
 
 دکتر گرجی و علوم قرآنی

 
 ٢آزاده عباسی، ١مریم حاج عبدالباقی

 )٢٦/١١/٩٠ :يخ پذیرش نهایریـ تا ٢٦/٢/٩٠ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده 

ن و فقهای معاصـر      مجتهدا از وتهران  دانشگاه  اساتید شاخص   از   استاد ابوالقاسم گرجی،  
 .فقـه و حقـوق در زمینـه علـوم قرآنـی اسـت             پس از   ایشان  ارزشمند  ایران است و آثار     

 و  ،کـه مـشحون از علـوم قرآنـی اسـت          ایـشان   تصحیح تفسیر جوامـع الجـامع       چنانکه  
های ارزشمند ایشان که در خاتمه رساله مالکهای صحت تفسیر آمده            ین دستخط همچن
و  اسـتاد  ضمن شـرح حـال مختـصری از           این نوشتار  در .نشانی از این مدعا است     است،

کـه شـامل     در باب علـوم قرآنـی       ایشان   برخی دیدگاههای  اومعرفی مهمترین کتابهای    
 ، تعریف محکم و   ، تفسیر قرآن به قرآن    تعریف تفسیر، تفسیر به رای     ،تعریف علوم قرآنی  

 استاصول  دانش  و نیز ارتباط علوم قرآنی و       رتباط قرآن با قواعد ادبیات عرب       ، ا متشابه
 .تبیین شده است

 
 و متشابه، علوم قرآنی ، محکم أیابوالقاسم گرجی، تفسیر، تفسیر به ر :ها کلید واژه

 
 شرح حال 

ـ   ابوالقاسم گرجی استاد ممتاز     دکتر استاد هـای کـشور    دانـشگاه ه  دانشگاه تهران و اسـتاد نمون
هـای فقـه و      های علمیـه و متخـصص در زمینـه         ه اجتهاد از بزرگترین مراجع حوزه     دارای درج 

 شمـسی در تهـران بـه دنیـا آمـد و             ١٣٠٠، محقق و دانشمند برجسته معاصر در سال         حقوق
 و بیـان، فلـسفه، فقـه و         پس از اتمام دوره مکتب خانه به تحصیل صرف و نحو، منطق، معانی            

 .نیز اشتغال داشت ، به تدریس آنهااصول، در مقاطع سطح و خارج پرداخت و ضمن تحصیل
                                                                                                                                                                             

 . Email: maryamhajiabdolbaghi@yahoo.comاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی، :ولنویسندۀ مسؤ. ١
 .دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث. ٢

ه  شج و د   ن و    آی 
 ١٣٩٠پاییز و زمستان  ،  دوم شمارۀچهارم،  سال چهل و    

  ٧٨ـ ٦١ صص
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 آقا سید محمد    معروفترین استادان او در تهران در علم صرف و معانی و بیان  مرحوم             
قصیر، در نحو مرحوم آقا شیخ محمد حسین بروجردی در منطق و فلسفه مرحـوم آیـت                 

یرزا محمدعلی شاه آبادی و مرحوم آیت هللا آقا شیخ ابراهیم امـامزاده زیـدی و                هللا آقا م  
 .در فقه و اصول مرحوم آیت هللا آقا شیخ  محمد رضا تنکابنی بودند

 به تشویق استادش مرحوم تنکابنی و به همراه فرزند او مرحـوم آیـت           ١٣٢٢در سال   
صیل به نجف اشرف رهسپار شـد و     هللا حاج میرزا علی آقا فلسفی تنکابنی برای ادامه تح         

از محضر درس آیات عظام  مرحوم آیت هللا آقا شیخ محمد علـی کـاظمینی و بـه ویـژه                     
 بـه  و گردیـد  مند بهره ـ  اسرارهم هللا قدس ـ  آیت هللا العظمی حاج سید ابوالقاسم خوئی

قدسه به تدریس متون عالی فقه و اصول همچون         م حوزه آن در و شد نایل اجتهاد درجه
 . مشغول گردیدرسائل و مکاسب و کفایه

 به تهران مراجعت کرد و در مدارس علمیـه تهـران همچـون مدرسـه                ١٣٣٠در سال   
ز طـالب فاضـل کـه امـروزه از          مروی به تدریس سطوح عالیه و خارج پرداخت و بعضی ا          

 .کردند در مجالس درس ایشان شرکت می هستندن و مراجع امجتهد
 در آزمون تـصدیق     . آغاز گردید  ١٣٣١یشان از سال    تحصیالت و خدمات دانشگاهی ا    

 در ١٣٣٥مدرسی دانشکده معقول و منقول شرکت کرد و رتیه اول را حائز شد در سـال               
 در  ١٣٣٨التحصیل لیـسانس و در سـال         فارغ )فقه و مبانی حقوق اسالمی    (رشته منقول   
  ١٣٤٢ال  التحصیل دکتری گردیـد و در سـ        فارغ) فلسفه و حکمت اسالمی   (رشته معقول   

 .د دکتری خود دفاع کرۀاز رسال
های تهـران آغـاز گردیـد و در          در دبیرستان  ١٣٣٢بزرگوار از سال    تدریس این استاد    

 اسـتادیار  و در      ١٣٤٢ با رتبه دبیری به دانشکده الهیات منتقل شد در سال            ١٣٣٧سال  
بار مـدیریت   او چندین   .  یافت  به رتبه استادی ارتقا    ١٣٥٤ دانشیار و در سال      ١٣٤٦سال  
های فلسفه و  حکمت اسالمی و فقه و مبانی حقوق اسالمی را پـذیرفت و در سـال                    گروه
 به دانـشکده حقـوق دانـشگاه        ١٣٦٤در سال    .نیز مدتی رئیس دانشگاه تهران بود      ١٣٦٢

 سالیانی متمـادی نماینـده دانـشکده الهیـات و دانـشکده حقـوق در                تهران منتقل شد و   
طع تحصیالت تکمیلـی   تا پایان عمر به تدریس در مق   او. ن بود هیئت ممیزه دانشگاه تهرا   

هـای    بسیاری از اسـاتید دانـشکده       و ها و مقاالت ارزشمند اشتغال داشت      و  نگارش کتاب   
  .باشند قدر را دارا می دی این استاد گرانالهیات و حقوق کشور افتخار شاگر



 ٦٣ دکتر گرجی و علوم قرآنی

 آثار و تألیفات 
تـاب و یکـصد مقالـه علمـی و تحقیقـی در          از استاد دکتر گرجی  متجاوز از بیست ک        

 برخـی از    .موضوعات مختلف علوم اسالمی و بخصوص فقهی و حقوقی منتشر شده است           
 :زروفترین کتابهای ایشان عبارتند امع

تـرین کتـاب اصـول فقـه شـیعه           این کتاب قدیمی  : ةالذریعه الی اصول الشریع   ـ  ١
کـه اسـتاد آن را   . لم الهدی اسـت امامیه و از مهمترین تألیفات سید مرتضی معروف به ع      

تصحیح کرده و مقدمه مبسوطی در معرفی سید مرتضی از نظر تاریخی، علمی، تألیفات،              
ـ     . اند آراء و نظرات اصولی بر آن افزوده       ه دانـشگاه تهـران بـه چـاپ         این کتـاب در چاپخان

  .سترسیده ا
خـصیه  این کتاب بخش معامالت و احـوال ش       : مسائل هامٌه من مسائل الخالف    ـ  ٢

  تصحیح، تحقیق و تعلیق این کتاب توسط استاد بـه             که کتاب خالف شیخ طوسی است    
 .انجام رسیده است

 مرحوم طبرسی مؤلف تفسیر مجمـع       :تفسیر جوامع الجامع یا تفسیر وسیط     ـ  ٣
 این تفسیر از مهمترین تفاسیر امامیه است که مؤلف آن را پس از تفـسیر مجمـع       .البیان

تصحیح و تحقیق این اثر گرانقدر در حدود بیست سال به طول            . تالبیان تألیف کرده اس   
 .ده استشانجامیده است و توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر 

 این کتـاب    . هجری ٤٦٠تألیف مرحوم شیخ طوسی متوفی      :  االصول ةکتاب عد ـ  ٤
ر انتـش ا١٣٥٤به مناسبت کنگره هزاره شیخ طوسی ترجمه و تلخـیص شـده و در سـال                 

 .استیافته 
این کتاب تألیف مرحوم دکتر محمد ابـراهیم آیتـی اسـتاد            ): ص(تاریخ پیامبر   ـ  ٥

 است که استاد دکتر گرجی در آن تجدید نظر کرده  دانشگاه تهرانفقید دانشکده الهیات
 .  توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است١٣٥٨و با حواشی و اضافات در سال 

 ١٣٦٦ پس از سـالهای       و که شامل چندین مجلد است    این کتاب   : مقاالت حقوقی ـ  ٦
 .  تألیف و منتشر شده است،که استاد به دانشکده حقوق دانشگاه تهران منتقل شدند

 و در این کتاب به تاریخ فقهـا و ادوار فقهـی اختـصاص دارد              : تاریخ فقه و فقها   ـ  ٧
 . چاپ شده است و  تألیف١٣٧٥سال 
 . منتشر شده است١٣٨١ال در سکه : حدود و تعزیرات و قصاصـ ٨
 .منتشر شده است ١٣٨٧در سال که : مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزاییـ ٩
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 .منتشر شده است١٣٨٧در سال که : انی حقوق اسالمیمبـ ١٠
این کتاب چندین بار به زبانهـای       : اصول و نقش آن در میان علوم دیگر       علم  ـ  ١١

 .فارسی و عربی منتشر شده است
 قـدس ( مرحوم آیت هللا العظمی سیدابولقاسـم خـوئی          ت درس تقریراـ  ١٢
های پیش    منقح در سال   و به صورتی   ، است منتشر نشده کنون به   تااین کتاب که    : )سره

 شمسی در نجف اشرف در مباحث فقهی و اصولی نگاشته شده و به نظر مرحوم ١٣٢٨از 
 اسـتاد دکتـر      مقام علمـی   ، ایشان ضمن تأیید آن تقریرات      و آیت هللا خوئی رسیده است    

ن ایشان را مـورد     گرجی را ستوده و مقام فقهی و قوت حجت و برهان و روانی نظم و بیا               
ویراسـتاری و تـصحیح اسـت و بـه          این تقریرات هم اکنون در دسـت        . اند تأکید قرار داده  

عـین دسـتخط آن مرجـع عالیقـدر در تأییـد آن تقریـرات و                . زودی منتشر خواهد شـد    
 :استچنین نویسنده آن 

 



 ٦٥ دکتر گرجی و علوم قرآنی

 و السالم علی اشرف االنبیاء      ةالحمدلله رب العالمین و الصلو     بسم هللا الرحمن الرحیم   
  علی اعـدائهم اجمعـین و        ة الدائم ة عترته الطیبین الطاهرین و اللعن     و المرسلین محمد و   

بعد قد سرحت النظر فی ما حرره الفاضل البارع الهمام و المحقـق المـدقق العـالم عمـاد            
انی دام عاله من ما نقحنـاه فـی       م جناب الشیخ المیرزا ابوالقاسم الطهر     االعالم رکن االسال  

 و البرهـان سـلس      ةمول قـوی الحجـ    أ فالفقیه کما کان هو الم     ة و الفقهی  ةاثنا االصولی بحال
النظم و البیان و انه دام فضله قد احسن و اجاد و اتعب نفـسه فـی البحـث و التنقیـب و                       

 من درجات الفضل و الـسداد       ة السامی ةتعالی المرتب ح حتی نال بحمدهللا     الفحص و التنقی  
فلیحمد هللا و لیشکره علی ما انعم به علیه و علی العلم و اهلـه و للـه تعـالی دره و علیـه         

و ان یکثر فـی     للمسلمین  سبحانه اجره و اسئله جلت آالئه ان یجعله علما للدین و برهانا             
 . ه و برکاتالسالم علیه و رحمه هللاین امثاله و لمالعلماء العا

 الخوئی الموسوی ابوالقاسمـ  ١٣٧٠شهر شعبان المعظم ١٤
 

 بـه دیـار بـاقی شـتافت و در بـاغ            ١٣٨٩مرحوم استاد دکتر ابوالقاسم گرجـی در سـال          
 . هللا علیه رحمة واسعةةفرحم. ک سپرده شدطوطی در نزدیکی حضرت عبدالعظیم به خا

 
 علوم قرآنی

 بـسیاری از مباحـث   .لیفات دکتر گرجی ارتباطی وثیـق اسـت       با آثار و تا   علوم قرآنی   ارتباط  
 از  دکتر گرجی معتقـد بـود      .همان مباحث علوم قرآنی است     استاد،، اصولی و تفسیری     ادبی

 تفـصیل بحـث شـده        پیـشینیان بـه    و تفسیری   و اصولی    مباحث ادبی    در زمره علوم قرآنی   
  مالکهـای  ی دکتـر  در خاتمـه رسـاله    ایـشان   از  همچنین دستخط هـای ارزشـمندی        .است
ـ دفـاع گردیـده اسـت    در دانشگاه تهران ١٣٨٢در سال  که به راهنمایی او  ـ  تفسیرصحت   

 بـه    در زیـر   .د علوم قرآنی را به روشنی از دیدگاه استاد ترسیم کنـد           توان که می موجود است   
 .ایم  دیدگاه استاد دکتر گرجی پرداخته قرآنی از علومبیان اجمالی چند عنوان

 
 لوم قرآنیتعریف عـ 

 از علومی کـه     نظر وم قرآنی اصطالحی است تازه و صرف      عل: نویسد ر گرجی می  استاد دکت 
توان تـصور    ترکیب اضافی چند وجه دیگر نیز می      ، در مفاد این     شود در ذیل آن آورده می    

 :کرد، از جمله
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با توجـه بـه آنچـه مطـرح         : علومی که درک و فهم آیات قرآنی بدانها بستگی دارد         ـ  ١
 ،جـامع نیـست   . به یقین این معنا منظور نیست، زیرا نه جامع است نـه مـانع              ست،شده ا 

ی و بیان هم در ذیل آن آورده        ، معان رت باید علومی از قبیل صرف و نحو       چون در این صو   
، مگر اینکه گفته شود این امر بـه ایـن علـت             شود، در حالی که این روش معمول نیست       

مـانع نیـست، زیـرا در ایـن         . اند بحث قرار گرفته  ه طور مستقل مورد     است که این علوم ب    
، کتابـت و احـوال قـراء    د از آوردن علومی چون تـاریخ قـرآن، تجویـد، قرائـت      بای ،صورت

 .اعراض کرد، مگر اینکه ادعای استطراد شود
از قبیـل معـارف، فقـه، اخـالق،         : سـت علومی که از قرآن کریم سرچشمه گرفته ا       ـ  ٢

یهی اسـت اراده ایـن معنـا بعیـدتر از اراده معنـای اول               بد. قصص، و امور طبیعی و فلکی     
، روح در این علـوم از ایـن دسـت نیـست           ، زیرا عالوه بر اینکه بسیاری از مسائل مط        است

علـوم  ( . در علوم قرانی مورد بحث قرار نگرفته است      مسائلی که به آنها اشاره شد نیز غالباً       
 )٢ سال ،٢، شماره قرآنی و اصول فقه، نامه فرهنگستان علوم

از علـوم قرآنـی      جدیداز علوم قرآنی تعریفی      دکتر گرجی پس از نقد تعاریف مشهور      
علومی است کـه در آنهـا    « این اصطالح به نظر اینجانب منظور از     :نویسد ارائه کرده و می   

البته شایسته است درباره این تعریف      ) جاهمان. (»قرآن مجید مورد بحث قرار گرفته است      
 .  آن به تفصیل بیشتری بحث و بررسی شودو نتایج حاصل از

ای از   مجموعـه «این تعریف با تعریف دانشمندانی چون صبحی صالح که علـوم قـرآن را               
 و عبـدالعظیم  )١٠/  صـبحی صـالح،  (دانـد   مـی » کند ائل که در باره قرآن کریم بحث می  مس

 دو کتابـت آن،     لق به قرآن کریم مانند نزول قرآن، جمع       مباحثی متع  «زرقانی کهاین علم را   
 .  نزدیک است ) ١/٢٠الزرقانی، (  »خواند می... قرآئت و تفسیر آن، اعجاز و ناسخ و منسوخ و 

 
 تعریف تفسیر ـ 
 ارائـه   ، سـپس بـا    ختـه ، پردا ر این مجال ابتدا به تعریف تفسیر، از گذر کالم دانشمندان          د

صـحت یـک    . مشـوی  ات تعریف ایشان را متذکر مـی      ، محسن تعریفی از آقای دکتر گرجی    
، فاقـد ایـن     برخی از این تعریفـات    . که جامع افراد و مانع اغیار باشد      ، به این است     تعریف

طبرسـی تفـسیر را     : شـود  نها، به این ضعفها اشـاره مـی       ویژگی است که در ضمن طرح آ      
راد کشف م یعنی تفسیر   » فسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل     الت«کند   عریف می چنین ت 

، تفسیر را منحصر به پیچیده بودن لفظ این تعریف) ١/١٣ طبرسی،( .از لفظ مشکل است



 ٦٧ دکتر گرجی و علوم قرآنی

 .   شود و مواردی خارج از آن را شامل نمیکرده است 
التفسیر علم یبحث فیه عن کیفیه النطـق بالفـاظ          «گوید   ابوحیان اندلسی متوفای می   

 حـال   ل علیهـا  التـی تحمـ    معانیهـا یـه و الترکییـه و       داالقرآن و مدلوالتها و احکامها االفر     
، بـه توضـیح     ابوحیان در ادامـه    .)١/١٤اندلسی، البحر المحیط،    (» الترکیب و تتمات ذلک   

مقصودم از کیفیت نطق بـه الفـاظ قـرآن          : گوید ف نسبتا پیچیده خود پرداخته و می      تعری
، علـم    و ترکیبـی   افـرادی ، علم لغت است و احکام       م قراءات است و مقصود از مدلوالت      عل

از را مورد نظر دارم و      مج...) ها التی   ، معانی بدیع است و از عبارات    ن و   صرف و اعراب و بیا    
، بخـشی از    او در تعریف خـود    . ت سبب نزول و نسخ و مانند آن است        ، شناخ تتمات ذلک 

تتمـات  «ضمن اینکـه عبـارت      . مله صرف و نحو را وارد ساخته است       مقدمات تفسیر از ج   
 . ، ابهام دارد و گویا نیست... زول و منظور او یعنی نسخ و سبب نهم برای رسانیدن »ذلک

کند که به وسیله آن فهـم        حیان است تفسیر را علمی معرفی می      زرکشی که هم عصر با ابو     
و احکـام و    گـردد    شـود و معـانی آن بیـان مـی          ه فـراهم مـی    کتابی که بر پیامبر خدا نازل شـد       

 اصـول فقـه و      و و بیـان و    ، علم لغت و صـرف و نحـ        شود و کمک آن    حکمتهای آن استخراج می   
 .)١/١٣ زرکشی،( .، نیاز داردنزول و ناسخ و منسوخباشد و به شناختن اسباب  قراءات می
یف درستی از تفـسیر ارائـه       ، جدا شده و تعر     تعریف، مقدمات از تعریف تفسیر     در این 
درسـت و   ، تعریـف    )معاصـر (و عالمـه طباطبـایی      ) ٨متوفای قـرن    (تفتازانی   .شده است 

 بیـان   تفـسیر  «:ر دو بخشی بودن تفسیر داللت دارد      دهند که ب   ائه می مشابهی از تفسیر ار   
، کـشاف اصـطالحات الفنـون     : نکـ  . (»معانی آیات قرآن و کشف مقاصد و مدالیل آنهاست        

 ١٢٤/ ر فی قواعد التفسیر     ی، به نقل از التیس    ٢٣ / و التفسیر اللغوی للقرآن الکریم     ٢/١١٥
د که تفسیر یک مرحله مقدمانی دارد که فهم و          ده این تعاریف نشان می   ) ١/٤ المیزان،   و

شناخت الفاظ و عبارات قرآن است و یک مرحله اصلی و نهایی دارد که کشف مقاصـد و                  
رحلـه  ، تنهـا بـه م     )معاصر(حالی که در تعریف آیت هللا خویی        در  . هیم است مراد آن مفا  

خوانـده شـده    خدای متعال از کتاب عزیـزش،       مراد  ، کشف   نهایی آن اشاره شده و تفسیر     
 )     ٣٩٧البیان،  خویی،. (است

، علیرغم درستی و صحت این است که مبنایی برای تفـسیر ارائـه              اشکال این تعاریف  
 . ان راهگشا نیست و دچار ابهام استدهد برای همین چند نمی

 خـدای   درامـ تفسیر همـان تفهـیم       «:نویسد یکی از محققان در تعریف این تفسیر می       
  در حد طاقت بشر که مستند به قواعد زبان عربـی و اسـلوبهای آن و                تعالی از قرآن است   
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، ا عقل و کتاب و سنت و اجماعباشد و ب) ع(و ائمه ) ص( پیامبر کتاب خدا و اثر مرفوع از
 )قانون تفسیر ،کمالی دزفولی: ـ نک(» .معارض نباشد

. کنـد  این تعریف در این است که ضمن صحت، مبنای تفسیر را هم ذکـر مـی               سن  حُ
، تبیین مراد خداونـد از آیـات قـرآن        «: نویسد بوالقاسم گرجی در تعریف تفسیر می     دکتر ا 

ات و قواعد دسـتوری عـصر      اعم از آنکه بطور مستقیم از خود آیات با توجه به لغت و ادبی             
  از و یـا  ) طابقی آیه باشد خـواه مـدلول تـضمنی        خواه مدلول م  (نزول قرآن، استفاده شود     

، از قبیل روایـات منقـول از        ه حالیه و مقالیه و قرائن منفصله      متصلآیات به ضمیمه قرائن     
سـاله مالکهـای     ر همـو بـه نقـل از      (» .طعیه، استنباط شـود   و ادله عقلیه ق   ) ع(معصومین  

، گرچه تائید  این تعریفشود چنانکه مالحظه می )١٥ صفحه ،دکتر گرجی ،صحت تفسیر
 ، راه ورود بـه تفـسیر      وضـیحات کامـل   ه استاد ایشان آیت هللا خویی است، ولی با ت         دیدگا
در . ده اسـت  ، مـشخص شـ    روش تفـسیر   ده است و مبـانی تفـسیر و        گشوده ش   را صحیح
وع تفسیر عبارت است از آیـات قـرآن، از آن           موض«: گوید موضوع تفسیر ایشان می   تعیین  

 ابهـام و  خفـایی در        البته مواردی که به نحوی    . جهت که به مقصود خداوند، داللت دارد      
 ) جاهمان(» .ود دارد، نیازمند تفسیر استآن وج

نوعی خفا و  که در معنا،شود   ایشان معتقد است زمانی کالم خدا، تفسیر محسوب می        
.  مجمـل یـا خـالف ظـاهر باشـد          آیـات پوشیدگی وجود داشته باشد و مقصود خداوند از         

ین است مهم االبته نکته . شود ابراین بیان مراد خداوند در نصوص، تفسیر محسوب نمیبن
، امـوری مطلـق و الیتغیـر        که برخالف تصور برخی، نصوصیت و ظهور و اجمال و تاویـل           

 نظر نص باشد    ممکن است دلیل از یک    . جهات و اضافات، در آنها تاثیر دارد      نیستند بلکه   
) ٢٧٥، بقرهال (»احل هللا البیع«آیه   مثالبه عنوان  .مجمل و غیر آن. و از نظر دیگر ظاهر

، توالی ایجاب و قبول و ، عربیتلت در عدم اعتبار برخی از قیود، مانند، لفظالکه از نظر د
. اسـت » نص«،  نظر داللت بر اصل صحت و نفوذ بیع       است بدون شک از     » ظاهر«،  مانند آن 

 )٢ سـال    ٢مـه فرهنگـستان علـوم شـماره          نا ٣٧، صـفحه    مقاله علوم قرآنی اصول فقـه      ،گرجی(
هـا، نیازمنـد     جنبـه در برخی   چون نصوص هم    : کهتوان از سخن ایشان نتیجه گرفت        می

هـایی از    ه آیات قرآن را تفسیر کند و جنبـه        تواند هم  ر می ، بنابراین مفس  رفع خفا هستند  
.                                                            نظر گرفتن جهات و اضافات در مطلب، برطرف سازدابهام و خفا را با در 

 
  تفسیر به رأی ـ

 دکتر، مناسب است تفسیر به رای را نیز از دیدگاه   مشخص گردید تفسیر  تعریف  حال که   
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تفسیر به رای مسلما تفسیر      بگوئیم که منظور از      قبل از آن مقدمتاً   . ، تعریف کنیم  گرجی
و کوشـش جهـت تـدبر در آیـات هـم            تفسیر بر مبنای اجتهاد و تـالش        . ت، نیس به عقل 
من فسر القرآن برایه فاصاب لـم  « :ممنوعیت تفسیر به رای از جملهچون احادیث   ،  نیست

مسلما با آیات متعدد قرآن که دعوت بـه   )١/١٧ ،عیاشی(» ان اخطا کان اثمه علیه    یوجر و 
» برون القـرآن ام علـی قلـوب اقفالهـا         افال یتد «کند از جمله     و تعقل در قرآن می    تدبر  

 را بـه ممـدوح و مـذموم تقـسیم           ای تفسیر به رأی    نکه عده ، تنافی ندارد و ای    )٢٤ ،محمد(
ات فـی   حـ لم و   ١/٢٦٤ سرونالتفسیر و المف  : ـ  کن(. رسد   اند تقسیم درستی به نظر نمی      کرده

 .)١٠/علوم القرآن
 :کند بندی می ی را  چنین تقسیمأ، تفسیر به رسیوطی

 .ردتوان تفسیر ک  فقدان علومی که به یاری آنها میقرآن باتفسیر ـ ١
 . ه جز خداوند کسی از آن آگاه نیست تفسیر متشابهاتی کـ٢
صی و  تفسیر به منظور تائید مذهب خویش و تطبیق آیـات قـرآن بـا عقایـد شخـ          ـ٣

 .تفسیر را تابع آن قرار دادن
خداوند خبر   از مراد بطور یقینی   اثبات  لیلی برای   به حالت قطعی و بدون د      تفسیر   ـ٤
 . دادن
 )٤/١٩١سیوطی، ( . و هوی و هوسس استحساناسا تفسیر قرآن برـ٥

وم بودن تفسیر بـه رای را       البالغه گفتاری دارد که دلیل مذم      در نهج ) ع(حضرت امیر   
نامد ولی  که خود را عالم می  آن اینکه کسی     و .دهد و مؤید سخن سیوطی است      نشان می 

رفته و برای مـردم     هایی را از گمراهان برگ     ی را از جاهالن و گمراهی     ی، نادانیها ستعالم نی 
 و کند کتاب را بر آراء خود، حمل می  . کند امهایی از ریسمانهای فریب و دروغ، نصب می       د

 )٨٧خطبه  ،سیدرضی(.کند حق را بر هواهای خویش متصل می
از روایات و آیـات، چنـین اسـتفاده         «: گوید باطبایی در باره تفسیر به رای می      عالمه ط 

ش تفـسیر و اسـتخراج مقاصـد قـرآن     متعلـق بـه رو  ، شود که نهی از تفـسیر بـه رای         می
، همان روشی را به کار گیـرد  کوشد در فهم کالم الهی باشد، به این معنا که مفسر می       می

 منظـور عالمـه   )١/١٣ ،طباطبـایی  (.وس اسـت که در فهم بیان مخلوقات خدا بـا آن مـان   
 ها و خصائص    ویژگی صفات الهی و رفتار الهی با     ها و    آگاه ویژگی ایسه ناخود مق طباطبایی،

بـرد و توصـیه       اسم می  »میزان« و   »عندهللا«های قرآنیِ    واژه مثالها از  انسانی است چون در   
یم نـه   را در نظر بگیـر     کار   کند که در فهم منظور خدا از این لغت باید هدف و نتیجه             می
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در ای کـه     آیـه  در میان همه آیات قرآن،    «: نویسد  لذا می  ؛شکل و شمایل و جزئیات آن را      
پیچیدگی باشد به طـوری کـه ذهـن خواننـده در فهـم معنـای                 و   دتعقیمفهوم الفاظش   

 ، حتی آیات متشابه و منسوخ     ، وجود ندارد  ظاهری عبارات دچار حیرت و سرگردانی شود      
ه از جهت عدم تشخیص مراد آیه       ، تشاب نیز در مفهومش وضوح و روشنی دارد      مانند آن    و

 بلکـه اخـتالف در مـصداق        ،ی کلمات، نامعلوم باشد   اینکه معنای ظاهری و معنا    ، نه   است
، ... اسـت  ، منشاء این اختالف هم انس و عادت ذهـن بـشر بـه امـور جـاری                 کلمات است 
، روا نیست که تنهـا بـه        ای را درک کند    اه کسی بخواهد معانی و مقاصد آیه      گبنابراین هر 

تئوری یگانه خود   سپس   )همانجا( ».جه کند و از سایر آیات چشم بپوشد       مدلول آن آیه تو   
نقـصی کـه معلمـان قـرآن      پس یگانـه راه مـستقیم و بـی    «: فرماید کند و می   را مطرح می  

در واقـع بـه کمـک       . اند، تفسیر قرآن به قرآن اسـت       پیموده) ع(و ائمه اطهار    ) ص(پیامبر
آنچـه مـورد نهـی      . بـریم  دهیم و به قرآن پی می      و علم مبدا حرکت را قرآن قرار می       عقل  

ر نفس خود بـدون رجـوع بـه غیـر             استقالل در تفسیر قرآن و اعتماد مفسر ب        ،قرار گرفته 
... ر فهم و بیان معـانی و مقاصـد قـرآن          ، تفسیر به رای یعنی استمداد از غیر قرآن د         است

در بیـان خـودش عـاجز و حیـران          ، چطور ممکـن اسـت        همه چیز است   کتابی که تبیان  
 .)جاهمان(...بماند؟

ار قابل توجه و منحصر به فرد است، نکات قابل          اینکه بسی ، در عین    البته سخن عالمه  
، در حـالی کـه      یرت و سرگردانی در همه آیـات قـرآن        گونه ح  هر ردِاز جمله   : نقدی دارد 

کنـد و    انسان غیر معصوم را دچار حیرت می      ،  و الفاظ مجمل یا حروف مقطعه قرآن      آیات  
استمداد از   نکته دوم اینکه     ،معنای روشنی از آن نخواهد فهمید     ،  بدون مراجعه به معصوم   

 در فهـم  ، لغت و اگـر  فهم الفاظ باشد  اگر در    ،ناپذیر است  غیر قرآن در فهم قرآن، اجتناب     
هـای آن هـم       است و در فهم ابهامات و پوشیدگی       ، ممد مفسر  ب، ادبیات عر  عبارات باشد 

 فهـم    قرآن در  بلکه اگر بگوئیم معصوم از غیر     . رجوع به معصوم، راه وصول به مقصد است       
یزان زیاد سـر  ضمن اینکه هر کس با الم. ایم خنی به گزاف نگفته  گیرد س  قرآن کمک نمی  

یابد که در اکثر قریب به اتفاق نکات تفـسیری           و کار داشته باشد، این نکته مهم را درمی        
 فرمایـد بـا آنچـه در    آیات می سیرذیل تف ، آنچه عالمه در     بدیل بی  شریف و  در این تفسیر  

، انطباق کامل دارد    آورد ایات مقبول و مورد پذیرش خویش می      به عنوان رو   »واییبحث ر «
های قرآنهای ناطق، به تفسیر قرآن نپرداختـه          از راه گشایی   استمدادو عالمه هرگز بدون     

 :به این شرح. پردازیم میاستاد گرجی ل به طرح دیدگاه حا. است
که در این عبـارت       »رأی« و   »به« ،»تفسیر«: تعبیر تفسیر به رای، دارای سه جزء است       «
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آن سـخن   ، توضیح مقصود کسی اسـت از سـخنش در صـورتی کـه در                مقصود از تفسیر  
» رای «بیت است یعنی به سـبب و بـه وسـیله           برای سب  »ءبا «.نحوی از خفا و اجمال باشد     

امـا از   ،  عنـوان مـساله بـود     تا اینجا سخن در مفـردات ِ      . فکر، دیده و دیدگاه و ت     یعنی نظر 
شـود از چنـد      که از ناحیه متکلمی عاقل صـادر مـی        سخنی  : ت ترکیبی عنوان  لحاظ هیئ 

در هر صورت مـتکلم بایـد       . شخصی است یا تخصصی، یا عمومی     ـ  ١،  حالت خارج نیست  
، مـورد توجـه قـرار دهـد          و درک مخاطـب تـاثیر دارد       کلیه خصوصیاتی را کـه در فهـم       

کنـد، مـالک     ه را درک مـی    یز باید با توجه به کلیه خصوصیات، آنچ       طور مخاطب ن   همین
 .                                                                                                                            عمل قرار دهد

اد و سـازندگی    ، اعتق  عمل ،قرآن از ناحیه خداوند حکیم صادر شده است و برای درک          
تخصـصی نیـست بلکـه کتـابی        ن کتابی شخـصی یـا علمـی         قرآ. همگان نازل شده است   

مـورد   ،رد، تاثیر دا   صیاتی را که در فهم و درک مخاطب        خداوند همه خصو  . عمومی است 
ز مخاطب، خصوص طرف سـخن نیـست، بلکـه         مقصود ا (مخاطب   داده است و   توجه قرار 
 خداونـد القـاء شـده،       ست که بـه نحـوی بـا کالمـی کـه از سـوی              ، همه کسانی ا   مقصود

هــم بایــد کلیــه ) قاضــی، حــاکم و غیــره مبلــغ، مــستنبط، ،مکلــف: قبیــل، از واجهنــدم
.                                               دهد، مالک عمل قرار را که در فهم و درک مقصود گوینده، تاثیر داردخصوصیاتی 

، ننـد بفهمنـد  توا قرآنی و قواعد و مبانی فهم آن میآنچه همگان در تفاهم زبان عربی     
 از قبیل   ، نه آنچه اشخاص ویژه از قبیل نوابغ یا دسته جات مختلف           دباید مالک قرار گیر   

اگر چـه   . دانند یست شناسان و غیره، مالک درک کالم دیگران می        ، ز ن، متکلمان فیلسوفا
ودشـان را هـم از قـرآن    ی خ، استفاده اختـصاص جات انعی ندارد که هر یک از این دسته م

 .                                                                                           داشته باشند
امی ندارد و تنهـا بـه کـالم    ، اجمال و ابه   فسیر به رای نه موضوعا و نه حکما       این ت بنابر

 کالم  یچوب بیان ید فراتر از چهار   چ متکلمی را نبا   کالم هی «بلکه  . خداوند، اختصاص ندارد  
ذوق شخـصی یـا بـر مبنـای          ، بر مبنای سلیقه و    فهمند  از آن کالم می     عقالً ،و آنچه عرفاً  

ایـن دلیـل کـه از اهمیـت          البته مسلما کـالم خداونـد بـه          »، توضیح داد  نشکوک و ظنو  
ه طریق  د و ب  ای هم دار   العاده ای در هدایت مردم برخوردار است، حساسیت فوق        العاده فوق

اعـد و   و، نباید بر مبنای رای و دید شخصی و بـدون تکیـه بـر ق               آن اولی در فهم و تفسیر    
،  هر متکلمی اعم از خداوند یـا بـشر  کالم«. اقدام نمودبه تفسیر ،  مبانی فهم کالم خداوند   

کلم، اعتبـار آن  تواند بدون دلیلی که از طرف مـت  در صورتی که اجمالی داشته باشد، نمی     
ای  مگر اینکه قرینـه   . باشد، حکم به مقصود متکلم، که امری خفی است، نمود         مورد تائید   
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، رجم به غیـب و احیانـا تـشریع     خداوند این عملما را به مقصد او قاطع گرداند و درباره      
 ».ت و به موجب ادله اربعه، حراماس

، جز به وسـیله حجـت قطعـی یـا           تفسیر آیات قرآن  «: گویند ایشان در جای دیگر می    
 ».، تفسیر به رأی استمعتبر، اعم از عقلی یا نقلیل دلی

 :دو ویژگی نام بردتوان از   تعریف ایشان از تفسیر به رای میاز محسنات
 مشخص بودن چهار چوب و ضابطه آن ـ ١
  شمول تفسیر به رای در هر کالمی نه فقط تفسیر سخن خداوند ـ٢

شود به راحتـی     جب می شود مو  اصی که در تعریف ایشان مشاهده می      مندی خ  ضابطه
.                                                                                            یر مختلف را مورد قضاوت قرار دادبتوان تفاس

 

  تفسیر قرآن به قرآن        ـ
مقـصود از   «اسـت   دکتر گرجی درباره این اصطالح و معنای صحیح آن چنین معتقد            

و اجمـال آیـات و کـشف مقـصود        ، یعنی روشن کردن مـوارد ابهـام         تفسیر قرآن به قرآن   
امـا  . الوقوع است و صحیح    لی، مسلما ممکن   چنین عم  »، از خالل دیگر آیات قرآن     خداوند

برخی مفسران، عمال طـوری  . تفریطها در این زمینه، نفی شودبرخی افراطها و  الزم است   
، تنها بـه     که گویا در قرآن، مجملی وجود ندارد، بلکه تمام مجمالت قرآن           اند وانمود کرده 

رفـع   و برخـی دیگـر پیوسـته بـرای        . اسـت  ه آیات همین کتاب مقدس تبیین شده      وسیل
 و از نقش تبیینی دیگر آیات  ، گشته ت ضعیف لو روایا اجمال آیات تنها به دنبال روایات، و      

دلیل معتبری داشته باشد که نشان دهـد آیـه          مفسر در صورتی که     . اند قرآن، غافل مانده  
، بـه  توانـد از آن آیـه یـا روایـت      مقام توضیح و تفسیر آیه مجمل است، مـی        یا روایتی در    

، بهره جوید ولی تکلـف      قرآن یا تفسیر قرآن به کمک روایت      عنوان تفسیر قرآن به کمک      
از نظر دکتـر    . کند می با یکدیگر و ربط روایات با آیات، دردی را دوا ن           در توجیه ربط آیات   

ر و  ، نـاظ  آن این اسـت کـه آن آیـات        ای از قر   ه از آیات در تفسیر آیه     ، شرط استفاد  گرجی
 مالکهای صـحت    ی نامه های مرحوم استاد در پایان     دست نوشته (. مفسر آیه مورد نظر ما باشد     

 )نامه، ص ف تفسیر، ضمیمه پایان
 

 معنای تاویل در قرآن و تفاسیر آن با تفسیرـ 
دانـد کـه جـز از       ای بیان مال و عاقبت مفاد آیه می       ی دکتر گرجی تاویل را به معن      آقا

 نامه فرهنگستان علـوم، شـماره       همو،. (شود ه صحیح از ادله معتبر حاصل نمی      راه استفاد 
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ء به  در لغت به معنای مطلق ارجاع یا خصوص ارجاع شی         » تاویل «:گوید او می ) ٢سال  ،  ٢
» اول«چرا که ماده آن . نیز مقتضی همین معناست  لمه   ماده و هیات ک    .اصل خویش است  

: »اول الحکـم الـی اهلـه      «: که گوینـد   چنان. ر باب تفعیل است   یعنی رجوع و هیاتش مصد    
عنـای مـآل یـا بیـان        ، تاویل را به م    بسیاری از اهل لغت   . یعنی حکم را به اهلش برگردان     

 همـین معنـا بـه دسـت         اهل زبان هـم   درتتبع در کلمات    . اند مآل و عاقبت شیء دانسته    
 )٣٦ ،یوسف  ( »نبأنا بتاویله «ای از آیات قرآن هم به این معنا آمده است مانند             پاره. آید می
ذلـک  «و   )١٠ ،یوسف( »هذا تاویل رویای  « و    )٦ ،یوسف(: »یعلمک من تاویل االحادیث   «و  

بـه  ، تاویـل را     راغـب اصـفهانی در مفـردات       ) ٨٢ ،کهف(» تاویل ما لم تستطع علیه صبرا     
ات را  معنای برگرداندن شیء به هدفی که در آن قصد شده نیز معنا کرده و بعضی از آیـ                 

، ل، در مقابـل تفـسیر     رسد که مقصود از تاویـ      به نظر می  . به همین معنا حمل کرده است     
ظاهرا مقصود از تاویل در     . ی بیان عاقبت و سرانجام مفاد آیه      یعن. م باشد  دو همان معنای 

یقـین،   بنـابراین، بـه   .  نیز همین معناست   ،) ٧ ،عمران آل( »...ه اال هللا    و مایعلم تاویل  «آیه  
ایـن  . تاویل و تفسیر به یک معنا نیست، بلکه مقصود از تفسیر، تبیین مراد خداوند است              

معنا جز از راه دانستن معانی کلمات مفرد و هیاتهای ترکیبی و توجه به قـرائن حـالی و                   
گر را از کلمـات     ، مقاصد یکـدی   رتیبی که اهل محاوره    و به همان ت    مقالی متصل و منفصل   

هم از ) ع(و امامان   ) ص(البته تفاسیر پیامبر     .شود آورند، حاصل نمی   یکدیگر به دست می   
، اما تاویل به معنای بیان سرانجام و عاقبت مفـاد           ت، تفسیر آیات قرآنی اس    طریق صحیح 

هـای   نوشـته  دسـت ( .دشـو  ل نمی  راه استفاده صحیح از ادله معتبر، حاص       آیه است و جز از    
 )ی مالکهای صحت تفسیر مرحوم استاد در پایان نامه

ر گرجی یعنی آیت هللا خویی      ، در مقدمات بسیار شبیه دیدگاه استاد دکت       این تعریف 
آقای خویی پس از بحث لغـوی       . گیری، شبیه دیدگاه شهید صدر است      ر نتیجه د و ؛است

ن ، آبنـابراین مـراد از تاویـل قـرآن    : گویـد  مـی ر بیان آقای گرجی ذکر شد  مشابه آنچه د  
ر ظـاهری   ، امـ  گردد و عاقبت کالم است، چـه آن امـر          چیزی است که کالم به آن باز می       

 در علـم  فهمد یا امری پنهان باشد که جز راسـخان        ، آن را می   باشد که آگاه به لغت عرب     
 )٢٢٤ ،خویی. (دانند آن را نمی

توان  خدای متعال از کالم اوست، میشف مراد با ضمیمه تعریف ایشان از تفسیر که ک
 به وند، آنچه کالم خدا خداو تاویل را به معنای لغوی آنگفت ایشان تفسیر را کشف مراد  

دانند و به  شود، می واهر قرآن و علم به باطن قرآن می      گردد که شامل علم به ظ      آن باز می  
 که آگاه به لغت عرب، آن را        ر ظاهری باشد  ، ام چه آن امر  «رسد با توجه به جمله       نظر می 

تاویـل و   ) ی مالکهـای صـحت تفـسیر       نامـه   پایان های مرحوم استاد در    دست نوشته ( »فهمد می
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کنـد   ولی آقای گرجی تاکید می    . کنند ه عموم و خصوص من وجه را پیدا می        تفسیر رابط 
ه ، بلکـ  تاویل، تفسیر نیـست   «: گوید شهید صدر می  . ه تاویل و تفسیر به یک معنا نیست       ک

عنـی  ی.  تاویل عبـارت اسـت از بیـان معنـا          ، تفسیر که به معنای بیان لفظ است       در مقابل 
صاص بـه خـدا و      و اینکه علـم تاویـل اختـ       . تفسیر معنای لفظ است و تاویل، تفسیر معنا       

خـدا مـدلول لفـظ و توضـیح آیـه را            ، معنایش این نیست که فقـط        راسخان در علم دارد   
فـاظ بـه آن      فقط خدا به واقعیتی که این معـانی و ال          ، بلکه معنایش این است که     داند می

 )٧٩ ـ٧٨،  صدر، علوم القرآن(. داند اشاره دارند، علم دارد و کنه آن را می
بـا  » متفاوت دانستن تفسیر و تاویل    «ست که دیدگاه دکتر گرجی از حیث        الزم بذکر ا  

یقـت عینـی    حق« تأویـل را     یدیدگاه عالمه طباطبایی شباهت دارد ولی عالمـه طباطبـای         
مفاد آیـه     و داند نه سرانجام و عاقبت آیه      می» گردد ه آیه به آن برمی    نهفته در ورای آیه ک    

 .)٣/٤٩طباطبایی، المیزان، (
 

 تعریف محکم و متشابهـ ٥
آنـست کـه    ، این نظریه باشد که محکـم        رین نظریات درباره محکم و متشابه     ت شاید شایع 

 و متشابه آن است که داللتش راجـح  »ظاهر«است یا » نص«،  داللتش راجح باشد که خود    
 .)٢/٧، الزرقانی( است» مجمل«نباشد که 
، راغـب اصـفهانی   (بندی ارائه داده است      به صورت دسته   اصفهانی این مطلب را   راغب  

 :)٢٦١ و ٢٦٠
 محکـم مـن وجـه و متـشابه مـن            ،محکم علی االطالق   :آیات قرآن سه دسته هستند    

   . متشابه علی االطالق،وجه
قـرآن را، از  ا عالمه طباطبایی و دکترابوالقاسم گرجی اصطالح محکم و متـشابه در             ام

عالمه طباطبایی پس از تحقیقـی جـامع کـه آرای مختلـف           . دانند نوع دالالت لفظی نمی   
ه دیدگاه راغب اصـفهانی را طـرح       پیرامون معنای متشابه را طرح و رد کرده است از جمل          

داند،   می های لفظ وارد   ور که تشابه را در حوزه داللت      مذککند و آن را به همان دلیل         می
 شـک   ، با حفظ آیه بـودنش بـر معنـای         متشابه آن است که آیه     «:نویسد کند و می   رد می 

 د به نحوی که طرق شناخته شده در نـز         ،از جهت لفظ  نه  ،  برانگیز و متشابهی داللت کند    
 و مقید م و مطلق به مخصص، مواردی مثل ارجاع عاکند اهل زبان برای فهم آن اقدام می

یه محکم دیگری که    ، با معنای آ   بهی از جهت معنا به نحوی که معنا       ، بلکه تشا  و مانند آن  
این تعریف نشان    )٣/٤ ،طباطبایی، المیزان ( ».در آن شکی نیست، مالیم و هماهنگ نیست       

د ریب و مردد است یعنی دارای چند پهلویی است اما این چن           م دهد که متشابه گرچه    می
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 بلکـه از    ،بلکه الفاظ روشن و صـحیح اسـت        . ناحیه اجمال و ابهام الفاظ نیست      پهلویی از 
، دارای تشابه اسـت و آن ناحیـه تطـابق بـا محکمـات              ای خارج از داللت لفظی آیه      ناحیه

ر دکتـ .  تنها راه رفع این ابهام و تردید، ارجاع متشابهت به محکمـات اسـت              قرآن است و  
محکم و متشابه، انواع داللت نیست مانند نص،         «:فرماید ورد می ابوالقاسم گرجی در این م    

کلیه مطالـب و مـضامین      . ه انواع مطالب و مضامین آیات است      بلک.  موول ، مجمل و  ظاهر
امـری اسـت    ) ١ :، از دو حال خارج نیست یا        ات قرآن کریم  جمل و عبارات از جمله عبار     

تهـاد  فی در آن نیست و تحمل اج  بدیهی یا نظری منتهی به بداهت و به هر صورت اختال          
ل ث و معلـول بـه علـت و امثـا          حدِث به مُ  حدَمانند نیاز مُ  . و طرح نظرات مختلف را ندارد     

از مسائلی است قابل اجتهـاد کـه        ) ٢ :یا و. اینها که اموری است محکم و غیرقابل خدشه       
ب بـه    مانند قریـ   ،دم جهان در آن متفق الرای نیستند      تحمل نظرات مختلف را دارد و مر      

ز اینکه نص یا ظاهر یا مجمـل باشـد، بـه دو قـسم               ، اعم ا  آیات قرآن . اتفاق مسائل فقهی  
م است و   ، که اساس کتاب است و آنچه از قسم دو         شود آنچه از قسم اول است      تقسیم می 

کسانی که در دل آنها زیغ اسـت بـه دنبـال اینگونـه آیـات                . پذیرد نظریات مخالف را می   
نها خداست کـه    ت. دیگران فتنه و گمراهی القاء کنند     ند و به    هستند تا نظرات مخالف ده    

، مقصود خداوند   د و راسخان در علم هم اگر بر فرض        دان گونه آیات می   مراد خود را در این    
ایـن   .کنند   نمی  هیچگونه اظهار نظر مخالفی در آن      ، به آنها ایمان دارند و     ندرا درک نکن  

ا محکم دانسته منافات ندارد و مومنان به همـه          ای که کل قرآن ر     معنا به هیچ وجه با آیه     
رو کـل    از این . کنند مان دارند و در آن خدشه وارد نمی        ای »چه محکم و چه متشابه    «آیات  

 .)٢٦٤، تقریرات دکتر گرجی، های صحت تفسیر مالک. ( استقرآن محکم نامیده شده
متـشابه  ای محکـم و     معنـ ، پـرده از      معرفت گرچه به روشـنی دکتـر گرجـی         هللا آیت
، ٢٨٦،  ٢٧٧،  ٢٧٦ت، علـوم قرآنـی،      معرفـ ( دهد ارد ولی همین دیدگاه را ارائه می      د برنمی
کننـد کـه از      سبی و ذاتی و عرضی را هم مطرح مـی         ، مسئله تشابه ن   ، آقای معرفت  )٢٨٧

 .                                         ابتکارات ایشان است
، انـد  ری که محکـم و متـشابه را، معنـا کـرده           ندان بسیا ، با تعریف اندیشم   این دیدگاه 

 و  از جمله آنـان کـه محکـم را احکـام واجبـات دانـسته و متـشابه را سـنن                    . تفاوت دارد 
در حالی کـه دکتـر گرجـی صـریحا          ) ١٠ و   ٩بهبودی، معارف قرآنی، صفحه     (مستحبات  

 . اند  در زمره دسته دوم یعنی متشابهات، قرار دادهمسائل فقهی را
 

 ن با قواعد ادبیات عرب    ارتباط قرآ
 قـرار   ، گـاه مـورد توجـه و بحـث         بع عربیت است یا عربیت تابع قـرآن       این سوال که آیا قرآن تا     
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ربـاره  دلیل این توجه پرداختن به تفسیر و توضیح عباراتی از قرآن کریم اسـت کـه د                . گیرد می
  قـرآن از  ایـن واقعیـت کـه    .فصاحت آن در نزد دانشمندان، بحـث و گفتگـو در جریـان اسـت           

آورد کـه معیـار فـصاحت و          این سوال را پیش مـی      ،نظیری برخوردار است   بیو بالغت   فصاحت  
 آیـا قـرآن معیـار فـصاحت و بالغـت اسـت یـا                .بـدانیم افصح و ابلغ    ؟ تا قرآن را     تبالغت چیس 

واعـد ادبیـات عـرب و     خـصوصا اینکـه تـدوین ق     ؟حت و بالغت معیار فصاحت قـرآن اسـت        فصا
 .    گویی با یک پارادوکس روبرو شویم، رخ داده است پسعد از نزول قرآنکتابهای بالغی، ب

، باید با قواعد ادبیات عرب انطبـاق        سخ داده شود این است که آیا قرآن       که باید پا  سوالی  
 ؟ نطبق ساخت؟ و دلیل هر قول چیستیابد یا برعکس قواعد ادبیات عرب را باید با قرآن م

 نه قرآن را باید با قواعد ادبیات عرب         :نین است که   دکتر گرجی به این سوال چ      پاسخ
بایـد بـا   را از آن قواعد پیروی کند و نه بالعکس آن قواعـد     به نحوی که قرآن     انطباق داد   

الغیوب  بلکه خداوند عالم. قرآن پیروی کندآن قواعد از به نحوی که قرآن منطبق ساخت 
زنـد و     عربی حـرف مـی     ،سخن بگوید ب  ز و هر زبان هر گاه بخواهد با عر        و آگاه از هر چی    

 حرف بزند ناگزیر  باید به زبان آنان حرف بزند و ک و انگلیسی و فارسبخواهد با ترچون 
 که بگوئیم   این. کلم کند ت،  اصطالح به لسان قوم و زبان مخاطب      طبق مقتضای حال و به      

انـد و    کـرده چنانکه برخی تصور،  ها و از جمله زبان عربی است        لغتها و زبان   خداوند واضع 
آن هـم غلـط اسـت و بـه هـیچ وجـه              ،  اند  ادله بسیار سُست هم استناد کرده      به برخی از  

ت  بـه هـر قـوم و ملـ          خداونـد   بر حسب اذواق و قرائحی کـه       اقوام. توان آنرا پذیرفت   نمی
ی و مـصنوعی از جملـه       با توجه به زمان و مکان و اوضاع و شرایط طبیعـ           ،  عنایت فرموده 

آورند که هر کدام را در    بوجود می ای از مواد و هیات ترکیبی        مجموعهتعلیم و تعلم، خود     
برند که خود الزاما منضم با قراردادهای مخصوصی است که هـر             معنای خاصی به کار می    

 »وضـع  «وقت فالن لفظ را به کار بردم فالن معنی مقـصود مـن اسـت بـه آن قراردادهـا                   
مالن هستند و از ناحیه خداوند چیـزی         خود مستع  ،گویند، پس در این موارد واضعِ زبان      

 در  .شود نمیاز قبیل الهامات خفی، عرضه      جز همان خصوصیات مذکور و چه بسا چیزی         
 و احیانـا    »صـحیح «،  اسـت این صورت آنچه طبق همه خـصوصیات مـذکور در آن زبـان              

 و غیـر    »غلط« آن همه    بجز و   . برحسب تعهدهای الزامی و غیره     شود و   نامیده می  »فصیح«
هـای مرحـوم اسـتاد در     دسـت نوشـته  (. شود برحسب عدم رعایت آنها      محسوب می  »یحفص«

 )ی مالکهای صحت تفسیر نامه پایان
 

  ارتباط علوم قرآنی و اصول فقه ـ
توانـد موضـوع تحقیقـات،       لی در تفسیر قرآن و علوم قرآنی، مـی        توجه به تأثیر مبانی اصو    



 ٧٧ دکتر گرجی و علوم قرآنی

 شخـصیتهایی کـه مفـسر و         شـود کـه    ها و مقاالت مختلف قرار گیرد باید تحقیـق         رساله
حد در تفسیر قـرآن از مبـانی اصـولی، تـأثیر            اند مثل آیت هللا خویی تا چه         مجتهد بوده 

هـای   گـذاری علـوم قرآنـی در دانـشگاه         ایهرسد یکی از نقاط ضعف پ      به نظر می  . اند گرفته
 حث اصول فقه خـصوصا در مبحـث الفـاظ،   ، ارتباط کم رنگ دروس آن با مبا   کشور ایران 

در حقیقت برداشت از قرآن چه با هدف تفسیری و چه با هدف استنباط احکام               . باشد می
، بـدون اطـالع از قواعـد بیـان و بـدون              منبع فقـه   ٤کریم به عنوان یکی از      خدا از قرآن    

  :برای مـتکلم از صـحت برخـوردار نیـست، ایـن قواعـد عبارتـست از         رعایت قواعد کشف    
 آشنایی با ساختار زبان     ـ٣ظ در زمان متکلم     نی الفا شف معا کـ  ٢ شناخت زبان متکلم     ـ١

فاظ  توجه به قواعد ال    ـ٥الیه کالم و سیاق کالم       پی جویی از قرائن حالیه و مق       ـ٤ ،ممتکل
 ... و و نیـز تخـصیص و تقییـد    ... الق، اصـالت عـدم قرینـه و       ، اصالت اط  مانند اصالت ظاهر  

ـ ٨ م مـتکلم هر کالظواتعیین نصوص و  ـ ٧  شناخت مخاطبان متکلمـ٦  ارجـاع مـوارد    
 تخلیـه  ـ١٠ قرائن عقلی در فهم بیان متکلم   توجه به دخالت  ـ  ٩ اهرابهام به نصوص و ظو    

.                                               شیدن به تصرفات عقل و قرائن عقلیداوریها و تحمل بخ ذهن تا حد ممکن از پیش
 دارنـد ولـی     ، ارتباط تنگاتنگی با مسائل مطروحه در اصول فقه        که این امور  بینیم   می

شود و این مـسائل      در درسهای علوم قرآنی، به اندازه کافی، عمق این ارتباط، روشن نمی           
 .شود به اندازه کافی، تحلیل نمی

ش باقی است که چرا در این علوم        اما این پرس  ... «: فرماید دکتر گرجی در این باره می     
ای نشده   گونه اشاره  دانشها، از جمله علم اصول، هیچ     به برخی   ) مقصود علوم قرآنی است   (

، علـم اصـول   . کنـد  درباره ادله و از جمله کتاب هللا، بحث می        ،  است حال آنکه علم اصول    
توان از ادله، از جمله کتاب و سـنت، احکـام            از قواعدی است که به کمک آنها می       آگاهی  

م تعدادی از مسائل به نحو مـستقیم، از         به عالوه در این عل    . کردشرع مقدس را استنباط     
له مسئله تخصیص کتاب به خبر واحد، نـسخ کتـاب بـه خبـر               کند از جم   کتاب بحث می  

مقاله علوم قرآن و اصول فقـه، نامـه     ،همو (»... .، حجیت ظهور کتاب و تواتر قرائتها        واحد
 .)٢، سال ٢فرهنگستان علوم، ش 

 
 گیری نتیجه

راء دیگر  های ویژه دکتر ابوالقاسم گرجی و مقایسه آن با آ          ، با بررسی دیدگاه   مقالهاین  در  
اثبـات  ،  در تبیـین مباحـث علـوم قرآنـی        ، دقت نظـر ایـشان       دانشمندان و صاحب نظران   

 .گردیده است
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