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معناشنایس واژه »مبنی« در سوره یس از منظر تفسری املیزان
)تاریخ دریافت: 99/05/07 تاریخ پذیرش99/08/10(

 سمیرا قربانخانی1
خدیجه احمدی بیغش2

چکیده
معناشناســی الفاظ در قرآن کریم یکی از مهم ترین پایه های تفسیر آن است؛ این ارتباط بر 
این مطلب تأکید دارد که تفســیر قرآن دارای قواعدی است که بر تبیین معنایی هر واژه از 
طریق جایگاه و نوع نقش آن با توّجه به قرائن داللت دارد. اهمیت این بحث زمانی روشــن 
می شود که به این نکته توّجه شود؛ هر لفظی محدود به معنای وضعی خود نمی شود بلکه در 
پی قرائن موجود بر معنایی خارج از لفظ نیز ظهور می یابد. این تحقیق درصدد پاســخگویی 
به این مسئله اســت که تکرار معنا شناسانه وصف »مبین« در سوره یس، از دیدگاه تفسیر 
»المیزان« چگونه مطرح شــده است؟ بررسی تحلیلی-توصیفی این مسئله گویای آن است 
که، واژه »مبین« در ســوره یس، افزون بر معنــای اصلِی ُمَبّین، یعنی قابل فهم و درک، و 

یا معانی و مقاصد روشن گوینده، در معنای فرعِی »لوح محفوظ« نیز به کار رفته است.
واژگان كلیدی: معناشناسی، مبین، سوره یس، المیزان

1. مقدمه
قرآن، کتابی الهی و بزرگ ترین معجزه پیامبر خاتم به شمار می رود. یگانه کتابی که می تواند 
همه خواسته های جوامع بشری را در همه ابعاد و به بهترین شکل برآورده سازد و انسان را 
به سوی عالی ترین مراتب رشد و کمال رهنمون سازد. برای دستیابی به این هدف عظیم علوم 
و معارفی نیاز است تا انسان را به فهم عمیق این کتاب آسمانی نائل سازد. از علومی که انسان 
را به این هدف نزدیک می سازد؛ معناشناسی است. درواقع معناشناسی یکی از علومی است 
که همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه زبان شناسی بوده است و توجه به آن نقش مهمی 
را در فهم متون دینی و تفســیر آیات قرآن دارد. لیکن باید توجه داشــت که ِصرف بررسی 
لغت برای تعیین مقصود قرآن کافی نیست، چراکه معنای دقیق واژه ها عالوه بر بررسی لغوی 

jadehbarani88@yahoo.com  :1( دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن)نویسنده مسئول(، ایمیل
 kh.ahmadi3103@yahoo.com :2( دکتری تفسیر تطبیقی مدرس حوزه و دانشگاه ایمیل
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ب بر قرائن نیز نیازمند است.
مطالعات و مقاالت متعددی درباره معناشناســی واژگان در قرآن تألیف شــده است که 

ازجمله آن ها عبارت اند از:
1- مقاله »مفردات ســوره مبارکه یس«، نوشــته محمد جوکار، مجله بینات )1391(، که 

مفردات سوره یس را برشمرده است.
2- مقاله »معناشناسی و رابطه آن با دانش تفسیر قرآن کریم« نوشته سید محمدعلی ایازی، 
مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث )1383(، که به رابطه معناشناسی در علم تفسیر اشاره 

نموده است.
3- مقاله »تبیین حوزه معنایی واژه مبین در قرآن کریم«، نوشته عزت مالابراهیمی و فاطمه 

قهرمانی، مجله دین پژوهی )1398(، که معانی مبین در قرآن کریم را بررسی نموده است. 
همچنین نگاشــته های بی شمار دیگری که در آن ها نویسندگان یا به طور مبسوط به علم 
معناشناسی پرداخته اند و یا به بررسی واژه های خاص قرآنی بسنده نموده اند. در این پژوهش 
نگارنده پس از بررسی های متعدد دریافت که تاکنون پژوهشی در خصوص معناشناسی واژه 
»مبین« در ســوره »یس« صورت نگرفته است از این رو در مقاله حاضر به تبیین معنایی این 

واژه با استناد به تفسیر »المیزان« پرداخت. 

2. معنای واژه »مبین«
»مبین« اســم فاعل )باب افعال( از ریشه »ب ی  ن« )ابن منظور، 1414: 13، 68( به معنای 
واضح و روشن است و با »بَْون«، به معنای تفاوت و »بَیَن« به معنای وصل و فراق هم ریشه 
است. )راغب اصفهانی، 1412: 157و158( درواقع دو واژه »مبین« و »بیّن«، هم معنا هستند؛ 
اّما »مبین« از تأکید بیشــتری برخوردار بوده و افزون بر ظهور و انکشاف از حالت اظهار و 
کاشفیت برای دیگر اشیا نیز برخوردار است، به همین دلیل گاه تنها از حیث نخست لحاظ 
شده و به صورت الزم بکار می رود و گاه به حیث دّوم آن توّجه شده و به صورت متعدی 

بکار می رود. )ابن منظور، 1414: 1، 562(

3. واژه »مبین« در قرآن 
کلمه »مبین« در قرآن کریم 84 مرتبه در موضوعات مختلف به کار رفته است. در بعضی 
از آیات این صفت با موصوفاتی که دارای بار معنایی مثبتی هســتند بکار رفته است. مانند: 
»سلطان، بالغ، نذیر،کتاب، شیء، فتح، قرآن، حق«1 و در بعضی از آیات با موصوفات منفی 

مبین«  »نذیر  عنکبوت/18،  مائده/ 21،  مبین«  »بالغ  نمل/21، صافات/156؛  نساء/ 144،  طور/38،  هود/96،  مبین«  »سلطان   .   )1
اعراف/184، ص/70، حج/49، عنکبوت/50، نوح/2، هود/25؛ »کتاب مبین« سبا/3، مائده/15، یونس/61، انعام/59، »فتح مبین« فتح/1؛ 

»قرآن مبین« حجر/1؛ »حق مبین« نور/25.
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ذکر شــده است. مانند: »عدو، ضالل، اثم، خسران، افک، مّضل، کفور«1. البته در مواردی هم 
در کنار موصوفات ماّدی قرار گرفته اســت. مانند: »ثعبان، شهاب، افق، دخان«2 از این تعداد 
هفت مرتبه آن در سوره یس ذکر شده، که سه مرتبه با موصوفات مثبت »اّمام، بالغ، قرآن« و 

چهار مرتبه با موصوفات منفی »ضالل دو مرتبه، عدو، خصیم« به کار رفته است.
الزم به ذکراست که، اهل لغت صفت »مبین« را هم مفید معنای روشنی و روشنگری و هم 
گویایی و رسایی نسبت به مقصود دانسته اند. )ابن منظور، 1414: 562-564( بر این اساس، 
واژه »مبین« را می توان، هم به معنای الزم و هم به معنای متعّدی در نظر گرفت؛ یعنی آنچه 
خود مبیَّن )روشــن و واضح( است و آنچه »بیانگر و روشنگر« است. عالوه بر آن، با توّجه 
به کالم ابن منظور: »البیاُن ما بُیّن به الّشیء ِمن الّداللِة و غیرها. و باَن الّشی ُء بیانا إتّضَح به فَُهَو 
بَیٌِّن ... قالوا: باَن الشی ُء و استباَن و تَبَیََّن و أباَن و بَیَّن بمعنًی واحٍد... و البیاُن الَفصاحة و اللَّسن. 
و کالٌم بیّــٌن فصیٌح و البیاُن اإلفصاُح مع الّذکاء« )همــان: 562(؛ واژه »بیان« به معنای وضوح 
لفظی نیز به کار می رود که از آن به فصاحت و شیوایی سخن یاد می شود که متناسب با نوع 
َُّهْم  استعمال، می توان آن را در معنای کالم نیر لحاظ نمود. به عنوان نمونه؛ در آیه ﴿َولََقْد نَْعَلُم أَن
َِّذي يُْلِحُدوَن إِلَْیِه أَْعَجِميٌّ َوَهـَذا لَِساٌن َعَربِيٌّ مُّبِیٌن﴾ )نحل/103(؛  ََّما يَُعلُِّمُه بََشٌر لَِّساُن ال يَُقولُوَن إِن
»و نیک می دانیم که آنان می گویند: جز این نیست که بشری به او می آموزد. ]نه چنین نیست، 
زیرا[ زبان کسی که ]این [ نسبت را به او می دهند غیرعربی است و این ]قرآن [ به زبان عربی 
روشن است«. وصف »عربی مبین« می تواند ناظر به جنبه لفظی قرآن باشد که همان فصاحت 
و شــیوایی آن است؛ چنان که آوردن این وصف در مقابل وصف »أعجمی« قرینه ای روشن 
بر رابطه این معنا از لفظ »مبین« است؛ زیرا »أعجمی« به زبان غیر فصیح گفته می شود که از 
شیوایی و فصاحت دور باشد، هرچند از شخصی عرب زبان صادر شود. )طباطبایی، 1417: 

)349 ،12
 بنابراین، هرگاه جنبه صدور و وصفیّت موردنظر باشــد واژه »مبین« به معنای اسم فاعلی 
خود »روشــنگر« به کار می رود؛ اّما اگر تنها جنبه وصفیّت مراد باشــد به معنای »روشن و 

آشکار« است. 

4. معرفی اجمالی سوره »یس«
سوره »یس« جزء ســوره های مکی و در ترتیب نزول، چهل و یکمین سوره ای است که 
بر پیامبر اکرم )ص( نازل شــده است. این سوره در چینش کنونی ُمصَحف، سی و ششمین 
سوره است )معرفت، 1371: 2، 166( و در جزء 22 و 23 قرآن جای دارد. سوره »یس« 83 

انبیاء/54، قصص/85، لقمان/ 11، یوسف/30و 8،  1( »عدو مبین« اسراء/53، زخرف/62؛ »ضالل مبین« آل عمرا/164، مریم/38، 
اعراف/60؛ »سحر مبین« انعام/7، نمل /13، »اثم مبین« نساء/50، احزاب/58؛ »خصیم مبین« نحل/4، یس/77، »خسران مبین« حج/11، 

زمر/15؛ »افک مبین« نور/12؛ »مّضل مبین« قصص/15؛ »کفور مبین« زخرف/15.
2( »ثعبان مبین« اعراف/107، »شهاب مبین« حجر/18؛ »افق مبین« تکویر/23؛ »دخان مبین« دخان/10.
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ب آیه، 733 کلمه و 3068 حرف دارد و به لحاظ حجمی جزء ســوره های َمثانی و در حدود 
یک ِحزب قرآن اســت؛ همچنین جزء سوره هایی است که با حروف مقطعه و سوگند آغاز 
عه )یاء+سین( آغاز  می شــود )خرمشاهی، 1377: 2، 1247( و به جهت اینکه با حروف ُمَقَطّ
می شود، یاسین نامیده  شده است؛ همچنین این سوره را برخی به جهت داستانی که در آیات 
13 تا 30 آمده است، سوره »حبیب نّجار« نیز می نامند؛ از دیگر نام  های این سوره مدافعه و 
ه اســت؛ زیرا بدی ها و زشتی ها را از تالوت کننده آن دفع می کند و خیر دنیا و آخرت  ُمَعَمّ
را برای او می خواهد. سوره »یس« طبق روایات1 یکی از با فضیلت ترین سوره های قرآن به 
شمار می رود، تا آنجا که »قلب قرآن« لقب گرفته است. )طبرسی، 1390: 8، 254( با بررسی 
محتوای این سوره، این نکته حاصل می شود که هدف کلی این سوره، تأکید و تبیین سه اصل 

مهم اعتقادی »توحید، نبوت و معاد« است )هاشمی، 1394: 23(

5. واژه »مبین« در سوره  یس
واژه »مبین« هفت مرتبه در سوره یس بکار رفته است که دیدگاه های عالمه طباطبایی در 

تفسیر »المیزان« در این خصوص عبارت اند از:
ُموا َو آثاَرُهْم َو ُکلَّ َشيْ ٍء أَْحَصْیناُه في  اماٍم ُمبین﴾  َّا نَْحُن نُْحِي الَْمْوتی  َو نَْكتُُب ما قَدَّ 5. 1.  ﴿إِن
)یس/12(؛ »آری! ماییم که مردگان را زنده می سازیم و آنچه را از پیش فرستاده اند، با آثار ]و 

اعمال [ شان درج می کنیم، و هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمرده ایم«
عالمه در تفسیر آیه فوق در »المیزان« چنین می نویسد: »مراد از« احیای موتی« زنده کردن 
ُموا« اعمالی است که قبل از مرگ خودشان از پیش،  ایشان برای جزا است. و مراد از »ما َقدَّ
برای روز جزای خود فرستادند، و مراد از »آثارهم« باقیاتی است که برای بعد از مردن خود 
بجای گذاشتند، و یا سنّت خیری است که مردم بعد از او به آن سنّت عمل کنند. همه این ها 
آثار آدمی است که خداوند در »اّمام مبین« به حساب خواهد  آورد. همچنین مراد از نوشتن 
ُموا« و نوشــتن »اثار« ثبت آن در کتاب اعمال و نیز ضبط آن به وسیله ی مالئکه ای که  »ما َقدَّ
مأمور به نوشتن  اعمال هستند، است. این کتابت غیر از کتابت اعمال است، و شمردن آن در 
»امام مبین« به معنای ثبت و ضبط کردن اعمال در لوح محفوظ است. لوحی که از دگرگون 
شدن و تغییر محفوظ است و مشتمل است بر تمام جزئیاتی که خداوند قضایش را در خلق 
رانده و همه چیز در آن هست«. این کتاب در کالم خداوند با نام های مختلف »لوح محفوظ، 
ام الکتاب، کتاب مبین و امام مبین« به کار رفته است، که هر یک از این عنوان ها بنابر دلیلی 
اســت و چه بســا علت نامیدن آن به »امام مبین«، به خاطر این باشد که بر قضاهای حتمی 

1( َقاَل اَلَصادِق )ع(: »إِنَّ لُِکلِّ َشیْ ءٍ َقْلباً َو إِنَّ َقْلَب الُْقْرآِن یس« )ابن بابویه، 1406: 111( هر چیز قلبی دارد و قلب قرآن یس است. ؛ 
ِ )ع(: »َعلُِّموا أَْواَلَدُکمْ  یَس َفإِنََّها َریَْحانَُة الُْقْرآِن«؛ )مجلسی، 1403: 89، 291( به فرزندانتان سوره ی یاسین را بیاموزید؛  َقاَل أَبُو َعبِْد اللَّ

همانا که این سوره، روح و ریحان قرآن است.
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خداوند مشتمل است.« )ر.ک، طباطبایی، 1417: 17، 66و67(
اگرچه ترکیب »امام مبین« از جهت لغوی به معنای پیشــوای روشنگر است )ابن منظور، 
1414: 1، 213و214(؛ اّما با استناد به »المیزان« این واژه در معنای ترکیبی خود با واژه »اّمام« 
به معنای لوح محفوظی است که قضای الهی در آن ثبت گردیده است، درواقع خداوند پس 
از بیان گمراهی و عناد کفرپیشگان در برابر پیام های الهی )آیات ابتدایی سوره یس( از علم 
جامع خویش به کارهای گذشــته و آثار برجای مانده از آنان خبر می دهد و هشدار می دهد 
که تمامی اعمال شــما در »امام مبین« توسط فرشتگان الهی ثبت و ضبط می شود. پس واژه 
»مبین« با استناد به قرائن موجود در سوره، در معنایی فرعی »لوح محفوظ« به کار رفته است.
5. 2.  ﴿َو ما َعَلْینا إاِلَّ الْباَلُغ الُْمبین﴾  )یس/17(؛ »و بر ما ]وظیفه ای [ جز رســانیدن آشکار 

]پیام [ نیست.«
کلمه »بالغ« در آیه به معنای تبلیغ و کفایت اســت )راغب اصفهانی، 1412: 144( و مراد 

از آن، تبلیغ رسالت است. )طباطبایی، 1417: 17، 74(
به نظر می رســد قرار گرفتــن صفت »مبین« در کنار موصوف »بالغ« داللت بر رســالت 
َّا إِلَْیُكْم  ُّنَا يَْعَلُم إِن روشن و آشکار پیامبران می کند. در حقیقت با استناد به آیات قبلی ﴿قَالُوا َرب
لَُمْرَسُلوَن﴾ )یس/16( آیه چنین معنا می دهد؛ ما فرستادگان به سوی شما هستیم، و در ادعای 
رسالت خویش صادقیم، و این دلیل ما را بس که خدایی که ما را به سوی شما فرستاده خود 
شاهد این مدعای ماست، و دیگر نیاری نیست که شما هم ما را تصدیق کنید و از تصدیق 
شما سودی عاید ما نمی شود، تا در صدد جلب تصدیق شما برآییم، بلکه آنچه حائز اهمیت 

است انجام رسالت و اتمام حّجت برای شما است. )ر.ک. طباطبایی، 1417: 17، 75( 
درواقع کاربرد واژه »مبین« در این آیه با اســتناد به قرائن موجود در آیات قبل بر این امر 
داللت می کند که رسالت پیامبران در دین کاماًل رسا و روشن است و هیچ ابهام و خفایی در 
آن وجود ندارد که با تصدیق مردم اثبات و با عدم پذیرش آن ها نفی شود. همچنین پیامبران 
چنان پیام رسالت را واضح بیان می نمودند که همه افراد با هر سطح عقلی، به اندازه ظرفیت 

خویش بهره مند می شدند. 
بنابرایــن در آیه فوق واژه »مبین« در ترکیــب اصلی و فاعلی خویش به معنای »بیانگر و 

گویای معانی و مقاصد روشن گوینده« به کار رفته است.
ِّي إِذاً لَفي  َضالٍل ُمبین ﴾ )یس/24(؛ »در آن صورت، من قطعاً در گمراهی آشکاری  5. 3. ﴿إِن

خواهم بود.«
این جمله ضاللت را در شــرک و گرفتن خدایان متعدد را  مسجل می نماید. )طباطبایی، 

)78 ،17 :1412
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ب اگرچه برخی از مفســران1 گوینده این جمله را حبیب نّجــار عنوان نموده اند؛ اّما عالمه، 
گوینده این کالم را مشــخص نکرده اســت و آن را در تفسیر خویش »مرد« خطاب نموده 
اســت. )طباطبایی، 1417: 17، 78( روشــن اســت که بی تردید گوینده لفظ »ضالل مبین« 
خداوند و رسول نیست بلکه فرد دیگری است که در مقام استدالل وحدانیت و نفی شریک 
برای خداوند، این لفظ را بکار برده است. الزم به ذکر است، در آیاتی که واژه »ضالل« همراه 
با صفت »مبین« آمده است؛ گاه گمراهی دینی و گاه گمراهی غیر دینی اراده می شود، که در 

آیه فوق مراد از گمراهی، دینی است.
درواقع ضالل و ضاللت به معنی انحراف از حق و راه حق اســت و معنای دقیق آن، از 
مقابله با هدایت بهتر روشــن مي شود. )قرشــی، 1371: 4، 192( بر این اساس پرستش غیر 
خدا و یا قرار دادن شریکانی برای خداوند، »ضاللت« نامیده می شود؛ زیرا خداوند دو رسول 
باطنی )عقل( و خارجی )پیامبران( را برای هدایت انسان خلق نموده است؛ و مسئله توحید 
و نفی شــرک از مسائلی اســت که عقل آن را به خوبی درک مي کند، چراکه امری واضح تر 
از توحید با استناد به آثار قدرت الهی در عالم ماّده نیست. )ر.ک. طیب، 1378: 11، 63( به 
همین دلیل اگر کسی با علم به اینکه عقل، معبودی غیر از خدای واحد را اثبات نمی کند باز 

عبادت و اطاعت غیر خدا را نماید، در ضاللتی آشکار است.
بنابراین آوردن صفت »مبین« در کنار واژه »ضالل« بدین معناست که مشرکان در اعتقادات 
و عقیده توحیدی، در انحراف بودند و هیچ دلیلی بر ادعای خویش که غیر خدا مســتحق 
پرستش باشد نداشتند و با علم به اینکه اینان معبودان حقیقی نیستند آن ها را می پرستیدند و از 
این منظر در یک گمراهی آشکار به سر می بردند. پس صفت »مبین« در آیه موردنظر می تواند 
هم »بیانگر و گویای معانی و مقاصد روشــن گوینده« و هم به معنای »آشــکار و قابل فهم 
بودن« مطلب کند که در هر دو صورت بر معنای اصلی و لغوی واژه »مبین« داللت می کند.

َّذيَن َکَفُروا لِلَّذيَن آَمنُوا أَ نُْطِعُم َمْن لَْو يَشــاُء  ُ قاَل ال ا َرَزقَُكُم اللَّ 5. 4. ﴿َو إِذا قیَل لَُهْم أَنِْفُقوا ِممَّ
ُ أَْطَعَمُه إِْن أَنْتُْم إاِلَّ في  َضالٍل ُمبین﴾ )یس/47(؛ » و چون به آنان گفته شــود، از آنچه خدا  اللَّ
به شما روزی داده انفاق کنید،کسانی که کافر شده اند، به آنان که ایمان آورده اند، می گویند: 
آیا کســی را بخورانیم که اگر خدا می خواســت ]خودش [ وی را می خورانید؟ شما جز در 

گمراهِی آشکاری ]بیش [ نیستید.«
این آیه در واقع بیانگر اعتراض و عکس العمل کفار در برابر دعوت به انفاق )شــفقت و 
ُ« متضمن  ا َرَزَقُکُم اللَّ خدمت به خلق( مؤمنان می باشــد. پس جمله »َو إِذا قِیَل لَُهْم أَنْفُِقوا مِمَّ
دعوتشــان به انفاق بر فقرا و مســاکین اســت. و اگر از اموال آنان تعبیر کرد به »آنچه خدا 
روزیشان کرده« برای این است که اشاره کند به اینکه مالک حقیقی اموال آنان خداست که 

1( سید هاشم بحرانی )بحرانی، 1416: 4، 572(؛  سلطان محمود گنابادی )گنابادی، 1408: 3، 287(؛ محّمد ثقفی تهرانی)ثقفی، 
)404 ،4 :1398
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با آن روزیشــان داده و ایشــان را مسّلط بر آن اموال کرده است و همین خداست که فقرا و 
مســاکین را بیافریده و ایشــان را محتاج آنان کرده تا از زیادی مئونه خود حوائج ایشان را 
برآورند و به ایشان انفاق کنند و احسان و خوش رفتاری نمایند، چون خدا احسان و خوش  
 ُ َِّذيَن َکَفُروا لِلَِّذيَن آَمنُوا أَ نُْطِعُم َمْن لَْو يَشــاُء اللَّ رفتاری را دوســت می دارد. این جمله »قاَل ال
أَْطَعَمُه« جوابی اســت که کفار از دعوت مؤمنان به انفاق داده اند، و اگر از گوینده این سخن 
َِّذيَن َکَفُروا« تعبیر کرده، با اینکه مقتضای مقام، این بود که از آنان با ضمیر  به اســم ظاهر »ال
تعبیرکند، و بفرماید: »قالوا« برای این اســت که به آن عّلتی که وادارشان کرده این حرف را 
بزنند اشاره کرده باشد و بفرماید کفرشان نسبت به حّق، و اعراضشان از آن، به خاطر پیروی 
از شهوات و روی گردانی از دعوت فطرت بوده است، چون فطرت هر انسانی حکم می کند 
که باید نسبت به خلق خدا شفقت ورزد. به همین جهت است که از مؤمنین به »لِلَِّذيَن آَمنُوا« 
تعبیر کرده که اسم ظاهر است با اینکه مقتضای مقام، این بود که بفرماید: »قالوا لهم انطعم« 
تــا بفهماند آن عّلتی که مؤمنان را وادار کرد به اینکه به کفار بگویند: »از آنچه خدا روزیتان 
کرده انفاق کنید«  ایمان آن ها به خداوند بوده است. و در اینکه کفار گفتند: »آیا طعام دهیم به 
کسی که اگر خدا می خواست خودش به آن ها طعام می داد« اشاره ای است به این مطلب؛ اگر 
مؤمنین گفتند: »از آنچه خدا روزیتان کرده انفاق کنید« از این باب گفتند که انفاق به فقرا از 
اموری است که خدا خواسته و اراده کرده، و خالصه از احکام دین خداست، لذا کفار آن را 
رد کرده و گفتند: »اگر خدا اراده کرده بود خودش طعامشان می داد« این جواب در حقیقت 
مغالطه ای است که در آن بین اراده تشریعی خدا و اراده تکوینی اش خلط شده است، چون 
اساس اراده تشریعی خدا امتحان و هدایت بندگان در دنیا و آخرت است و معلوم است که 
چنین اراده ای ممکن اســت با عصیان کردن انسان از مرادش تخلف کند. ولی اراده تکوینی 
هرگز از مرادش تخلف نمی کند، و روشن است که مشیت و اراده خدا به اطعام فقرا و انفاق 
بر آنان اراده تشــریعی است نه تکوینی. پس تخلف از این اراده در مورد فقرا تنها داللت بر 
عصیان کافران می کند و هیچ داللتی بر ادعای دروغین مؤمنین ندارد. )طباطبایی، 1417: 17، 

)95-93
این جمله »إِْن أَنْتُْم إاِلَّ فِي َضالٍل ُمبِیٍن« تتمه سخن کفار است، و خطابشان در آن به مؤمنین 
است که می گویند: »شما مؤمنین که ادعا می کنید خدا به ما دستور داده انفاق کنیم، و انجام 

این دستور را از ما خواسته، در گمراهی روشنی هستید.« )همان( 
در واقع »ضالل مبین« در آیه فوق ترکیبی اســت که کافران در مقام توبیخ و تمســخر به 
مؤمنــان خطاب کرده اند که به نوعی داللت بر لجاجت و سرســختی آنان با مؤمنان می کند 
و این صفت را به آنان نســبت می دهند، پس نمی توان گمراهی موجود در آیه را به معنای 
حقیقی و در دین دانست، چرا که مؤمنان خود بر راه حّق و حقیّقت هستند. از این رو واژه 

»مبین« در آیه داللت بر »روشن بودن کالم گوینده« می کند.
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ب َُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبیٌن﴾ )یس/60(؛ »ای  طاَن إِن ــیْ 5-5- ﴿أَ لَْم أَْعَهْد إِلَْیُكْم يا بَني  آَدَم أَْن ال تَْعبُُدوا الشَّ
فرزندان آدم، مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید، زیرا وی دشمن آشکار شماست؟«
با استناد به تفسیر »المیزان« چنین استدالل می شود؛ کلمه »عهد« به معنای وصیت )سفارش( 
است. و مراد از »عبادت کردن و پرستیدن شیطان« اطاعت از وسوسه های اوست؛ در این آیه 
برای نپرســتیدن شیطان چنین عّلت آورده شده است: »او برای شما دشمن آشکاری است. 
آشــکار بودن دشــمنی اش هم از این جهت است که دشمن در دشمنی کردن خیر کسی را 
نمی خواهد.« از دیدگاه عالمه کســانی که مراد از عبادت شیطان را پرستش خدایان دروغین 
تفسیر نموده اند و عّلت نسبت دادن این پرستش به شیطان را چنین بیان نموده اند که شیطان 
با تســویالت و جلوه دادن های خود، این عمل زشت را به گردن بت پرستان انداخته است، 

رد و آن را زحمت بیهوده تلقی نموده اند. )طباطبایی، 1417: 17، 102(
در واقــع ترکیب وصفی »عدو مبین« در آیه بر این مطلب داللت می نماید که »آشــکار و 
مبین بودن« دشمنی شیطان به گونه ای است که خداوند دشمنی او را به طور صریح بر انسان 
اعالم می کند و عّلت بیان این دشمنی تنها بر انسان حاکی از آن است که همه فرشتگان پس 
از امتناع ســجده شیطان بر انســان و تمرد او از اطاعت االهی بر این دشمنی واقف شدند. 
همچنین آشکاربودن دشمنی شیطان با انسان با استناد به آیات قرآن از دو جهت قابل درک 
َُّك َعلی  َشَجَرِة  ْیطاُن قاَل يا آَدُم َهْل أَُدل است: )جهت اول( فریفتن آدم وحوا﴿ فََوْسَوَس إِلَْیِه الشَّ
الُْخْلِد َو ُمْلٍك ال يَْبلی﴾ )طه/120(؛ »پس شــیطان او را وسوسه کرد، گفت: ای آدم، آیا تو را 
به درخت جاودانگی و ملکی که زایل نمی شــود، راه نمایم؟« )جهت دوم( سوگند یادکردن 
خود شیطان درگمراه ساختن انسان ها به جز مخلصین ﴿قاَل َربِّ بِما أَْغَويْتَني  َلَُزيِّنَنَّ لَُهْم فِي 
اْلَْرِض َو َلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمعیَن ااِلَّ ِعباَدَك ِمْنُهُم الُْمْخَلصین﴾ )حجر/39و40(؛ »گفت: پروردگارا، 
به سبب آنکه مرا گمراه ساختی، من ]هم گناهانشان را[ در زمین برایشان می آرایم و همه را 

گمراه خواهم ساخت، مگر بندگان خالص تو را.«
پس واژه »مبین« در آیه ی مورد نظر به معنای »روشن و قابل فهم بودن« است، به گونه ای 

که همگان به طور عقلی و فطری  قادر به درک  این دشمنی شیطان هستند.  
َر َو ما يَْنبَغي  لَُه إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْکٌر َو قُْرآٌن ُمبیٌن﴾ )یس/69(؛ »و ]ما[  ــعْ 5. 6. ﴿َو ما َعلَّْمناُه الشِّ

به او شعر نیاموختیم و در خور وی نیست این ]سخن [ جز اندرز و قرآنی روشن نیست.«
آیه شریفه داللت بر تصدیق رسالت رسول خدا )ص( دارد و اینکه کتابش از ناحیه خدای 
ــْعَر« می خواهد بفرماید: »ما به او شعر  تعالی نازل شــده است. پس جمله »َو ما َعلَّْمناُه الشِّ
نیاموختیم« و الزمه این نفی آن است که آن حضرت هیچ سررشته ای از شعر نداشته است، 
نه این که شعر بلد باشد ولی از گفتن شعر امتناع بورزد. جمله »َو ما یَنْبَغِي لَُه« در مقام منت 
نهادن بر پیامبر است، و می خواهد بفرماید: »خدای سبحان رسول اسالم را از گفتن شعر منزه 
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داشته است.« درواقع جمله مزبور می خواهد جلو یک احتمالی را که ممکن است کسی بدهد 
بگیرد؛ که »خیال نکنید این که ما به وی شــعر نیاموخته ایم نقصی برای اوســت، بلکه برای 
او کمال و مایه بلندی درجه، و نزاهت ســاحت اوست« نزاهت از ننگی که متخصصین این 
فن دارند، که با الفاظ معانی را آرایش داده و با تخیالت شعری معانی را تزئین می کنند، آن 
هم تخیالت کاذب، که هر چه دروغش دقیق تر باشد، شعرش ملیح تر و دل پسندتر می شود. 

چنین کاری شایسته مقام رسول خدا )ص( نیست. )طباطبایی، 1417: 17، 101و102(
ْعَر َو  جمله »إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْکٌر َو قُْرآٌن ُمبِیٌن« تفسیر و توضیحی است برای جمله »َو ما َعلَّْمناُه الشِّ
ما یَنْبَغِي لَُه« به خاطر اینکه الزمه معنای آن این است که قرآن شعر نیست. پس انحصاری که از 
جمله »إِْن ُهَو إاِلَّ ذِْکٌر ...« استفاده می شود، از باب قصر قلب است و معنایش این است: »قرآن 

چیزی جز ذکر و خواندنی آشکار نیست« که داللت بر روشنی آن بر همگان می کند. )همان(
قرآن بر این اســاس و با اســتناد به آیه ﴿هذا بَیــاٌن لِلنَّاِس َو ُهــدًى َو َمْوِعَظٌة لِْلُمتَّقین﴾ 
)آل عمران/138(؛ »این )قرآن ( برای مردم، بیانی و برای پرهیزگاران رهنمود و اندرزی است« 
بیان1 نیز است، اّما نه بدان معنا که لفظی مبهم در آن نیست و از هرگونه اجمالی به دور است 
بلکه بدان معنا اســت که قرآن خود حاوی شواهدی است که می تواند برطرف کننده اجمال 
تعابیر خود باشد. البته در برخی از واژه هایی که در مورد آن ها ادعای اجمال یا اشتراک شده، 
بررسی لغت شناختی واژه ها بسیار مهم است و حتی بر کار تفسیری نیز مقّدم می شود. حاصل 
آنکه قرآن در بیان مقاصد و مطالب خود، گویا و رساست، و بیانات پیچیده و غیرقابل حّلی 
را ندارد؛ البته ممکن اســت گاه بر اثر عوامل و موانعی، مبهم باشــد که با مراجعه به سنّت 
معصومین )ع( و پیشــوایان دینی برطرف می شود. پس وصف »مبین« در آیه مذکور هم به 
معنای »روشــن و قابل درک بودن« و هم به معنای »بیانگر و گویای معانی و مقاصد آشکار 

گوینده حکیم« به کار رفته است.
َّا َخَلْقناُه ِمْن نُْطَفٍة فَِإذا ُهَو َخصیٌم ُمبیٌن﴾ )یس/77(؛ »مگر آدمی  5. 7.﴿أَ َو لَْم يََر اإْلِنْســاُن أَن
ندانسته است که ما او را از نطفه ای آفریده ایم، پس بناگاه وی ستیزه جویی آشکار شده است.«
با اســتناد به کالم عالمه در »المیزان« آیه چنین تفسیر می شود که »مراد از »رؤیت-دیدن« 
علم قطعی اســت، نه دیدن با چشم. آیا انسان علم قطعی ندارد به اینکه ما او را از نطفه ای 
خلق کردیم؟« نکره آوردن واژه »نطفه« به منظور تحقیر آن است و کلمه »خصیم« به معنای 
دشــمنی اســت که بر خصومت و جدال اصرار می ورزد، همچنین استفهام موجود در آیه 
تعجبی اســت، که بر این معنا داللت می کند: »از عجائب این است که انسان می داند که ما 
او را از نطفه ای حقیر و پســت آفریدیم، با این حال ناگهان دشمنی سرسخت برای خود ما 

می شود.« )طباطبایی، 1417: 17، 111(

1(  -  بیان، به معنای چیزی است که واضح و روشن است و آن اعم از نطق است؛ زیرا نطق اختصاص به انسان دارد. )راغب اصفهانی، 1412: 
)157 ،1



سال سّوم
شمارة اول

پیاپی: 5
پاییز و زمستان  

1398

155

���
عم
ان
عنش
ای�

و
�ژا
»ی

�بم
�عن
د

س�ر
رو
�ه
سو
زا�

بما
س�ظ
سعت
ر�
اه
مم
اما

ب قرارگرفتن صفت »مبین« در کنار واژه خصیم  در آیه ذکر شده داللت بر آشکار بودن جدل 
انســان با خداوند می کند. یعنی انســان چنان مغرور و متکبر می شود که به دشمنی در برابر 
خداوند بر می خیزد، چه بسا آوردن صفت »مبین« درکنار موصوف »خصیم« از این رو باشد 
که انســان با وجود نعمت های بی شماری که خداوند به او ارزانی کرده است، راه ناسپاسی 
را در پیش می گیرد. از این بُعد هیچ صفتی مانند »مبین« نمی توانســت به این زیبایی معنای 
واژه »خصم« را به این وضوح برساند. پس قرار گرفتن صفت »مبین« در کنار واژه »خصم« 

می تواند داللت بر نهایت »آشکار بودن دشمنی و ناسپاسی« انسان با خداوند کند. 

معناشناسی واژه »مبین« در سوره یس

معنای اصلیآیه
معنای فرعی 

)ترکیبی(
توضیحات

َّا نَْحُن نُْحِي الَْمْوتی  َو نَْكتُُب ما  ﴿إِن
ُموا َو آثاَرُهْم َو ُکلَّ َشيْ ٍء أَْحَصْیناُه  قَدَّ

في  إِماٍم ُمبین ﴾ )يس/12(
لوح محفوظ

﴿َو ما َعَلْینا إاِلَّ الْباَلُغ الُْمبین ﴾ 
)يس/17(

در آیه فوق مبین در معنای روشن/ آشکار
فاعلی خویش به معنی 
بیانگر و گویای معانی و 

مقاصد روشن است.

ِّي إِذاً لَفي  َضالٍل ُمبین ﴾  ﴿إِن
)يس/24(

روشن و قابل 
فهم بودن

 عالوه بر معانی و مقاصد 
روشن بر قابل فهم بودن 
كالم متکلم نیز داللت دارد.

ا َرَزقَُكُم اللُ  ﴿َو إِذا قیَل لَُهْم أَنِْفُقوا ِممَّ
َّذيَن َکَفُروا لِلَّذيَن آَمنُوا أَ نُْطِعُم  قاَل ال

ُ أَْطَعَمُه إِْن أَنْتُْم إاِلَّ في   َمْن لَْو يَشاُء اللَّ
َضالٍل ُمبین﴾ )يس/47(

روشن بودن كالم گویندهروشن

﴿أَ لَْم أَْعَهْد إِلَْیُكْم يا بَني  آَدَم أَْن ال 
َُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبیٌن﴾  ْیطاَن إِن تَْعبُُدوا الشَّ

)يس/60(

وضوح مشخص و قابل روشن/ واضح
فهم و درک بودن كالم 

گوینده

ْعَر َو ما يَْنبَغي   ﴿َو ما َعلَّْمناُه الشِّ
لَُه إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْکٌر َو قُْرآٌن ُمبیٌن﴾ 

)يس/69(

روشن و قابل 
فهم بودن

عالوه بر معانی و مقاصد 
روشن بر قابل فهم بودن 
كالم متکلم نیز داللت دارد.



سال سّوم
شمارة اول
پیاپی: 5

پاییز و زمستان 
1398

156

معنای اصلیآیه
معنای فرعی 

)ترکیبی(
توضیحات

َّا َخَلْقناُه  ﴿أَ َو لَْم يََر اإْلِنْساُن أَن
ِمْن نُْطَفٍة فَِإذا ُهَو َخصیٌم ُمبیٌن﴾ 

)يس/77(

آشکاری ناسپاسی انسانآشکار/ وضوح

نتیجه گیری
فهم درســت واژه ها و آیات قرآن  کریم نیازمند تبیین دقیق معناشناســی به همراه تفسیر 

آن هاست. نتایج بدست آمده از بررسی واژه »مبین« در تفسیر »المیزان« عبارت اند از:
1- تفسیر »المیزان« از جمله تفاسیری است که در آن بر ارتباط علم معناشناسی با تفسیر 
تأکید شــده است. توّجه عالمه به قرائن و بافت های موجود حول محور واژه های قرآنی به 
ویژه واژه »مبین« در ســوره یس سبب شــده است تا معنای دقیق تری را )در خصوص این 

ترکیب وصفی( نسبت به تفاسیر دیگر ارائه دهد.
2- واژه »مبین« در سوره یس، هفت بار با موصوفات؛ امام، بالغ، ضالل )دو مرتبه(، عدو، 
قرآن و خصم بکار رفته، که در ترکیب »امام مبین« این واژه در معنای غیر اصلی خویش و 

در یک معنای ترکیبی  به معنای »لوح محفوظ« بکار رفته است.
3- در ترکیبات وصفی دیگر اگرچه این واژه در معنای اصلی خویش »روشــن و آشکار« 
به کار رفته است. اّما به نظر می رسد که این معنا از جهت شّدت در ترکیبات بالغ مبین، عدو 
مبین و قرآن مبین، از وضوح بیشتری نسبت به ترکیبات ضالل مبین و خصیم مبین برخوردار 

است. این شّدت معنا می تواند رابطه تنگاتنگی با گوینده و نوع موصوف آن داشته باشد.
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