 .١٩٨٩، الرسالة
،  الجامعة لدرر أخبار األئمـة األطهـار       بحار األنوار   محمد باقر بن محمد تقی،     ،يمجلس .٣٥

 .ق   ه ١٤٠٤ ،مؤسسة الوفاء بیروت،
ي، هاشـم رسـول     سـید : مصححو  محقق    ،العقول في شرح أخبار آل الرسول       مرآة  همو، .٣٦

 .  ق ه١٤٠٤، سالچاپ دوم، تهران دار الکتب اإلسالمیة: ناشر 
دار محبّی الحـسین، چـاپ اوّل،         تهران،  من هدی القرآن،    مدرسی، سید محمد تقی،    .٣٧

 .ق  ه١٤١٩
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انتـشارات مؤسـسه    قـم، البالغـه،   ی نهـج قـرآن در آیینـه  محمد تقی،  مصباح یزدی، . ٣٨
 .١٣٨٩ژوهشی امام  خمینی ره، چاپ سوم، آموزشی و پ

نـشر   بنگـاه ترجمـه و     ،تهـران   ،الکـریم  القـرآن   کلمات التحقیق في  ،حسن ي، مصطفو .٣٩
 .١٣٦٠ ، کتاب
  .١٣٧٣انتشارات صدرا، چاپ نهم،  تهران،  ،اسالم و مقتضیات زمانمرتضی،  ، مطهری.٤٠
 شـیخ   یرات کنگـره جهـان    انتـشا  قم،،  اإلختصاص مفید، محمد بن محمد بن نعمان،        .٤١

 .ق   ه ١٤١٣مفید 
 . بی تا بی جای، فارس ـیفرهنگ ابجدى عرب ، رضا،مهیار .٤٢
، »النظریّـة و التطبیـق مـن منظورٍنقـدی        : بالقرآن  تفسیر القرآن «موسوی، سیدعبّاس،   . ٤٣

 .١٩ی  سال ششم، شمارهالطیبة،   الحیاة
سـید محمـد مهـدی      : یح و تعلیق   تصح البالغه،   شرح نهج   الهیجي، محمد باقر،   نواب .٤٤

 .١٣٧٩جعفری و محمد یوسف نیّری، انتشارات میراث مکتوب، چاپ اوّل، 
 .بی تاانتشارات مکتبة الفقیه،  ،، قم ورامۀمجموع فراس، یورام بن اب .٤٥
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