معناشنایسواژه «مبنی»در سورهیس از منظرتفسری املیزان
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چکیده
معناشناســی الفاظ در قرآن کریم یکی از مهمترین پایههای تفسیر آن است؛ این ارتباط بر
این مطلب تأکید دارد که تفســیر قرآن دارای قواعدی است که بر تبیین معنایی هر واژه از
توجه به قرائن داللت دارد .اهمیت این بحث زمانی روشــن
طریق جایگاه و نوع نقش آن با ّ
توجه شود؛ هر لفظی محدود به معنای وضعی خود نمیشود بلکه در
میشود که به این نکته ّ
پی قرائن موجود بر معنایی خارج از لفظ نیز ظهور مییابد .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
اصلی ُم َب ّین ،یعنی قابل فهم و درک ،و
که ،واژه «مبین» در ســوره یس ،افزون بر معنــای
ِ
فرعی «لوح محفوظ» نیز به کار رفته است.
یا معانی و مقاصد روشن گوینده ،در معنای
ِ
واژگان كلیدی :معناشناسی ،مبین ،سوره یس ،المیزان

 .1مقدمه

قرآن ،کتابی الهی و بزرگترین معجزه پیامبر خاتم به شمار میرود .یگانه کتابی که میتواند
همه خواستههای جوامع بشری را در همه ابعاد و به بهترین شکل برآورده سازد و انسان را
بهسوی عالیترین 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 میسازد؛ معناشناسی است .درواقع معناشناسی یکی از علومی است
که همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه زبانشناسی 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 واژهها عالوه بر بررسی لغوی
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 )1دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن(نویسنده مسئول) ،ایمیلjadehbarani88@yahoo.com :
 )2دکتری تفسیر تطبیقی مدرس حوزه و دانشگاه ایمیلkh.ahmadi3103@yahoo.com :

مطالعات و مقاالت متعددی درباره معناشناســی واژگان در قرآن تألیف شــده است که
ازجمله آنها عبارتاند از:
 -1مقاله «مفردات ســوره مبارکه یس» ،نوشــته محمد جوکار ،مجله بینات ( ،)1391که
مفردات سوره یس را برشمرده است.

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

 نازیملا ریسفت رظنم زا سی هروس رد »نیبم« هژاو یسانشانعم

بر قرائن نیز نیازمند است.

 -3مقاله «تبیین حوزه معنایی واژه مبین در قرآن کریم» ،نوشته عزت مالابراهیمی و فاطمه
قهرمانی ،مجله دینپژوهی ( ،)1398که معانی مبین در قرآن کریم را بررسی نموده است.

همچنین نگاشــتههای بیشمار دیگری که در آنها نویسندگان یا به طور مبسوط به علم
معناشناسی پرداختهاند و یا به بررسی واژههای خاص قرآنی بسنده نمودهاند .در این پژوهش
نگارنده پس از بررسیهای متعدد دریافت که تاکنون پژوهشی در خصوص معناشناسی واژه
«مبین» در ســوره «یس» صورت نگرفته است از اینرو در مقاله حاضر به تبیین معنایی این
واژه با استناد به تفسیر «المیزان» پرداخت.

 .2معنای واژه «مبین»

«مبین» اســم فاعل (باب افعال) از ریشه «بین» (ابن منظور )68 ،13 :1414 ،به معنای
واضح و روشن است و با «ب َ ْون» ،به معنای تفاوت و «بَیَن» به معنای وصل و فراق همریشه
است( .راغب اصفهانی157 :1412 ،و )158درواقع دو واژه «مبین» و «بیّن» ،هممعنا هستند؛
ا ّما «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
توجه شده و به صورت متعدی
شده و به صورت الزم بکار میرود و گاه به حیث د ّوم آن ّ
بکار میرود( .ابن منظور)562 ،1 :1414 ،

 .3واژه «مبین» در قرآن

کلمه «مبین» در قرآن کریم  84مرتبه 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» 1و در بعضی از آیات با موصوفات منفی
« . )1سلطان مبین» هود ،96/طور ،38/نساء ،144 /نمل ،21/صافات156/؛ «بالغ مبین» مائده ،21 /عنکبوت« ،18/نذیر مبین»
اعراف ،184/ص ،70/حج ،49/عنکبوت ،50/نوح ،2/هود25/؛ «کتاب مبین» سبا ،3/مائده ،15/یونس ،61/انعام« ،59/فتح مبین» فتح1/؛
«قرآن مبین» حجر1/؛ «حق مبین» نور.25/
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ذکر شــده است .مانند« :عدو ،ضالل ،اثم ،خسران ،افکّ ،
مضل ،کفور» .1البته در مواردی هم
در کنار موصوفات ما ّدی قرار گرفته اســت .مانند« :ثعبان ،شهاب ،افق ،دخان» 2از این تعداد
هفت مرتبه آن در سوره یس ذکر شده ،که سه مرتبه با موصوفات مثبت «ا ّمام ،بالغ ،قرآن» و
چهار مرتبه با موصوفات منفی «ضالل دو مرتبه ،عدو ،خصیم» به کار رفته است.
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الزم به ذکراست که ،اهل لغت صفت «مبین» را هم مفید معنای روشنی و روشنگری و هم
گویایی و رسایی نسبت به مقصود دانستهاند( .ابن منظور )564-562 :1414 ،بر این اساس،
واژه «مبین» را میتوان ،هم به معنای الزم و هم به معنای متعدّ ی در نظر گرفت؛ یعنی آنچه
توجه
خود مب َّین (روشــن و واضح) است و آنچه «بیانگر و روشنگر» است .عالوه بر آن ،با ّ
ضح به فَ ُه َو
به کالم ابن منظور:
بان ّ
«البیان ما بُیّن به ّ
الشیء ِمن ّ
الدالل ِة و غیرها .و َ
ُ
الشی ُء بیانا إتّ َ
ٍ
البیان ال َفصاحة و اللَّسن.
واحد ...و
بمعنی
أبان و بَیَّن
بان الشی ُء و
ُ
استبان و تَبَیَّ َن و َ
َ
بَیِّ ٌن  ...قالواَ :
ً
اإلفصاح مع ّ
الذکاء» (همــان)562 :؛ واژه «بیان» به معنای وضوح
البیان
فصیح و
ــن
ُ
و ٌ
کالم بیّ ٌ
ٌ
ُ
لفظی نیز به کار میرود که از آن به فصاحت و شیوایی سخن یاد میشود که متناسب با نوع
﴿ول َ َق ْد ن َ ْع َل ُم أَن َّ ُه ْم
استعمال ،میتوان آن را در معنای کالم نیر لحاظ نمود .بهعنوان نمونه؛ در آیه َ
ون إِل َ ْي ِه أَ ْع َج ِم ٌّي َو َه َ
ين﴾ (نحل)103/؛
ـذا ل ِ َس ٌ
ان ال َّ ِذي يُ ْل ِح ُد َ
ون إِن ََّما يُ َع ّلِ ُم ُه ب َ َش ٌر ل ِّ َس ُ
يَ ُقول ُ َ
ان َع َرب ِ ٌّي ُّمبِ ٌ
«و نيك مىدانيم كه آنان مىگويند :جز اين نيست كه بشرى به او مىآموزد[ .نه چنين نيست،
زيرا] زبان كسى كه [اين] نسبت را به او مىدهند غیرعربی است و اين [قرآن] به زبان عربى
روشن است» .وصف «عربی مبین» میتواند ناظر به جنبه لفظی قرآن باشد که همان فصاحت
و شــیوایی آن است؛ چنانکه آوردن این وصف در مقابل وصف «أعجمی» قرینهای روشن
بر رابطه این معنا از لفظ «مبین» است؛ زیرا «أعجمی» به زبان غیر فصیح گفته میشود که از
شیوایی و فصاحت دور باشد ،هرچند از شخصی عربزبان صادر شود( .طباطبایی:1417 ،
)349 ،12
بنابراین ،هرگاه جنبه صدور و وصفیّت موردنظر باشــد واژه «مبین» به معنای اسم فاعلی
خود «روشــنگر» به کار میرود؛ ا ّما اگر تنها جنبه وصفیّت مراد باشــد به معنای «روشن و
آشکار» است.

 .4معرفی اجمالی سوره «یس»

سوره «یس» جزء ســورههای مکی و در ترتیب نزول ،چهل و یکمین سورهای است که
صحف ،سی و ششمین
بر پیامبر اکرم (ص) نازلشــده است .این سوره در چینش کنونی ُم َ
سوره است (معرفت )166 ،2 :1371 ،و در جزء  ۲۲و  ۲۳قرآن جای دارد .سوره «یس» ۸۳
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« )1عدو مبین» اسراء ،53/زخرف62/؛ «ضالل مبین» آل عمرا ،164/مریم ،38/انبیاء ،54/قصص ،85/لقمان ،11 /یوسف30/و ،8
اعراف60/؛ «سحر مبین» انعام ،7/نمل « ،13/اثم مبین» نساء ،50/احزاب58/؛ «خصیم مبین» نحل ،4/یس« ،77/خسران مبین» حج،11/
زمر15/؛ «افک مبین» نور12/؛ ّ
«مضل مبین» قصص15/؛ «کفور مبین» زخرف.15/
« )2ثعبان مبین» اعراف« ،107/شهاب مبین» حجر18/؛ «افق مبین» تکویر23/؛ «دخان مبین» دخان.10/

 نازیملا ریسفت رظنم زا سی هروس رد »نیبم« هژاو یسانشانعم

آیه ۷۳۳ ،کلمه و  ۳۰۶۸حرف دارد و به لحاظ حجمی جزء ســورههای َمثانی و در حدود
یک ِحزب قرآن اســت؛ همچنین جزء سورههایی است که با حروف مقطعه و سوگند آغاز
میشــود (خرمشاهی )1247 ،2 :1377 ،و به جهت اینکه با حروف ُم َق َّطعه (یاء+سین) آغاز
میشود ،یاسین نامیده شده است؛ همچنین این سوره را برخی به جهت داستانی که در آیات
نجار» نیز مینامند؛ از دیگر نامهای این سوره مدافعه و
 ۱۳تا  ۳۰آمده است ،سوره «حبیب ّ
ُم َع َّمه اســت؛ زیرا بدیها و زشتیها را از تالوتکننده آن دفع میکند و خیر دنیا و آخرت
را برای او میخواهد .سوره «یس» طبق روایات 1یکی از با فضیلتترین سورههای قرآن به
شمار میرود ،تا آنجا که «قلب قرآن» لقب گرفته است( .طبرسی )254 ،8 :1390 ،با بررسی
محتوای این سوره ،این نکته حاصل میشود که هدف کلی این سوره ،تأکید و تبیین سه اصل
مهم اعتقادی «توحید ،نبوت و معاد» است (هاشمی)23 :1394 ،

 .5واژه «مبین» در سوره یس

واژه «مبین» هفت مرتبه در سوره یس بکار رفته است که دیدگاههای عالمه طباطبایی در
تفسیر «المیزان» در این خصوص عبارتاند از:
﴿ .1 .5إِن َّا نَح ُن نُحيِ الْموتى و ن َ ْكتُب ما قَ َّدموا و آثار ُهم و ُك َّل َش  َ
ي اما ٍم ُمبين﴾
ناه ف 
ي ٍء أ ْح َص ْي ُ
ْ ْ
ُ َ َ ْ َ
َْ َ
ُ
ْ
(یس)12/؛ «آرى! ماييم كه مردگان را زنده مىسازيم و آنچه را از پيش فرستادهاند ،با آثار [و
اعمال] شان درج مىكنيم ،و هر چيزى را در كارنامهاى روشن برشمردهايم»

عالمه در تفسیر آیه فوق در «المیزان» چنین مینویسد« :مراد از» احياى موتى» زنده كردن
ايشان براى جزا است .و مراد از «ما َقدَّ ُموا» اعمالى است كه قبل از مرگ خودشان از پيش،
براى روز جزاى خود فرستادند ،و مراد از «آثارهم» باقياتى است كه براى بعد از مردن خود
بجاى گذاشتند ،و يا سنّت خيرى است كه مردم بعد از او به آن سنّت عمل كنند .همه اينها
آثار آدمى است كه خداوند در «ا ّمام مبین» به حساب خواهدآورد .همچنین مراد از نوشتن
«ما َقدَّ ُموا» و نوشــتن «اثار» ثبت آن در کتاب اعمال و نیز ضبط آن به وسيلهی مالئكهای که
مأمور به نوشتن اعمال هستند ،است .اين كتابت غير از كتابت اعمال است ،و شمردن آن در
«امام مبين» 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 نامهای مختلف «لوح محفوظ،
ام الکتاب ،کتاب مبین و امام مبین» به کار رفته است ،که هر یک از این عنوانها بنابر دلیلی
اســت و چه بســا علت نامیدن آن به «امام مبین» ،به خاطر این باشد که بر قضاهای حتمی
َ )1ق َ
ب ال ْ ُق ْرآ ِن یس» (ابن بابویه )111 :1406 ،هر چیز قلبى دارد و قلب قرآن یس است .؛
لصادِق (ع)« :إ َِّن ل ِ ُک ِّل َش ْ
ال ا َ َ
یءٍ َق ْلب ًا َو إ َِّن َق ْل َ
ال أَبُو َعبْ ِد َّ
َق َ
الل ِ (ع)َ « :ع ِّل ُموا أَ ْو َل َد ُك ْم يَس َفإِنَّ َها َريْ َحان َ ُة ال ْ ُق ْرآ ِن»؛ (مجلسی )291 ،89 :1403 ،به فرزندانتان سورهی یاسین را بیاموزید؛
همانا که این سوره ،روح و ریحان قرآن است.
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خداوند مشتمل است( ».ر.ک ،طباطبایی66 ،17 :1417 ،و)67
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اگرچه ترکیب «امام مبین» از جهت لغوی به معنای پیشــوای روشنگر است (ابن منظور،
213 ،1 :1414و)214؛ ا ّما با استناد به «المیزان» این واژه در معنای ترکیبی خود با واژه «ا ّمام»
به معنای لوح محفوظی است که قضای الهی در آن ثبت گردیده است ،درواقع خداوند پس
از بیان گمراهی و عناد کفرپیشگان در برابر پیامهای الهی (آیات ابتدایی سوره یس) از علم
جامع خویش به کارهای گذشــته و آثار برجایمانده از آنان خبر میدهد و هشدار میدهد
که تمامی اعمال شــما در «امام مبین» توسط فرشتگان الهی ثبت و ضبط میشود .پس واژه
«مبین» با استناد به قرائن موجود در سوره ،در معنایی فرعی «لوح محفوظ» به کار رفته است.
﴾ (یس)17/؛ «و بر ما [وظيفهاى] جز رســانيدن آشكار
﴿و ما َع َل ْينا إِالَّ الْبَالغُ ال ْ ُمبين 
َ .2 .5
[پيام] نيست».
كلمه «بالغ» در آیه به معناى تبليغ و کفایت اســت (راغب اصفهانی )144 :1412 ،و مراد
از آن ،تبليغ رسالت است( .طباطبایی)74 ،17 :1417 ،

به نظر میرســد قرار گرفتــن صفت «مبین» در کنار موصوف «بالغ» داللت بر رســالت
روشن و آشکار پیامبران میکند .در حقیقت با استناد به آیات قبلی ﴿قَالُوا َربُّنَا يَ ْع َل ُم إِن َّا إِل َ ْي ُك ْم
ون﴾ (یس )16/آيه چنين معنا مىدهد؛ ما فرستادگان به سوى شما هستیم ،و در ادعاى
ل َ ُم ْر َس ُل َ
رسالت خویش صادقيم ،و اين دليل ما را بس كه خدايى كه ما را به سوى شما فرستاده خود
شاهد اين مدعاى ماست ،و ديگر نیاری نیست که شما هم ما را تصديق كنيد و از تصديق
شما سودى عايد ما نمىشود ،تا در صدد جلب تصديق شما برآييم ،بلكه آنچه حائز اهمیت
حجت برای شما است( .ر.ک .طباطبایی)75 ،17 :1417 ،
است انجام رسالت و اتمام ّ

درواقع کاربرد واژه «مبین» در این آیه با اســتناد به قرائن موجود در آیات قبل بر این امر
داللت میکند که رسالت پیامبران در دین کام ً
ال رسا و روشن است و هیچ ابهام و خفایی در
آن وجود ندارد که با تصدیق مردم اثبات و با عدم پذیرش آنها نفی شود .همچنین پیامبران
چنان پیام رسالت را واضح بیان مینمودند که همه افراد با هر سطح عقلی ،به اندازه ظرفیت
خویش بهرهمند میشدند.

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 َض ٍ
الل ُمبين﴾ (یس)24/؛ «در آن صورت ،من قطع ًا در گمراهى آشكارى
﴿ .3 .5إِن ِّي إِذا ً لَف 
خواهم بود».
اين جمله ضاللت را در شــرك و گرفتن خدایان متعدد را مسجل مىنماید( .طباطبایی،
)78 ،17 :1412
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درواقع ضالل و ضاللت به معنى انحراف از حق و راه حق اســت و معناى دقیق آن ،از
مقابله با هدايت بهتر روشــن ميشود( .قرشــی )192 ،4 :1371 ،بر این اساس پرستش غیر
خدا و یا قرار دادن شریکانی برای خداوند« ،ضاللت» نامیده میشود؛ زیرا خداوند دو رسول
باطنی (عقل) و خارجی (پیامبران) را برای هدایت انسان خلق نموده است؛ و مسئله توحيد
و نفى شــرک از مسائلی اســت که عقل آن را به خوبی درك ميكند ،چراکه امرى واضحتر
از توحيد با استناد به آثار قدرت الهی در عالم ما ّده نيست( .ر.ک .طیب )63 ،11 :1378 ،به
همین دلیل اگر کسی با علم به اینکه عقل ،معبودی غیر از خدای واحد را اثبات نمیکند باز
عبادت و اطاعت غیر خدا را نماید ،در ضاللتی آشکار است.

 نازیملا ریسفت رظنم زا سی هروس رد »نیبم« هژاو یسانشانعم

نجــار عنوان نمودهاند؛ ا ّما عالمه،
اگرچه برخی از مفســران 1گوینده این جمله را حبيب ّ
گوینده این کالم را مشــخص نکرده اســت و آن را در تفسیر خویش «مرد» خطاب نموده
اســت( .طباطبایی )78 ،17 :1417 ،روشــن اســت که بیتردید 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 میشود ،که در
آیه فوق مراد از گمراهی ،دینی 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 آنها را میپرستیدند و از
این منظر در یک گمراهی آشکار به سر میبردند .پس صفت «مبین» در آیه موردنظر میتواند
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 میکند.
َ
قيل ل َ ُهم أَنْ ِف ُقوا ِم َّما َر َزقَ ُكم َّ
اللُ َ
شــاء
ذين َك َف ُروا لِلَّ َ
قال ال َّ َ
آمنُوا أ ن ُ ْط ِع ُم َم ْن ل َ ْو يَ
َ .4 .5
ذين َ
ُ
ُ
﴿و إِذا َ ْ
َ
َّ
ي َض ٍ
الل ُمبين﴾ (یس)47/؛ «و چون به آنان گفته شــود ،از آنچه خدا
اللُ أَ ْط َع َم ُه إ ِْن أنْتُ ْم إِالَّ ف 
به شما روزى داده انفاق كنيد،كسانى كه كافر شدهاند ،به آنان كه ايمان آوردهاند ،مىگويند:
آيا كســى را بخورانيم كه اگر خدا مىخواســت [خودش] وى را مىخورانيد؟ شما جز در
گمراهىِ آشكارى [بيش] نيستيد».
اين آيه در واقع بیانگر اعتراض و عكس العمل كفار در برابر دعوت به انفاق (شــفقت و
يل ل َ ُه ْم أَنْفِ ُقوا م ِ َّما َر َز َق ُك ُم َّ
خدمت به خلق) مؤمنان میباشــد .پس جمله « َو إِذا ق ِ َ
اللُ» متضمن
دعوتشــان به انفاق بر فقرا و مســاكين اســت .و اگر از اموال آنان تعبير كرد به «آنچه خدا
روزيشان كرده» براى اين است كه اشاره كند به اينكه مالك حقيقى اموال آنان خداست كه

 )1سید هاشم بحرانی (بحرانی)572 ،4 :1416 ،؛ سلطان محمود گنابادی (گنابادی)287 ،3 :1408 ،؛ مح ّمد ثقفی تهرانی(ثقفی،
)404 ،4 :1398

سوم
سال ّ
شمارة اول
پیاپی5 :
پاییز و زمستان
1398

151

سوم
سال ّ
شمارة اول
پیاپی5 :
پاییز و زمستان
1398

با آن روزيشــان داده و ايشــان را مس ّلط بر آن اموال كرده است و همين خداست كه فقرا و
مســاكين را بيافريده و ايشــان را محتاج آنان كرده تا از زيادى مئونه خود حوائج ايشان را
برآورند و به ايشان انفاق كنند و احسان و خوش رفتارى نمايند ،چون خدا احسان و خوش
آمنُوا أَ ن ُ ْط ِعم َم ْن لَو يَشــاء َّ
اللُ
رفتارى را دوســت مىدارد .اين جمله َ
ين َك َف ُروا لِلَّ ِذ َ
«قال ال َّ ِذ َ
ين َ
ُ
ْ
ُ
أَ ْط َع َم ُه» جوابى اســت كه كفار از دعوت مؤمنان به انفاق دادهاند ،و اگر از گوينده اين سخن
ين َك َف ُروا» تعبير كرده ،با اينكه مقتضاى مقام ،اين بود كه از آنان با ضمير
به اســم ظاهر «ال َّ ِذ َ
تعبيركند ،و بفرمايد« :قالوا» براى اين اســت كه به آن ع ّلتى كه وادارشان كرده اين حرف را
بزنند اشاره كرده باشد و بفرمايد كفرشان نسبت به حقّ  ،و اعراضشان از آن ،به خاطر پيروى
از شهوات و رویگردانى از دعوت فطرت بوده است ،چون فطرت هر انسانى حكم مىكند
آمنُوا»
كه بايد نسبت به خلق خدا شفقت ورزد .به همين جهت است كه از مؤمنين به «لِلَّ ِذ َ
ين َ
تعبير كرده كه اسم ظاهر است با اينكه مقتضاى مقام ،اين بود كه بفرمايد« :قالوا لهم انطعم»
تــا بفهماند آن ع ّلتى كه مؤمنان را وادار كرد به اينكه به كفار بگويند« :از آنچه خدا روزيتان
كرده انفاق كنيد» ايمان آنها به خداوند بوده است .و در اينكه كفار گفتند« :آيا طعام دهيم به
كسى كه اگر خدا مىخواست خودش به آنها طعام مىداد» اشارهای است به اين مطلب؛ اگر
مؤمنين گفتند« :از آنچه خدا روزيتان كرده انفاق كنيد» از اين باب گفتند كه انفاق به فقرا از
امورى است كه خدا خواسته و اراده كرده ،و خالصه از احكام دين خداست ،لذا كفار آن را
رد كرده و گفتند« :اگر خدا اراده كرده بود خودش طعامشان مىداد» اين جواب در حقیقت
مغالطهاى است كه در آن بين اراده تشريعى خدا و اراده تكوينىاش خلط شده است ،چون
اساس اراده تشريعى خدا امتحان و هدايت بندگان در دنیا و آخرت است و معلوم است كه
چنين ارادهاى ممكن اســت با عصيان كردن انسان از مرادش تخلف كند .ولى اراده تكوينى
هرگز از مرادش تخلف نمىكند ،و روشن است كه مشيت و اراده خدا به اطعام فقرا و انفاق
بر آنان اراده تشــريعى است نه تكوينى .پس تخلف از اين اراده در مورد فقرا تنها داللت بر
عصیان کافران میکند و هيچ داللتى بر ادعای دروغین مؤمنین ندارد( .طباطبایی،17 :1417 ،
)95-93
این جمله «إ ِْن أَنْتُ ْم إ َِّل فِي َض ٍ
الل ُمبِينٍ » تتمه سخن كفار است ،و خطابشان در آن به مؤمنين
است كه مىگويند« :شما مؤمنين كه ادعا مىكنيد خدا به ما دستور داده انفاق كنيم ،و انجام
اين دستور را از ما خواسته ،در گمراهى روشنى هستيد( ».همان)
در واقع «ضالل مبین» در آیه فوق ترکیبی اســت که کافران در مقام توبیخ و تمســخر به
مؤمنــان خطاب کردهاند که به نوعی داللت بر لجاجت و سرســختی آنان با مؤمنان میکند
و این صفت را به آنان نســبت میدهند ،پس نمیتوان گمراهی موجود در آیه را به معنای
حقیقی و در دین دانست ،چرا که مؤمنان خود بر راه حقّ و حقی ّقت هستند .از این رو واژه
«مبین» در آیه داللت بر «روشن بودن کالم گوینده» میکند.
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با استناد به تفسیر «المیزان» چنین استدالل میشود؛ كلمه «عهد» به معناى وصيت (سفارش)
است .و مراد از «عبادت كردن و پرستيدن شيطان» اطاعت از وسوسههای اوست؛ در اين آيه
براى نپرســتيدن شيطان چنين ع ّلت آورده شده است« :او براى شما دشمن آشكاری است.
آشــكار بودن دشــمنىاش هم از اين جهت است كه دشمن در دشمنى كردن خير كسى را
نمىخواهد ».از دیدگاه عالمه کســانی که مراد از عبادت شيطان را پرستش خدايان دروغين
تفسیر نمودهاند و ع ّلت نسبت دادن این پرستش به شيطان را چنین بیان نمودهاند که شيطان
با تســويالت و جلوه دادنهاى خود ،اين عمل زشت را به گردن بتپرستان انداخته است،
رد و آن را زحمت بیهوده تلقی نمودهاند( .طباطبایی)102 ،17 :1417 ،

 نازیملا ریسفت رظنم زا سی هروس رد »نیبم« هژاو یسانشانعم

﴿ -5-5أَ ل َ ْم أَ ْع َه ْد إِل َ ْي ُك ْم يا بَن 
بين﴾ (یس)60/؛ «اى
ي آ َد َم أَ ْن ال تَ ْعبُ ُدوا ا َّ
ــي َ
طان إِن َّ ُه ل َ ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ٌ
لش ْ
فرزندان آدم ،مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد ،زيرا وى دشمن آشكار شماست؟»

در واقــع ترکیب وصفی «عدو مبین» در آیه بر این مطلب داللت مینماید که «آشــکار و
مبین بودن» دشمنی شیطان به گونهای است که خداوند دشمنی او را به طور صریح بر انسان
اعالم میکند و ع ّلت 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
قال يا آ َد ُم َه ْل أَ ُدل ُّ َ
طان َ
ك َعلى َش َج َر ِة
س إِل َ ْي ِه َّ
الش ْي ُ
است( :جهت اول) فریفتن آدم وحوا﴿ ف ََو ْس َو َ
ال ْ ُخ ْل ِد َو ُم ْل ٍ
ك ال يَ ْبلى﴾ (طه)120/؛ «پس شــيطان او را وسوسه كرد ،گفت :اى آدم ،آيا تو را
به درخت جاودانگى و ملكى كه زايل نمىشــود ،راه نمايم؟» (جهت دوم) سوگند یادکردن
ي َُ
َ
ل َزيِّنَ َّن ل َ ُه ْم فِي
﴿قال َر ِّب بِما أَغ َْويْتَن 
خود شیطان درگمراه ساختن انسانها به جز مخلصین
ض َو َ ُ
َْ
ال ْر ِ
عين اِالَّ ِعبا َد َك ِم ْن ُه ُم ال ْ ُم ْخ َلصين﴾ (حجر39/و)40؛ «گفت :پروردگارا،
ل ْغوِيَنَّ ُه ْم أَ ْج َم َ
به سبب آنكه مرا گمراه ساختى ،من [هم گناهانشان را] در زمين برايشان مىآرايم و همه را
گمراه خواهم ساخت ،مگر بندگان خالص تو را».
پس واژه «مبین» در آیهی مورد نظر به معنای «روشن و قابل فهم بودن» است ،به گونهای
که همگان به طور عقلی و فطری قادر به درک این دشمنی شیطان هستند.
ــع َر َو ما يَ ْنبَغ 
بين﴾ (یس)69/؛ «و [ما]
ي ل َ ُه إ ِْن ُه َو إِالَّ ِذ ْك ٌر َو قُ ْر ٌ
آن ُم ٌ
﴿و ما َعلَّ ْم ُ
ناه الشِّ ْ
َ .6 .5
به او شعر نياموختيم و در خور وى نيست اين [سخن] جز اندرز و قرآنى روشن نيست».
آيه شريفه داللت بر تصديق رسالت رسول خدا (ص) دارد و اينكه كتابش از ناحيه خداى
تعالى نازل شــده است .پس جمله « َو ما َع َّل ْمنا ُه ِّ
الشــ ْع َر» مىخواهد بفرمايد« :ما به او شعر
نياموختيم» و الزمه اين نفى آن است كه آن حضرت هيچ سررشتهاى از شعر نداشته است،
نه اين كه شعر بلد باشد ولى از گفتن شعر امتناع بورزد .جمله « َو ما يَنْبَغِي ل َ ُه» در مقام منت
نهادن بر پیامبر است ،و مىخواهد بفرمايد« :خداى سبحان رسول اسالم را از گفتن شعر منزه
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داشته است ».درواقع جمله مزبور مىخواهد جلو يك احتمالى را كه ممكن است كسى بدهد
بگيرد؛ كه «خيال نكنيد اين كه ما به وى شــعر نياموختهايم نقصى براى اوســت ،بلكه براى
او كمال و مايه بلندى درجه ،و نزاهت ســاحت اوست» نزاهت از ننگى كه متخصصین اين
فن دارند ،كه با الفاظ معانى را آرايش داده و با تخیالت شعرى معانى را تزئین مىكنند ،آن
هم تخیالت كاذب ،كه هر چه دروغش دقيقتر باشد ،شعرش مليحتر و دلپسندتر مىشود.
چنين كارى شايسته مقام رسول خدا (ص) نيست( .طباطبایی101 ،17 :1417 ،و)102
ين» تفسير و توضيحى است براى جمله « َو ما َع َّل ْمنا ُه ِّ
الش ْع َر َو
جمله «إ ِْن ُه َو إ َِّل ِذ ْك ٌر َو قُ ْر ٌ
آن ُمبِ ٌ
ما يَنْبَغِي ل َ ُه» به خاطر اينكه الزمه معناى آن اين است كه قرآن شعر نيست .پس انحصارى كه از
جمله «إ ِنْ ُه َو إ ِ َّل ذِ ْك ٌر  »...استفاده مىشود ،از باب قصر قلب است و معنايش اين است« :قرآن
چيزى جز ذكر و خواندنى آشكار نیست» که داللت بر روشنی آن بر همگان میکند( .همان)
يــان لِلنَّ ِ
ــدى َو َم ْو ِع َظ ٌة ل ِ ْل ُمتَّقين﴾
اس َو ُه
قرآن بر این اســاس و با اســتناد به آیه ﴿هذا ب َ ٌ
ً
(آلعمران)138/؛ «اين (قرآن) براى مردم ،بيانى و براى پرهيزگاران رهنمود و اندرزى است»
بیان 1نیز است ،ا ّما 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 میتواند برطرفکننده اجمال
تعابیر خود باشد .البته در برخی از واژههایی که در مورد آنها ادعای اجمال یا اشتراک شده،
بررسی لغتشناختی واژهها بسیار مهم است و حتی بر کار تفسیری نیز مقدّ م میشود .حاصل
آنکه قرآن در بیان مقاصد و مطالب خود ،گویا و رساست ،و بیانات پیچیده و غیرقابل ح ّلی
را ندارد؛ البته ممکن اســت گاه بر اثر عوامل و موانعی ،مبهم باشــد که با مراجعه به سنّت
معصومین (ع) و پیشــوایان دینی برطرف میشود .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.
ُ َ
﴿.7 .5أَ َو ل َ ْم يَ َر ْ ِ
بين﴾ (یس)77/؛ «مگر آدمى
النْ
صيم ُم ٌ
ســان أن َّا َخ َل ْق ُ
ناه ِم ْن ن ُ ْط َف ٍة فَإِذا ُه َو َخ ٌ
ندانسته است كه ما او را از نطفهاى آفريدهايم ،پس بناگاه وى ستيزهجويى آشكار شده است».

با اســتناد به کالم عالمه در «المیزان» آیه چنین تفسیر میشود که «مراد از «رؤيت-ديدن»
علم قطعى اســت ،نه ديدن با چشم .آيا انسان علم قطعى ندارد به اينكه ما او را از نطفهاى
خلق كرديم؟» نكره آوردن واژه «نطفه» به منظور تحقير آن است و كلمه «خصيم» به معناى
دشــمنى اســت كه بر خصومت و جدال اصرار مىورزد ،همچنین استفهام موجود در آيه
تعجبى اســت ،که بر این معنا داللت می کند« :از عجائب اين است كه انسان مىداند كه ما
او را از نطفهاى حقير و پســت آفريديم ،با اين حال ناگهان دشمنى سرسخت براى خود ما
مىشود( ».طباطبایی)111 ،17 :1417 ،
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قرارگرفتن صفت «مبین» در کنار واژه خصیم در آیه ذکر شده داللت بر آشکار بودن جدل
انســان با خداوند میکند .یعنی انســان چنان مغرور و متکبر میشود که به دشمنی در برابر
خداوند بر میخیزد ،چه بسا آوردن صفت «مبین» درکنار موصوف «خصیم» از این رو باشد
که انســان با وجود نعمتهای بیشماری که خداوند به او ارزانی کرده است ،راه ناسپاسی
را در پیش میگیرد .از این بُعد هیچ صفتی مانند «مبین» نمیتوانســت به این زیبایی معنای
واژه «خصم» را به این وضوح برساند .پس قرار گرفتن صفت «مبین» در کنار واژه «خصم»
میتواند داللت بر نهایت «آشکار بودن دشمنی و ناسپاسی» انسان با خداوند کند.

معناشناسی واژه «مبین» در سوره یس
آیه

﴿إِن َّا ن َ ْح ُن ن ُ ْحيِ ال ْ َم ْوتى َو ن َ ْكتُ ُب ما
َ
ناه
آثار ُه ْم َو ُك َّل َش ْي ٍء أ ْح َص ْي ُ
قَ َّد ُموا َو َ
في إِما ٍم ُمبين﴾ (یس)12/
﴿ َو ما َع َل ْينا إِالَّ الْبَالغُ الْ ُمبين﴾
(یس)17/

معنای اصلی

معنای فرعی
(ترکیبی)

توضیحات

لوح محفوظ
روشن /آشکار

در آیه فوق مبین در معنای
فاعلی خویش به معنی
بیانگر و گویای معانی و
مقاصد روشن است.

﴿إِن ِّي إِذا ً لَفي َض ٍ
الل ُمبين﴾
(یس)24/

قيل ل َ ُه ْم أَنْ ِف ُقوا ِم َّما َر َزقَ ُك ُم اهللُ
﴿ َو إِذا َ
َ
َ
آمنُوا أ ن ُ ْط ِع ُم
ذين َك َف ُروا لِلَّ َ
قال ال َّ َ
ذين َ
َ
َ
َّ
شاء اللُ أ ْط َع َم ُه إ ِْن أنْتُ ْم إِالَّ في
َم ْن ل َ ْو يَ ُ
َض ٍ
الل ُمبين﴾ (یس)47/
﴿أَ ل َ ْم أَ ْع َه ْد إِل َ ْي ُك ْم يا بَني آ َد َم أَ ْن ال
بين﴾
تَ ْعبُ ُدوا َّ
الش ْي َ
طان إِن َّ ُه ل َ ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ٌ
(یس)60/
ناه الشِّ ْع َر َو ما يَ ْنبَغي
﴿ َو ما َعلَّ ْم ُ
بين﴾
ل َ ُه إ ِْن ُه َو إِالَّ ِذ ْك ٌر َو قُ ْر ٌ
آن ُم ٌ
(یس)69/

روشن و قابل

عالوه بر معانی و مقاصد

فهم بودن

روشن بر قابل فهم بودن
کالم متکلم نیز داللت دارد.

روشن

روشن بودن کالم گوینده

روشن /واضح

وضوح مشخص و قابل
فهم و درک بودن کالم
گوینده

روشن و قابل

عالوه بر معانی و مقاصد

فهم بودن

روشن بر قابل فهم بودن
کالم متکلم نیز داللت دارد.
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آیه

معنای اصلی

النْ ُ َ
﴿أَ َو ل َ ْم يَ َر ْ ِ
ناه
سان أن َّا َخ َل ْق ُ
بين﴾
صيم ُم ٌ
ِم ْن ن ُ ْط َف ٍة فَإِذا ُه َو َخ ٌ
(یس)77/

آشکار /وضوح

معنای فرعی
(ترکیبی)

توضیحات
آشکاری ناسپاسی انسان

نتیجهگیری

فهم درســت واژهها و آیات قرآنکریم نیازمند تبیین دقیق معناشناســی به همراه تفسیر
آنهاست .نتایج بدست آمده از بررسی واژه «مبین» در تفسیر «المیزان» عبارتاند از:

 -1تفسیر «المیزان» از جمله تفاسیری است که در آن بر ارتباط علم معناشناسی با تفسیر
توجه عالمه به قرائن و بافتهای موجود حول محور واژههای قرآنی به
تأکید شــده استّ .
ویژه واژه «مبین» در ســوره یس سبب شــده است تا معنای دقیقتری را (در خصوص این
ترکیب وصفی) نسبت به تفاسیر دیگر ارائه دهد.
 -2واژه «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.

 -3در ترکیبات وصفی دیگر اگرچه این واژه در معنای اصلی خویش «روشــن و آشکار»
به کار رفته است .ا ّما به نظر میرسد که این معنا از جهت شدّ ت در ترکیبات بالغ مبین ،عدو
مبین و قرآن مبین ،از وضوح بیشتری نسبت به ترکیبات ضالل مبین و خصیم مبین برخوردار
است .این شدّ ت معنا میتواند رابطه تنگاتنگی با گوینده و نوع موصوف آن داشته باشد.
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