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Abstract:
Research and reflections on the Quran is one of the most important recommendations that the Almighty God has repeatedly emphasized.. For
this reason, scholars of the Qur'anic sciences has long been concerned
with the subject, because the Quran, is the guidebook of all mankind for
all history. Consequently, a better and more accurate understanding of
the Qur'anic verses and their action depends on understanding its words,
expressions, and interpretations. One of the key words that can help us to
understand the Holy Qur'an in depth is the word "Bayyenah" which will
be discussed in the present article by its descriptive-analytical method
and its functions in the Holy Quran. The results of the studies show that
the word in question is first used in the primary sense as a semantic synonym with the word "verse (miracle)" and its secondary meaning (reason, authority and distinctive) is established among the Muslims .
Keywords: Bayyenah, Holy Quran, Quran verses.
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چکیده
تحقیق و تدبر در قرآن از مهمترین توصیههایی اســت که خدای متعال بارها به آن تأکید
فرموده اســت؛ به همین دلیل ،این مسأله از دیرباز ذهن پژوهشگران علوم قرآنی را به خود
معطوف داشته است؛ زیرا قرآن ،راهنمای همه انسانها برای همه تاریخ محسوب میشود.
در نتیجه ،فهم بهتر و دقیق آیات قرآنی و عمل به آنها در گرو فهم کلمات ،اصطالحات و
تعابیر آن است .از جمله واژگان کلیدی که میتواند در فهم دقیق و عمیق قرآن ،ما را یاری
«بینه» است که در مقاله حاضر به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی گستره و
رساند ،کلمه ّ
کارکردهای آن در قرآن ،پرداخته خواهد شد .جمع آوری مطالب در این پژوهش به صورت
کتابخانهای است .نتایج بررسیها نشان میدهد که کلمه مورد بحث ابتدا در معنای اولیه و
به عنوان ترادف معنایی با لفظ «آیه (معجزه)» به کار رفته و سپس معنای ثانویه آن (دلیل،
حجت و فارق) در میان مسلمین نهادینه شده است.
واژگان کلیدیّ :بینه ،قرآن کریم ،تطور معنایی.

 -1مقدمه

فهم یک متن ،عالوه بر آشنایی با زبان آن متن ،در گرو فهم لغات ،اصطالحات ،ترکیبات
و تعبیرات بکار رفته در آن اســت .قرآن کریم نیز از این قاعده مســتثنی نیســت .اهمیت
مضاعف این امر مهم ،زمانی احساس میشود که بدانیم این کتاب آسمانی ،کتاب راهنمای
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 )1دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول) s1.Abdollahi@yahoo.com
 )2دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران i.maghali114@gmail.com
 )3دانشآموخته دکتری ،علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران majidnabavi1366@gmail.com

از آن گذشــته ،فهــم واژگان و اصطالحات قرآنی نیز نیازمند تحقیــق ،تعقل و تدبّر در
خصوص آنهاســت .به همین دلیل ،در برخی آیات ،با تعابیر مختلف ،به این امر تأکید و
سفارش شده است؛ چنانکه یکی از حکمتها و علتهای نزول قرآن به زبان عربی ،یادکرد
ون﴾؛ (زخرف« )3/ما آن را قرآنى فصيح
ناه قُ ْرآن ًا َع َرب ِ ًّيا ل َ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِق ُل َ
همین نکته است﴿ .إِن َّا َج َع ْل ُ
و عربى قرار داديم ،شــايد شما [آن را] درك كنيد ».بر این اساس ،معاندان قرآن کریم که با
لى
ان أَ ْم َع َ
ون ال ْ ُق ْر َء َ
این کالم الهی نامحرم هســتند ،از این نعمت محروم شدهاند﴿ .أَ ف ََل يَتَ َدب َّ ُر َ
قُ ُل ٍ
وب أَ ْق َفال ُ َها﴾؛ (محمد« )24/آيا آنها در قرآن تدبّر نمىكنند ،يا بر دلهايشــان قفل نهاده شده
ناه بِلِسان ِ َ
ك ل َ َعلَّ ُه ْم
است؟!»؛ زیرا تعقل و تدبّر در قرآن کریم ،تذ ّکر را نتیجه میدهد﴿ .فَ ِإن َّما يَ َّس ْر ُ
يَتَ َذ َّك ُرون﴾؛ (دخان« )58/ما آن [قرآن] را بر زبان تو آسان ساختيم ،شايد آنان متذ ّكر شوند».
ان ل ِ ِّ
لذ ْك ِر فَ َه ْل ِمن
﴿و ل َ َق ْد يَ َّس ْرنَا ال ْ ُق ْر َء َ
و آن نیز یکی از اهداف نزول قرآن قلمداد شــده استَ .
ُّم َّد ِكر﴾؛ (قمر« )17/ما قرآن را براى تذ ّكر آسان ساختيم آيا كسى هست كه متذ ّكر شود؟»
بنابرین ،در تحقیق پیش رو به بررســی گســتره و کارکردهای کلمه «بیّنه» در قرآن کریم
پرداخته خواهد شد؛ بدین گونه که در ابتدا ،معنای لغوی و اصطالحی کلمه مورد نظر بیان
خواهد شــد .سپس ،به بســامد و نحوه کاربرد این واژه در قرآن کریم پرداخته خواهد شد.
پس از آن ،وجوه و گســتره معنایی کلمه مورد بحث در آیات قرآنی مورد بررسی و مداقّه
قرار خواهد گرفت ،و در نهایت ،به نحوه برخورد مردم با بیّنه الهی اشــارهای خواهد شــد.
مراد ما از بررســی گستره واژه «بیّنه» این است که این واژه در قرآن در چه معناهایی به کار
رفته و چه مصداقهایی برای آن بیان شــده است؟ همچنین ،مقصود از بررسی کارکردهای
کلمه مذکور نیز این اســت که پذیرش و یا عدم پذیرش بیّنه از سوی مردم چه ثمره و بهره
یا پیامد و عواقبی در سرنوشــت آنان داشته است؟ بر این اساس ،به منظور آگاهی دقیق از
ســیر و تط ّور معانی واژه مورد بحث در طول  23سال نزول قرآن ،به بررسی یکایک آیات
مربوطه ،به ترتیب نزول سورهها ،پرداخته خواهد شد .مبنای ما در ترجمه آیات نیز ،ترجمه
آیت اهلل مکارم شیرازی است.

 -2پیشینه بحث

برخی پژوهشهای پیرامون «بینه» تنها به یک آیه مربوط به «بینه» پرداختهاند مانند:

مطالعه تطبیقی مصادیق «شاهد» و «بینه» در آیهی  17سوره هود از منظر عالمه طباطبایی و
رشیدرضا؛ پریا نوری خسروشاهی ،علی صفری ،؛ مهدی قهرمان ،سیدمجید نبوی
اما برخی پژوهشها به بررسی تطبیقی دیدگاه پیرامون این واژه پرداختند:

بررسی تطبیقی دیدگاههای مختلف درمورد واژهی «بیّنه» با رویکرد معناشناسیِ مکتب بُن،
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همه انسانها  -به خصوص مسلمانان  -برای همه ادوار تاریخ بشریت بوده و سرنوشت آنان
با عمل به این کتاب مقدس گره خورده است.
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محمد دهقانی؛ علیرضا طبیبی؛ افسانه کوه رو؛ فاطمه دسترنج

برخی نیز به مباحث روایی آیات مربوط به بینه پرداخته اند:

تحلیل روایی  -ادبی «شاهد» در آیه بَیّنه از منظر فریقین محمد حسین محمدی ؛ محسن
خوشفر ،مینا ابراهیم
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اما تاکنون پژوهشــی به واژه «بینه» و کارکرد معنایی آن نپرداخته است و کتاب و مقالهای
جداگانه در این حیطه یافت نشد؛ لذا پژوهش پیش رو برو دارای نوآوری بوده و تاکنون به
آن پرداخته نشده است.

 -2معنای لغوی و اصطالحی کلمه «بیّنه»

بنا به گفته لغتشناسان ،کلمه «بیّنه» مؤن ّث «بیّن» و از ریشه «بان ،یبین ،بیان ًا» است که در
لغت به معنای دلیل روشن و چیزی که چیز دیگری با آن اثبات میشود ،آمده است (ر.ک:
راغب اصفهانی1386 ،ش .)157 :به همین دلیل ،در کتب لغت و تفسیر ،کلمه «بیّنه» عمدت ًا به
صورت صفت مشبهه و به معنای«روشن و آشکار» آمده است( .ر.ک :مصطفوی۱۳۶۰ ،ش،
« )348/1بینه» بدون موصوف ،به معنای حجت ،گواه و دلیل ،شــهادت در دعاوی ،حجت
و اســتدالل محکم استفاده می شــود و غالب ًا کاربرد این واژه بر معنای «آشکاری حاصل از
تفکیک و تمایز میان دو چیز مشابه متمرکز بودهاست( .مصطفوی ،همان)348-347/1 :
واژۀ «بینــه» غالب ًا با آنچه پیامبران به مردم ارائه کردهانــد ،ارتباط دارد؛ اما گاه این مفهوم
گســترش یافته ،و بــه معنای بصیرت ،بینش عمیق و قدرت تشــخیصی که خدا به برخی
از انســانها موهبت میکند ،آمدهاســت .بهطور کلی مفسران سدههای نخستین «بینه» را به
معنــای بصیرت و بینش ،حالل و حرام ،بیانی از ســوی خدا ،امــر و نهی الهی ،فرایض و
حدود ،عامل رفع شــبهات و موجبات گمراهی ،خبر عذاب ،برهان و استدالل و نشانههای
پیامبری یک پیامبر بدون به کار بردن واژۀ معجزه تفســیر کردهاند( .مقاتل-160/1 ،1423،
121؛ طبری)63/12 ،1412،
همچنین« ،بيّنه» به معناى راهنمايى با بيان روشن و معناى اصلى اين ماده ،جدايى و كنار
رفتن چيزى از چيز ديگر اســت؛ به طورى كه ديگر اتصال و اختالطى با هم نداشته باشند.
واژه بيّنه را از اين نظر بيّنه گفتهاند كه به وســيله آن ،حق از باطل جدا گشــته و به آســانى
مىتوان بر آن وقوف يافت( .ر.ک :طباطبایی1417 ،ق)162 /7 ،
اما در اصطالح ،واژه بیّنه بیشتر در کاربرد فقهی  -به ویژه در مسائل مربوط به دعاوی و
مخاصمات  -و به معنای شهادت معتبر شرعی به کار رفته است( .ر.ک :مشکینی ،بیتا)۱۱۹ :

 -3بسامد و نحوه کاربرد واژه بیّنه در قرآن کریم
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واژه بیّنه به صورت مفرد 21 ،بار در قرآن تکرار شــده اســت؛ بدینگونه که یک بار به
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صورت مفرد مذکر (بیّن) و  17بار به صورت مفرد مؤنث به کار رفته اســت که بیشــترین
بسامد آن در سوره هود و سپس سوره اعراف است .از این تعداد نیز 15 ،مورد به تنهایی و
در نقشهای فاعلی ،مفعولی و نیز مجرور به حرف جر و در دو مورد دیگر ،در قالب ترکیب
موصوفی و در نقش صفت برای لفظ «آیه» مورد اســتفاده قرار گرفته است .همچنین ،کلمه
مورد بحث در سه آیه شــریفه قرآنی نیز به صورت صفت فاعلی مفرد مؤنث (مبیّنه) و در
نقش صفت برای واژه» فاحشه» آمده است.
از طرفــی ،واژه «بیّنه» به صورت جمع مؤنــث (بیّنات) نیز حدود  55بار در قرآن کاریرد
داشته است؛ بدین شیوه که  37بار به تنهایی و در نقشهای فاعلی ،مفعولی و نیز مجرور به
حرف جر و  15بار در قالب ترکیب موصوفی یا اضافی و در نقش صفت برای لفظ «آیات»
یا مضاف الیه به کار رفته است .عالوه بر این ،در سه آیه قرآنی نیز به صورت صفت فاعلی
جمع مؤنث (مبیّنات) و در نقش صفت برای کلمه «آیات» مورد استفاده قرار گرفته است.

 -4وجوه و گستره معنایی واژه بیّنه در قرآن

کلمه «بیّنه» در قرآن ،در گذر زمان و پابهپای نزول کالم الهی و نیز پیشرفت جامعه و تمدن
بشری ،وجوه و گستره معنایی مختلفی پیدا کرده است .به همین سبب ،به منظور آگاهی دقیق
از این سیر کاربرد در نظر خدای حکیم ،به بررسی یکایک آیات مربوطه  -آن هم به ترتیب
نزول سورهها  -پرداخته خواهد شد و در مواقع لزوم ،با توجه به سیاق ،آیات پیشین و پسین
نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از آنجا که روش خدای حکیم در قرآن ،محاورهای بوده و به شــیوه تخاطب مستقیم
و رو در رو با مخاطب اســت و طبع ًا در چنین شــرایطی ،ســیاق کالم بر اساس وضعیت
مخاطب ،حال و مقام سخن عوض میشود؛ به گونهای که نظم و ترتیب سخن بنا بر شرایط
حاکم  -که جمله معترضه نمونهای از آن اســت و در قرآن نیز بارها شاهد چنین جمالتی
هســتیم  -به هم میخورد ،نمیتوان ترتیب خاص و دقیقی در خصوص تقسیمبندی آیات
قرآنی که پژوهش حاضر نیز نمونهای از آن اســت ،اتخــاذ کرد .به همین دلیل ،از آنجا که
روش نگارندگان در پژوهش حاضر ،بررســی کاربرد کلمه «بیّنه» بر اســاس ترتیب نزول
ســورهها است ،بهترین روش آن است که مالک دستهبندی کاربرد کلمه مورد بحث نیز بر
مبنای ترتیب نزول ســورهها باشــد تا بتوان به یافتههای دقیقتری دست یافت و به تبع آن،
نتیجه بهتر و دقیقتری هم اخذ نمود؛ بنابراین ،در یک نگاه کلی میتوان گفت که واژه «بیّنه»
در ســورههای زیر به کار رفته و بر اســاس نحوه کاربردش  -پا به پای نزول وحی -معانی
مختلفی پیدا کرده است:

سال چهارم
شمارة اول
پیاپی7 :
پاییز و زمستان
1399

167

 -1-4سوره مبارکه اعراف

در این ســوره که سی و نهمین ســوره قرآن از لحاظ نزول است ،کلمه «بیّنه» در سه
آیه و در نقش فاعلی و با فعل «جاء» به کار رفته است .این نحوه کاربرد ،اولین کاربرد واژه
«بیّنه» از لحاظ شــکل ظاهری و به صورت مفرد به شمار میرود .اینک یکایک آیات مورد
نظر ،بررسی میگردد:
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 -1-1-4آیه 73

اولین آیهای که کلمه «بیّنه» در آن به کار رفته است ،آیه  73سوره اعراف است .در این آیه
ِلى
﴿و إ َ
از آمدن بیّنه به سوی قوم ثمود از طرف آفریدگارشان سخن به میانآمده ،میفرمایدَ :
َّ
ثَ ُمو َد أَ َخا ُه ْم َصالِح ًا قَ َ
اءتْ ُكم بَيِّنَ ٌة ِّمن َّرب ِّ ُك ْم َه ِذ ِه نَاقَ ُة
َير ُه قَ ْد َج َ
ال يَ َق ْو ِم ا ْعبُ ُدواْ اللَ َما ل َ ُكم ِّم ْن إِل َ ٍه غ ُ
الل ِ و َلتَم ُّسو َها بِسو ٍء فَي ْأ ُخ َذ ُكم َع َذ ٌ َ
الل ِ ل َ ُكم ءايَ ًة ف ََذ ُرو َها تَ ْأ ُك ْل فِى أَ ْر ِ َّ
َّ
يم﴾
ض َ َ
ْ َ
َ
ُ
اب أل ِ ٌ
ْ

کلمه «بیّنه» در این آیه ،به معنای معجزه است؛ چنانکه مقاتل بن سلیمان (م 150ق) ،آن را
مصداقی برای ناقه حضرت صالح (ع) گرفته اســت (ر.ک :مقاتل1423 ،ق )46/2 :که بنا به
تصریح آیه مورد بحث و نیز سایر آیات قرآنی به عنوان آیه و معجزه الهی و در واقع ،دلیلی
برای اثبات نبوت و حقانیت آن حضرت در جواب کافران قلمداد شده است .همچنین ،ابن
ابی حاتم (م 327ق) روایتی از ابی طفیل آورده است که میگوید« :ثمود به صالح (ع) گفتند
که اگر راســت میگویی ،آیهای برای ما بیاور .صالح (ع) گفت که به ســوی زمینی مرتفع
خارج شــوید .پس آنان خارج شدند .پس کوه همانند زن حامله آبستن شد .سپس شکافته
شــد و از وســط آن ،ناقهای خارج شد .حضرت صالح (ع) گفت" :اين ناقه الهى براى شما
معجزهاى است؛ او را به حال خود واگذاريد كه در زمين خدا (از علفهاى بيابان) بخورد»".
(ابن ابی حاتم1419 ،ق1512/5 :؛ نیز ر.ک :طبری1412 ،ق )152/8 :طبرســی درباره «بینه»
در این آیه میگوید داللت معجزه بر صدق گفتار خداوند اســت( .طبرسی)678/4 :1372،
نویســنده التحریر و التنویر هم «بینه» را حجتی بر صادق بودن مدعا میداند( .ابن عاشــور،
بی تا )166/8 :نویسنده محررالوجیز نیز «بینه» را صفتی میداند که موصوف آن حذف شده
است و موصوفهای محذوفی مانند آیه ،حجه ،موعظه را برای «بینه» در نظر می گیرد( .ابن
عطیه1422 ،ق )421/2 :زمخشــری (م 538ق) نیز ،واژه «بیّنه» را به معنای آیه و نشــانهای
آشــکار دانسته که حضرت صالح (ع) آن را شــاهدی برای اثبات نبوت خود قلمداده کرده
است و گویا کسی از ایشان پرسیده است که «این بیّنه چیست؟» و حضرت صالح در جواب
وی گفته اســت که «این ناقه خداست که برای شــما آیه و نشانه است( ».ر.ک :زمخشری،
1407ق120/2 :؛ نظام الدین نیشابوری1416 ،ق )274/3 :عالمه طباطبایی هم کلمه «بیّنه» را
در این آیه ،به معنای شــاهدی قطعی برای اثبات نبوت حضرت صالح (ع) گرفته است که
جمله « َه ِذ ِه نَاقَ ُة َّ
الل ِ ل َ ُك ْم َءايَةً» بیانکننده آن است و خود ناقه نیز معجزه الهی برای اثبات نبوت
168
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دومین آیهای که واژه «بیّنه» در آن بکار رفته است ،آیه  85سوره اعراف است که میفرماید:
َّ
ِلى َم ْديَ َن أَ َخا ُه ْم ُش َع ْيب ًا قَ َ
﴿و إ َ
اءتْ ُكم بَيِّنَ ٌة ِّمن َّرب ِّ ُك ْم
َ
َير ُه قَ ْد َج َ
ال يَا قَ ْو ِم ا ْعبُ ُدواْ اللَ َما ل َ ُكم ِّم ْن إِل َ ٍه غ ُ
َ
َ
َ
ْ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
اء ُه ْم َو َلتُ ْف ِس ُدواْ فِى ال ْر ِ
ض ب َ ْع َد إ ِْص َل ِح َها ذَال ِ ُك ْم
ي
ش
أ
اس
ن
ال
ا
ــو
س
خ
ب
ت
ل

و
ان
ز
ي
م
ل
ا
و
ل
ي
ك
ل
ا
ا
ُو
ف
و
َّ
َ
ْ
َ
فَأ ْ
َ َ َ
ْ َ َ َ َ ْ ُ
ين﴾
ير ل َّ ُك ْم إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
َخ ٌ
اگر چه در هیچ آیه قرآنی ،معجزهای ظاهری برای حضرت شعیب (ع) ذکر نشده است و
روایات وارده نیز در این مورد راهگشــا نیست ،اما قراین و شواهد  -از جمله سیاق آیه 75
ســوره مورد بحث  -حاکی از آن است که حضرت شعیب نیز دارای معجزهای بوده است؛
زیرا ســیاق ،صدر و ذیل هر دو آیه تقریب ًا یکســان بوده و تنهــا تفاوت آنها حذف جمله
بیانکننده معجزه حضرت شــعیب (ع) اســت .از طرفی ،ذیل آیه  85که  -همچون آیه 75
 فرع و نتیجهی آمدن بیّنه قلمداد شده است ،همین فرضیه (وجود جمله مقدّ ر) را تقویتمیکند؛ چنانکه زمخشــری (م 538ق) لفظ «بیّنه» را در آیه فوق ،معجزهای شــهادتدهنده
بر صحت نبوت حضرت شــعیب (ع) معنا کرده است .وی حتی در جواب اشکالی فرضی
که اگر کسی بگوید که شــعیب (ع) معجزهای نداشته است ،جواب میدهد که علم قطعی
داللت میکند که آن حضرت معجزه داشته است؛ زیرا به تعبیر قرآن ،خود حضرت شعیب
(ع) میگویدَ « :قدْ َجا َءت ُْكم ب َ ِّينَ ٌة ِّمن َّربِّ ُك ْم» .در پاسخ اشکال دوم مبنی بر ذکر نشدن معجزه
حضرت شــعیب (ع) در قرآن نیز میگوید که بسیاری از معجزات پیامبر اکرم (ص) هم در
قرآن ذکر نشده است( .ر.ک :زمخشری1407 ،ق)127/2 :
جاء ْت ُك ْم بَيِّنَ ٌة ِم ْن َرب ِّ ُك ْم" داللت دارد
عالمه طباطبایی هم بر این باور است که« :جمله "قَ ْد َ
بر اينكه شعيب (ع) معجزاتى كه دليل بر رسالتش باشد ،داشته است؛ اما اینکه آن معجزات
چه بوده ،قرآن اســمى از آن نبرده اســت .مقصود از اين آيات و معجزات ،آن عذابى كه در
آخر داستان ذكر مىكند نيست؛ زيرا گرچه آن نيز در جاى خود آيتى بود ،و ليكن آيتى بود
كه همه آنان را هالك ســاخت .معلوم اســت كه آيه عذاب ،نمىتواند آيه و معجزه رسالت
باشــد .عالوه بر اينكه ،پس از ذكر اين آيه و بيّنه ،نتيجه گرفته و مىفرمايد« :پس به كيل و
وزن وفا كنيد ».اين نتيجهگيرى وقتى صحيح است كه عذاب نازل نشده باشد و مردم هالك
نشده باشند» (طباطبایی1417 ،ق)186/8 :
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سومین آیهای که در آن از واژه «بیّنه» استفاده شده است ،آیه  105سوره اعراف در ضمن
ِنى َر ُس ٌ
﴿و قَ َ
ين،
ول ِّمن َّر ّ
وسى يَا فِ ْر َع ْو ُن إ ّ
ال ُم َ
ب ال ْ َع َل ِم َ
داستان موسی (ع) است که میفرمایدَ :

 یرک نآرق رد »هنِّيَب« هژا و یاهدرکراک و هرتسگ

حضرت صالح است( .ر.ک :طباطبایی1417 ،ق)181/8 :

سال چهارم
شمارة اول
پیاپی7 :
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يق َع َ َ
ول َعلى َّ
يل ،قَ َ
الل ِ إ َِّل ال ْ َح َّق قَ ْد ِج ْئتُ ُكم بِبَيِّنَ ٍة ِّمن َّرب ِّ ُك ْم ف ََأ ْر ِس ْل َم ِع َى بَنىِ إ ِْس َر ِء َ
ال
لى أن َّلأقُ َ َ
َح ِق ٌ َ
ين ،ف ََأل ْ َق 
ين﴾ (اعراف:
نــت ِج ْئ َت بِايَ ٍة ف َْأ ِت ب َها إِن ُك َ
إِن ُك َ
نت ِم َن َّ
اه فَ ِإذَا ِه َى ثُ ْعبَ ٌ
ان ُّمبِ ٌ
الصا ِدقِ َ
ى َع َص ُ
)104-107
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این آیه تصریح دارد بر این که کلمه «بیّنه» به معنای آیه و معجزه به کار رفته اســت؛ زیرا
کالم حضرت موسی (ع) را دقیق ًا از قول فرعون نقل میکند که در گفته خود به جای واژه
بیّنه از لفظ آیه (معجزه) اســتفاده کرده اســت که باز بنا به تصریح ادامه آیه ،بر دو معجزه
تبدیل عصای حضرت موسی (ع) به اژدها و نیز ید بیضای ایشان داللت دارد( .ر.ک :ثعلبی:
1422ق267/4 :؛ طبری1412 ،ق706/4 :؛ ابوحیان اندلسی1420 ،ق)127/5 :
 -2-4سوره فاطر

سوره فاطر چهل و سومین سوره از حیث نزول است که واژه بیّنه فقط در یک آیه آن به
کار رفته است.
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در آیه  40سوره فاطر ،خدای سبحان باورهای مشرکان را به چالش میکشد و آنان را وادار
میکند که اگر در گفته خود صادق هستند ،اثبات کنند که معبودان دروغین آنها در خلقت
آسمانها و زمین با خدای سبحان شریک بودهاند یا اینکه کتابی که دارای بیّنه باشد مبنی بر
ون
ين تَ ْد ُع َ
تأیید آنان در ادعای دروغینشان به آنان داده شده است﴿ .قُ ْل أَ َر َء ْيتُ ْم ُش َرك َا َء ُك ُم ال َّ ِذ َ
الر ِ َ
ون َّ َ
او ِ
ِمن ُد ِ
لى
ات أَ ْم َءاتَ ْينَا ُه ْم ِكتَابًا فَ ُه ْم َع َ
ض أ ْم ل ُه ْم ِش ْر ٌك فِى َّ
الس َم َ
الل ِ أ ُرونىِ َماذَا َخ َل ُقواْ ِم َن ْ َ ْ
ون ب َ ْع ُض ُهم ب َ ْعض ًا إ َِّل غ ُُرورا ً﴾
بَيِّنَ ٍت ِّم ْن ُه ب َ ْل إِن يَ ِع ُد ال َّظال ِ ُم َ
در این آیه ،واژه «بیّنه» به معنای سند َمثبوت و مدرک مستدلی است که به کسی که مدعی
سخنی است ،مبنی بر اثبات گفته و صدق ادعای وی داده شده باشد .از آنجا که در آیه 29
َ
ون ِكتَاب َّ َ
تج َر ًة
امواْ َّ
ــرا َو َع َلنِيَ ًة يَ ْر ُج َ
يــن يَ ْت ُل َ
﴿إ َِّن ال َّ ِذ َ
َ
ون َ
الل ِ َو أقَ ُ
الص َلو َة َو أن َف ُقواْ ِم َّما َر َز ْقنَا ُه ْم ِس ًّ
ين يَ َد ْي ِه إ َِّن َّ
﴿و ال َّ ِ
ــذى أَ ْو َح ْينَا إِل َ ْي َ
ك ِم َن ال ْ ِكتَ ِ
اللَ ب ِ ِعبَا ِد ِه
اب ُه َو ال ْ َح ُّق ُم َصدِّ قًا ل ِّ َما ب َ ْ
ل َّ 
نتَبُور﴾ و َ 31
ير ب َ ِصير﴾ همین سوره از کتاب الهی سخن به میان آمده است که مراد از آن ،قرآن کریم
ل َ َخبِ ُ
است( .ر.ک( :طباطبایی1417 ،ق ،)44/17 :میتوان گفت که این آیه ،تعریضی است بر این
که آیات قرآن ،در حکم بیّن ه و برهان روشنی هستند که داللت بر نزول این کتاب آسمانی از
سوی خدا دارند و این معنایی است که عموم مفسران متقدم و متأخر ،از واژه بیّنه برداشت
نمــوده و هر کدام به تعبیر خود ،آن را تأیید کردهاند( .ر.ک :مقاتل559/3 :1423 ،؛ ابوحیان،
1420ق37/9 :؛ محلی و ســیوطی1416 ،ق442/1 :؛ شوکانی1414 ،ق407/4 :؛ طباطبایی،
1417ق)53/17 :
170

سوره طه چهل و پنجمین سوره نازله است که کلمه «بیّنه» تنها در یک آیه آن به کار رفته
است.
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در آیه  133طه خداوند علیم در پاسخ به خواسته کافران از پیامبر(ص) مبنی بر درخواست
نماید﴿و قَالُواْ ل َ ْو َل
معجزه از پیامبر(ص) ،آیات قرآن را به عنوان معجزه و نشــانه معرفی می
َ
الص ُح ِ ْ ُ
ولى﴾
يَ ْأتِينَا ب ِ َايَ ٍة ِّمن َّرب ِّ ِه أَ َو ل َ ْمتَ ْأتهِم بَيِّنَ ُة َما فِى ُّ
ف ال َ
خدای متعال در این آیه ،کلمه «بیّنه» را مترادف با معنای آیه (معجزه) گرفته است؛ چنانکه
مفسران پیشین نیز همین برداشــت را داشتهاند .به عنوان مثال ،قرطبی (م 671ق) در رابطه
با معنای لفظ آیه ،ســه وجه را آورده و چنین گفته اســت« :مراد کفار و معاندین مکه این
اســت که چرا حضرت محمد (ص) آیهای بــرای ما نمیآورد که علم ضروری و قطعی را
واجب میکند؟ یا آیه آشــکاری مانند ناقه و عصا بــرای ما نمیآورد؟ یا آیات اقتراحی که
از او خواســتهایم برای ما نمیآورد؛ چنانکه انبیاء پیشین برای امت خود آوردند؟» (قرطبی،
1364ش )265/11 :از همین رو ،خدای ســبحان در پاسخ به سؤال اقتراحی معاندین ،فراز
دوم آیه مورد بحث را بیان فرموده که در آن ،واژه بیّنه (قرآن کریم) به عنوان و شاهد روشن
و دلیل بیانکننده که حاوی اخبار امتهای پیشین خواستار معجزه از پیامبران خود بودهاند و
آن اخبار در کتب پیشین (از جمله تورات و انجیل) نیز آمده است ،قلمداد شده است (ر.ک:
طبری1412 ،ق17/6 :؛ طبرســی1372 ،ش60/7 :؛ ابن کثیــر1419 ،ق289/5 :؛ طباطبایی،
1417ق)240/14 :؛ زیرا بنا به فرمایــش خدای حکیم ،قرآن تصدیقکننده تورات و انجیل
است﴿ .ن َ َّز َل َع َل ْي َ
تاب بِال ْ َح ِّق ُم َصدِّق ًا لِما ب َ ْي َن يَ َد ْي ِه َو أَنْ َز َل التَّ ْورا َة َو ْ ِ
النْجيل﴾ (آل عمران)3/
ك ال ْ ِك َ

 یرک نآرق رد »هنِّيَب« هژا و یاهدرکراک و هرتسگ
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 -4-4سوره مبارکه هود

سوره هود ،پنجاه و دومین سوره نازله است که بیشترین بسامد کاربرد واژه «بیّنه» ،مربوط
به آن است ( 5آیه) .در همه این آیات نیز  -مانند آیات مربوط به سوره اعراف  -کلمه «بیّنه»
در یک سیاق و نقش نحوی (مجرور به حرف جر) و به یک معنا (معجزه) به کار رفته است.
 -1-4-4آیه :17

در آیه  17سوره هود از دارای بیّنه بودن پیامبر اکرم (ص) سخن به میان آمده ،میفرماید:
وسى إ َِمام ًا َو َر ْح َم ًة أُ ْول َ َ
ئك
﴿أَ ف ََمن ك َا َن َع َ
وه َشــا ِه ٌد ِّم ْن ُه َو ِمن قَ ْبلِ ِه ِكتَ ُ
لى بَيِّنَ ٍة ِّمن َّرب ِّ ِه َو يَ ْت ُل ُ
اب ُم َ
ــون ب ِ ِه َو َمن يَ ْك ُفر ب ِ ِه ِم َن ْ َ
الح ُّق ِمن َّرب ِّ َ
ار َم ْو ِع ُد ُه ف ََلتَ ُ
ال ْح َز ِ
ك َو
يُ ْؤ ِمنُ َ
ك فِى ِم ْريَ ٍة ِّم ْن ُه إِن َّ ُه ْ
اب فَالنَّ ُ
ْ
َ
ثر النَّ ِ
اس َليُ ْؤ ِمنُون﴾
ل َ ِك َّن أ ْك َ
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در این آیه ،مراد از بیّنه  -بنا به سیاق خود آیه و نیز آیه  - 13قرآن است (ر.ک :طبرسی،
1372ش228/5 :؛ ابن جوزی1422 ،ق362/2 :؛ حسنی1381 ،ش252 :؛ قرطبی1364 ،ش:
16/10؛ ثعالبی1418 ،ق277/3 :؛ محلی و ســیوطی1416 ،ق226/1 :؛ شــوکانی1414 ،ق:
ْ
تريَ ٍ
ات َو
)554/2؛ زیرا اول اینکه در آیه ﴿ 13أَ ْم يَ ُقول ُ َ
ْترئ ُه قُ ْل فَأتُواْ ب ِ َع ْشــ ِر ُس َ
ــو ٍر ِّم ْثلِ ِه ُم ْف َ
ون اف َ
ون َّ
ا ْد ُعواْ َمنِ ْاستَ َط ْعتُم ِّمن ُد ِ
الل ِ إِن ُكنتُ ْم َصا ِدقِين﴾ از تحدی به قرآن سخن به میان آمده است.
دوم اینکه در آیه مورد بحث میفرماید که قبل از آن بیّنه (قرآن) کتاب حضرت موسی (ع)
که در حکم امام و رحمت بود و قرآن نیز از ســنخ آن میباشــد ،وجود داشته است .سوم
اینکه در آیه  19تکلیف کسانی که به خدا افترا بسته و قرآن را تکذیب کرده و سحر و جادو
خواندهاند ،روشن مینماید که ظالم بوده و از رحمت خدا به دور هستند .و چهارم اینکه در
آیه  20میفرماید که «آنها نمیتوانند خدا را در زمین عاجز ســاخته و در دلیل و برهان بر
او غلبه کنند» و این جمله میتواند در حکم تعرضی برای معاندان باشد که قرآن خود یک
معجزه است و آنان قادر نیستند در نظیرآوری این کتاب آسمانی بر خدای متعال چیره شده
و او را به عجر بیاورند.
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﴿و ل َ َق ْد أَ ْر َس ْلنَا
آیه  28سوره هود در رابطه با دارای بیّنه بودن حضرت نوح (ع) میفرمایدَ :
ال ال ْ َم َ ُ
ين َك َف ُرواْ ِمن قَ ْو ِم ِه َما ن َ َر َ
ئك إ َِّل ب َ َش ًرا ِّم ْث َلنَا ...قَ َ
ين ...فَ َق َ
ال
ِلى قَ ْو ِم ِه إ ّ
نُوح ًا إ َ
ير ُّمبِ ٌ
ل ال َّ ِذ َ
ِنى ل َ ُك ْم ن َ ِذ ٌ
َ
لى بَيِّنَ ٍة ِّمن َّربى َو َءاتَانِى َر ْح َم ًة ِّم ْن ِعن ِد ِه ف َُع ِّميَ ْت َع َل ْيکم أ ن ُ ْلز ُِم ُك ُمو َها َو
نت َع َ
يَا قَ ْو ِم أَ َر َء ْيتُ ْم إِن ُك ُ
ون﴾ (هود)25-28/
أَنتُ ْم ل َ َها َكا ِر ُه َ
در این آیه ،کلمه بیّنه به معنای «آيت و نشانه معجزهآسايى از ناحيه خدا» به کار رفته است
(ر.ک:طباطبایــی1417 ،ق )206/10 :كه بر صدق گفته نــوح (ع) در ادعاي نبوتش داللت
مىكند (ر.ک :طبرســی1372 ،ش235/5 :؛ قرطبــی1364 ،ش25/10 :؛ بیضاوی1418 ،ق:
133/3؛ نخجوانی1999 ،م352/1 :؛ حسینی همدانی1404 ،ق ،)384/8 :و آن حضرت جمله
حجتى روشن داشته باشم» را برای پاسخ به ادله
«به من بگوييد ،اگر من از طرف پروردگارم ّ
سست کافران (ما تو را جز بشرى مثل خود نمىبينيم) بیان کرده است؛ زیرا کسی میتواند
با امثال خود (بشر عادی) متفاوت باشد که اوالً دارای مقام نبوت باشد و ثانی ًا معجزه و دلیل
روشنی برای اثبات دعوی خود داشته باشد؛ بنابر این ،مراد از رحمت در آیه فوق ،مقام نبوت
است( .ر.ک :منابع فوق :همان صفحات)
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ِلى َعا ٍد
﴿و إ َ
در آیه  53هود از آمدن بیّنه به ســوی قوم هود (ع) ســخن رفته ،میفرمایدَ :
َ
نح ُن ل َ َ
ــن بِتَا ِر ِكى َءال ِ َهتِنَا َعن قَ ْول ِ َ
ك
نح ُ
ك َو َما ْ
ــم ُهوداً...؛ قَالُواْ يَا ُهو ُد َما ِج ْئتَنَا بِبَيِّنَ ٍة َو َما ْ
أ َخا ُه ْ
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از ظاهر آیه مذکور نیز که تقریب ًا مشابه دو آیه نخست مورد بحث در سوره اعراف است،
چنین برداشت میشود که واژه «بیّنه» در آن آیه هم به معنای معجزه باشد؛ چنانکه زمخشری
(م 538ق) نیــز همین برداشــت را در رابطــه با معنای کلمه «بیّنه» برگزیده اســت (ر.ک:
زمخشــری؛ 1407ق402/2 :؛ طبرسی1377 ،ش151/2 :؛ حقی بروسوی ،بیتا)148/4 :؛ هر
چند که در قرآن اشارهای صریح به معجزه هود (ع)  -همچون برخی پیامبران مانند حضرت
شعیب (ع) -نشده است.
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ين﴾ (هود 50/و )53
ب ِ ُم ْؤ ِمنِ َ

 -4-4-4آیه 63

آیه  63هود در رابطه با دارای بیّنه بودن حضرت صالح (ع) از سوی پروردگار میفرماید:
ك ِّم َّما
ِلى ثَ ُمو َد أَ َخا ُه ْم َصالِح ًا...؛ قَالُواْ يَا َصال ِ ُح ...أَتَ ْن َهئنَا أَن ن َّْعبُ َد َمايَ ْعبُ ُد َابَا ُؤنَا َو إِنَّنَا ل َ ِفى َش ٍ 
﴿و إ َ
َ
َ
ِ
َ
َ
ُ
ٍ
ِ
لى بَيِّنَ ٍة ِّمن َّربِّى َو َءاتَئنىِ ِم ْن ُه َر ْح َمةً...؛ َو يَاقَ ْو ِم
نت َع َ
ك
ِن
إ
م
ت
ي
ء
ر
أ
م
و
ق
ا
ي
ال
ق
؛
ِيب
ر
م
ه
ي
ل
إ
ــا
ن
و
ع
تَ ْد ُ َ
ُ
ْ ُ
َ َ َ ْ ِ َ َُْ ْ
َه ِذ ِه نَاقَ ُة َّ
الل ِ ل َ ُك ْم َءايَةً﴾ (هود)61-64/
آیات فوق در رابطه با داســتان نبوت حضرت صالح (ع) اســت که در آیه سوم ( )63از
دارای بیّنه بودن ایشان سخن به میان آمده است .در این آیه نیز واژه «بیّنه» به معنای نشانه و
معجزه آمده اســت (ر.ک :طبرسی1372 ،ش266/5 :؛ نیشایوری1416 ،ق34/4 :؛ طباطبایی،
1417ق)312/10 :؛ زیــرا اوالً جمله «دارای بینه بودن حضرت صالح (ع)» در جواب گفته
کافران قوم (و بىگمان ،ما از آنچه تو ما را بدان مىخوانى سخت دچار شك هستيم) در آیه
 62بیان شده است تا شک و تردید آنان را از بین ببرد و ثانی ًا جمله «اين ناقه خداوند است
كه براى شما نشانهاى است» در آیه بعدی نیز تصریح دارد که مراد از بیّنه ،همان آیه و معجزه
است .گویی کسی از ایشان پرسیده است که «آن بیّنه چیست؟» و آنحضرت در جواب وی
جمله مذکور را گفته است.
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درآیه  88هود کلمه «بیّنه» در جریان داســتان نبوت حضرت شعیب (ع) چنین ذکر شده
ِلى َم ْديَ َن أَ َخا ُه ْم ُش َع ْيب ًا...؛ قَ َ
نت َع َل 
﴿و إ َ
ى بَيِّنَ ٍة ِّمن َّربِّى َو َر َزقَنىِ
ال يَا قَ ْو ِم أَ َر َء ْيتُ ْم إِن ُك ُ
است کهَ :
ِم ْن ُه ِر ْزق ًا َح َسن ًا﴾ (هود 84/و )88
در آیه مورد بحث نیز واژه بیّنه در معنای معجزه و آیتی که داللت بر صدق نبوت حضرت
شــعیب (ع) بکند ،بکار رفته است( .ر.ک :طبرســی1372 ،ش286/5 :؛ بغدادی1415 ،ق:
499/2؛ ابن جزی1416 ،ق377/1 :؛ طباطبایی1417 ،ق367/10 :؛ حسینی همدانی1404 ،ق:
 )476/8بنابراین ،مراد از رزق حســن نیز بنا به گفته برخی مفسران ،مقام نبوت آنحضرت
است( .ر.ک :طبرسی :همان؛ ابن جزی :همان؛ طباطبایی :همان)
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 -5-4سوره انعام

ســوره انعام پنجاه و پنجمین ســوره نازله اســت که دو آیه از آن به کاربرد واژه «بیّنه»
اختصاص یافته است.
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آیه  57انعام از دارای بیّنه بودن پیامبر اکرم (ص) از ســوی پروردگارشان حکایت دارد و
ون ب ِ ِه إ ِِن ال ْ ُح ْك ُم إ َِّل ِ َّل ِ
میفرماید﴿ :قُ ْل إِنّى َع َل 
ى بَيِّنَ ٍة ِّمن َربّی َو َك َّذبْتُم ب ِ ِه َما ِعن ِدى َما تَ ْس َ
ــت ْع ِج ُل َ
ير ال ْ َف ِ
ين﴾
يَ ُق ُّ
اصلِ َ
ص ال ْ َح َّق َو ُه َو َخ ُ

در این آیه  -چنانکه اغلب مفســران برداشــت نموده و با تعابیر خاص خودشــان بیان
کردهاند -مراد از بیّنه ،قرآن کریم اســت که به عنوان معجزه و سند حقانیت و اثبات نبوت
نبی مکرم اسالم (ص) به شمار میرود (ر.ک :مقاتل1423 ،ق565/1 :؛ جرجانی1377 ،ش:
66/3؛ سورآبادی1380 ،ش664/1 :؛ بیضاوی1418 ،ق165/2 :؛ شریف الهیجی1373 ،ش:
766 :1؛ طباطبایی1417 ،ق)114/7 :؛ زیرا چنانکه مفسران مذکور و برخی مفسران دیگر نیز
"و َك َّذبْتُم ب ِ ِه" به کلمه بیّنه بر میگردد و بنا به فرمایش خدای
گفتهانــد ،ضمیر "ه ِ" در عبارت َ
﴿و قَ َ
ين َك َف ُرواْ
ال ال َّ ِذ َ
متعال آن چیزی که کافران و معاندان تکذیبش میکردند ،خود قرآن است َ
نن ُّْؤ ِم َن ب ِ َه َذا ال ْ ُق ْر َء ِ
ان َو َل بِال َّ ِذى ب َ ْ
لَ 
ين يَ َد ْي ِه﴾ (سبأ)31/
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در آیه  157انعام و ســه آیه پیشین آن ،خداوند علیم از نزول قرآن که مایه برکت فراوان
است ،بعد از تورات یاد میکند تا اتمام حجتی بر کافران و معاندان باشد تا نگویند که «چرا
بــرای ما کتاب نازل نشــد؟!» و ادعای باطل نکنند که «اگر برای ما کتاب نازل میشــد ،از
امتهای پیشین هدایتیافتهتر بودیم ».سپس در جواب آنان چنین میفرماید« :برای شما بیّنه
و هدایت و رحمتی از جانب پروردگارتان آمد» و به طور ضمنی بیان میکند که« :شما آیات
وسى
الهی را تکذیب کردید» و به این خاطر ،آنان را تهدید به عذابی بد میکند﴿ .ثُ َّم َءاتَ ْينَا ُم َ
اب تَ َمام ًا َع َلى ال َّ ِذى أَ ْح َس َن َو تَ ْف ِصي ً
ون؛ َو
ال ل ِّ ُك ِّل َشی ٍء َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة ل َّ َعلَّ ُهم بِلِ َقا ِء َربِّه ِْم يُ ْؤ ِمنُ َ
ال ْ ِكتَ َ
ُ
اب أَن َزلْنَاه مبار ٌك فَاتَّبِعوه و ات َّ ُقواْ لَعلَّ ُكم تُرحم َ َ
ين
لى َطائ َفتَ ْ
اب َع َ
َه َذا ِكتَ ٌ
ون؛ أن تَ ُقولُواْ إِن ََّما أنز َِل ال ْ ِكتَ ُ
ُ ُ َ
ُ َُ َ
َ ْ ْ َ ُ
َ ُ
ِمن قَبلِنَا و إِن ُكنَّا َعن ِدراستهِم ل َ َغافِلِ َ َ
ى ِمن ُه ْم فَ َق ْد
اب ل َ ُكنَّا أَ ْه َد 
ين؛ أ ْو تَ ُقولُواْ ل َ ْو أن َّا أنز َِل َع َل ْينَا ال ْ ِكتَ ُ
ْ َ
َ َ ْ
َ
َّ
َّ
ِ
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َ
َ َ ْ َ َ ْ
َ َ َ ْ
َ َ
َج َ
وء ال ْ َع َذ ِ
اب ب ِ َما ك َانُواْ يَ ْص ِدفُون﴾ (انعام)154-157/
يَ ْص ِدف َ
ُون َع ْن َءايَاتِنَا ُس َ
اء ُكم بَيِّنَ ٌة ِّمن َّرب ِّ ُك ْم َو ُه ًدى َو َر ْح َمةٌ﴾
نکته قابل توجه این است که در آیه  157جمله ﴿فَ َق ْد َج َ
به عنوان تفریع و نتیجه ادعای بیاســاس کافران بیان شــده و در آن ،به جای لفظ کتاب ،از
کلمه بیّنه اســتفاده شده است .چنانکه مفسران گفتهاند این نحوه کاربرد ،حاکی از این است
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که مراد خدای حکیم از بیّنه ،همان کتابی اســت که معاندان به طور اقتراحی خواستار نزول
آن بودند و کتاب مذکور چیزی جز قرآن نیست( .ر.ک :مقاتل1423 ،ق598/1 :؛ سمرقندی،
بیتا496/1 :؛ سورآبادی1380 ،ش725/1 :؛ طبرسی1372 ،ش)598/4 :
ات َّ
ب بِايَ ِ
اللِ »...فرع و نتیجه جمله
نکته دیگر اینکه از آنجا که جمله « َف َم ْن أَ ْظ َل ُم م ِ َّمن َك َّذ َ
مورد بحث واقع شده است ،میتوان چنین نتیجه گرفت که مراد از «آیات اهلل» همان معجزات
الهی است که واژه بیّنه داللت بر آنها دارد و قرآن نیز از مصادیق بارز آن معجزات میباشد؛
به ویژه که مطلق آمدن لفظ آیات نیز این نظر را تقویت میکند( .ر.ک :سورآبادی :همان)
 -6-4سوره کهف

سوره کهف ،شصت و نهمین سوره نازله میباشد که فقط در یک آیه آن از کلمه بیّن که
مرتبط با بینه است؛ استفاده شده است.
 -1-6-4آیه 15

در آیه 15کهف ،میتوان گفت که واژه بیّنه برای نخستین بار در معنای لغوی به کار رفته
است و این نحوه کاربرد ،اولین نوع کاربرد واژه مذکور در معنای ثانوی آن  -از حیث معنا
ون َع َل ْيهِم ب ِ ُس ْل َطنٍ بَيِّنٍ
و محتوا  -به شمار میرودَ ﴿ :ه ُؤ َل ِء قَ ْو ُمنَا اتخَّ ُذواْ ِمن ُدون ِ ِه َءال ِ َه ًة ل َّ ْو َل يَ ْأتُ َ
َ
ى َعلى َّ
الل ِ َك ِذبًا﴾
ف ََم ْن أ ْظ َل ُم ِم َّمنِ اف َ
ْتر  َ

در این آیه ،کلمه بیّنه به صورت صفت برای واژه «سلطان (حجت و برهان)» و به منظور
تأکید آن آمده است .این آيه که از زبان اصحاب کهف بیان شده ،تنها آیهای است که کلمه
بیّنه را به صورت مفرد مذکر (بیّن) در خود جای داده اســت و از لحاظ محتوا ،عقاید باطل
مشرکین را زیر سؤال میبرد که چرا برای ادعای باطل خود ،حجت روشن و برهان واضحی
نمیآورند؟! (ر.ک :طبرســی701/6 : ،؛ طباطبایــی1417 ،ق )252/13 :ضمن اینکه از تقليد
كوركورانه نیز انتقاد مىكند و رهنمون ميشــود كه هیچ دينى را بدون دليل واضح و روشن
نبايد پذيرفت .ناگفته نماند که این نحوه کاربرد ،دومین نوع کاربرد واژه بیّنه  -از لحاظ شکل
ظاهری -به صورت مفرد است.
 -7-4سوره عنکبوت

سوره عنکبوت هشتاد و پنجمین سوره نازله است که واژه «بیّنه»  -به صورت مفرد  -فقط
در یک آیه آن به کار رفته است.
 -1-7-4آیه 35

در آیــه 35عنکبوت ،کلمه بیّنه در نقش صفت برای لفــظ آیه بوده و برای دومین بار در
﴿و ل َ َقد ت َّ َر ْكنَا ِم ْن َها َءايَ ًة بَيِّنَ ًة ل ِّ َق ْو ٍم يَ ْع ِق ُلون﴾
معنای لغوی چنین آمده استَ :

سال چهارم
شمارة اول
پیاپی7 :
پاییز و زمستان
1399
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در این آیه  -که در ذیل داستان قوم حضرت لوط (ع) و چگونگی سرنوشت آنان بیان شده
اســت  -خدای حکیم ،صاحبان خرد را به عبرتگیری از سرنوشت آن قوم فرا میخواند و
برای رساندن این مقصود ،از عبارت « َءايَ ًة ب َ ِّينَ ًة (عالمت و نشانهای واضح و روشن)» استفاده
نموده اســت( .ر.ک :مقاتل1423 ،ق383/3 :؛ طبری1412 ،ق95/20 :؛ ســیوطی1404 ،ق:
)145/5
سال چهارم
شمارة اول
پیاپی7 :
پاییز و زمستان
1399

 -8-4سوره مبارکه بقره

سوره بقره ،هشتاد و هفتمین سوره نازله میباشد که آن نیز فقط در یک آیهاش کلمه بیّنه
را  -به صورت مفرد -جای داده است.
 -1-8-4آیه 211

در آیه  211بقره ،واژه بیّنه به صورت صفت برای لفظ آیه (معجزه) و برای سومین بار در
يل َك ْم َءاتَ ْينَا ُهم ِّم ْن َءايَ ٍة بَيِّنَ ٍة َو َمن يُبَ ْ
﴿س ْل بَنىِ إ ِْس َر ِء َ
دِّل
معنای لغوی اینگونه به کار رفته استَ :
الل ِ ِمن ب َ ْع ِد َما َجاء ْت ُه فَ ِإ َّن َّ
ن ِ ْعم َة َّ
يد ال ْ ِع َق ِ
اب﴾
اللَ َش ِد ُ
َ
َ
در آیه شریفه فوق که در آن خداوند منان ،قوم بنی اسرائیل را مبنی بر دادن معجزات
بسیار به آنان به مؤاخذه میکشد ،مقاتل بن سلیمان (م 150ق) عبارت «آیه بیّنه» را به معنای
معجزهای آشکار دانسته و مصادیق آن را شکافتن دریا برای بنی اسرائیل ،هالک فرعونیان و
من ،ســلوی ،غمام و حجر برای آنان به شمار آورده است( .ر.ک :مقاتل1423 ،ق:
نیز نزول ّ
 )180/1ابن ابی حاتم (م 327ق) نیز در ضمن حدیثی از ابوالعالیه« ،آیه بیّنه» را به همان معنا
گرفته و دقیق ًا مصادیق باال را برای عبارت مورد بحث اتخاذ کرده است( .ر.ک :ابن ابی حاتم،
1419ق374/2 :؛ نیز ر.ک :طبری1412 ،ق194/2 :؛ طوسی ،بیتا)190/2 :
اما طبرســی (م 548ق) دو معنا برای «آیه بیّنه» در نظر گرفته است :بروز معجزه به دست
انبیاء (ع) یا آیهای از تورات که شــاهدی بر صحت نبوت پیامبر اکرم (ص) باشــد( .ر.ک:
طبرسی1377 ،ش )115/1 :همچنین ،قرطبی (م 671ق) نیز «آیه بیّنه» را به معنای آیه معرفتی
گرفته که به حقانیت حضرت محمد (ص) داللت دارد و گفته اســت که حسن ،مجاهد و
دیگران عبارت مورد بحث را به معنای معجزه حضرت موســی (ع) از قبیل شکافتن دریا،
ســایهای از ابر ،عصا ،ید بیضا و  ...دانستهاند( .ر.ک :قرطبی1364 ،ش28/3 :؛ نیز ر .ک :ابن
جزی1416 ،ق)117/1 :
 -9-4سوره انفال

سوره انفال ،هشتاد و هشتمین سوره به ترتیب نزول است که در آن سوره نیز فقط یک آیه
به کاربرد کلمه «بیّنه» اختصاص یافته است.
176

در آیه  42سوره انفال ،کلمه «بیّنه» در معنای ثانوی به کار رفته است و این نحوه کاربرد،
دومین نوع کاربرد واژه مذکور در معنای ثانوی آن  -از حیث معنا و محتوا  -میباشــد که
الر ْك ُب أَ ْس َف َل ِم ُ
نك ْم َو ل َ ْو تَ َوا َعدتُّ ْم
الدنْيَا َو ُهم بِال ْ ُع ْد َو ِة ال ْ ُق ْص َو 
چنین اســت﴿ :إِ ْذ أَنتُم بِال ْ ُع ْد َو ِة ُّ
ى َو َّ
َل ْختَ َل ْفتُم فىِ ال ْ ِم َيعا ِد َو ل َ ِكن لِّي ْق ِضی َّ
ك َم ْن َه َل َ
ال لِيَ ْهلِ َ
ان َم ْف ُعو ً
يى َم ْن َح َّى
ك َعن بَيِّنَ ٍة َو يَ ْح َ
اللُ أَ ْمرا ً َك َ
ْ
َ َ
َّ
َ
ِ
ِ
َ
ِ
ل
ع
يع
م
س
ل
الل
ن
إ
و
يم﴾
َعن بَيِّنَ ٍة َ َّ
َ ٌ َ ٌ
در این آیه که خدای متعال به امداد غیبیاش نســبت به مســلمانان در جنگ بدر اشاره
میفرماید ،مراد از بیّنه « ،اقامه حجت و دلیل روشــن» اســت( .ر.ک :طوسی ،بیتا128/5 :؛
ابوالفتوح1408 ،ق121/9 :؛ بیضاوی1418 ،ق61/3 :؛ حقی بروسوی ،بیتا350/3 :؛ طباطبایی،
1417ق )92/9 :مراد از هالک و زنده شــدن نیز ،گمراه و هدایت شدن بر اساس بیّنه است.
(ر.ک :طباطبایی :همان)
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 -1-9-4آیه 42

 -10-4سوره احزاب

سوره احزاب ،نودمین سوره نازله و اولین سورهای است که در آن ،واژه «بیّنه»  -در
قالب صرفی  -به صورت صفت فاعلی مفرد مؤنث (مبیّنه) مورد اســتفاده قرار گرفته است
و این نحوه کاربرد ،ســومین نوع کاربرد کلمه مورد نظر به صورت مفرد  -از لحاظ شــکل
ظاهری آن  -است.
 -1-10-4آیه 30

در آیه  30احزاب ،واژه بیّنه  -در نقش نحوی  -به صورت صفت برای لفظ «فاحشه» و
بی َمن
اء النَّ ِّ
برای چهارمین بار در معنای لغوی مورد اســتفاده قرار گرفته ،آمده است﴿ :يَا ن ِ َس َ
َّ
يَ ْأ ِت ِم ُ
ين َو ك َا َن ذَال ِ َ
يرا﴾
اب ِض ْع َف ْ
نك َّن ب ِ َف ِح َش ٍة ُّمبَيِّنَ ٍة يُ َض َع ْف ل َ َها ال ْ َع َذ ُ
لى الل ِ يَ ِس ً
ك َع َ
در این آیه که در رابطه با همســران پیامبر اکرم (ص) اســت ،عبارت « َفا ِح َشــ ٍة ُّمبَ ِّينَ ٍة» به
معنای گناهی است که زشتی آن برای همگان روشن و آشکار باشد و از مصادیق آن میتوان
به نافرمانی نبی مکرم اســام (ص) (ر.ک :مقاتل1423 ،ق ،)427/3 :معصیت علنی (ر.ک:
طبرســی1372 ،ش )556/8 :و نیز آزار رساندن به رسول خدا (ص) ،افتراء ،غیبت و امثال
اینها را نام برد( .ر.ک :طباطبایی1417 ،ق)307/16 :
 -11-4سوره نساء

سوره نساء ،نود و دومین سوره نازله است که فقط در یک آیهاش کاربرد کلمه بیّنه را  -به
صورت مفرد  -پذیرفته است.

سال چهارم
شمارة اول
پیاپی7 :
پاییز و زمستان
1399
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 -1-11-4آیه 19

در آیه  19نســاء نیز واژه «بیّنه» به صورت صفت برای لفظ فاحشــه و برای پنجمین بار
َ
ــاء َك ْر ًها َو
در معنای لغوی چنین آمده اســت﴿ :يَ َأيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َء َامنُواْ َل َ
يح ُّل ل َ ُك ْم أن تَ ِرثُواْ الن َِّس َ
ين ب ِ َف ِ
َلتَ ْع ُض ُلو ُه َّن لِتَ ْذ َهبُواْ بِبَ ْع ِ
اح َش ٍة ُّمبَيِّنَ ٍة﴾
ض َما َءاتَ ْيتُ ُمو ُه َّن إ َِّل أَن يَ ْأتِ َ

سال چهارم
شمارة اول
پیاپی7 :
پاییز و زمستان
1399

در این آیه که در خصوص زندگی زناشویی است ،و در آن ،نکاتی چند به مردان مؤمن از
جمله داشتن رابطه مسالمتآمیز با زنانشان گوشزد شده است ،تحت فشار قرارگرفتن زنان
از سوی شوهرانشان مبنی بر گرفتن بخشی از مهریه آنان ،منوط به مرتکب شدن به «فاحشه
مبیّنه (گناه آشــکار)» از سوی زنان شده است .طبرسی در رابطه با مصداق عبارت «فاحشه
مبیّنه» دو وجه آورده اســت :الف) از قول حسن ،ابوقالبه و سدی :مرتکب زنا شدن ب) از
قول ابن عباس :نشوز و خودداری زن از وظایف همسری (ر.ک :طبرسی1372 ،ش)40/3 :
 -12-4سوره محمد (ص)

سوره محمد ،نود و پنجمین سوره نازله است که در آن سوره نیز کلمه «بیّنه» فقط در یک
آیه به کار رفته است.
 -1-12-4آیه 14

در آیه  14محمد واژه «بیّنه» در معنای ثانوی خود ،اینچنین به کار رفته است﴿ :أَ ف ََمن ك َا َن
وء َع َملِ ِه َو اتَّبَ ُعواْ أَ ْه َو َاء ُهم﴾؛ «آيا كسى كه دليل روشنى از سوى
َع َلی بَيِّنَ ٍة ِّمن َّرب ِّ ِه َك َمن ُزيِّ َن ل َ ُه ُس ُ
پروردگارش دارد ،همانند كســى است كه زشتى اعمالش در نظرش آراسته شده و از هواى
نفسشان پيروى مىكنند؟!»

در این آیه که در آن  -بر اساس سیاق آیات پیشین  -مؤمنان با کافران مقایسه شدهاند ،مراد
از بیّنه  -چنانکه اغلب مفسران گفتهاند  -دلیل روشن و نیز حجت و برهان واضح و آشکار
است( .ر.ک :ســمرقندی ،بیتا300/3 :؛ ابوالفتوح1408 ،ق299/17 :؛ زمخشری1407 ،ق:
320/4؛ طبرسی1372 ،ش151/9 :؛ قرطبی1364 ،ش235/16 :؛ نیشابوری1416 ،ق132/6 :؛
طباطبایی1417 ،ق)232/18 :؛ زیرا فقط مؤمنان هســتند که دليلى روشن از پروردگار خود
دارند كه عقاید آنان را يقينى كرده اســت و آن مؤمنان ،همواره پيرو حجت قطعى هســتند؛
همان حجتى كه راه و روش صحيح را براى انســان بيان مىكند و چراغ راهنمای اوســت؛
بنابراین ،میتوان گفت که مراد از آن دلیل روشن و حجت آشکار نیز قرآن است که به عنوان
کتاب راهنمای همه انســانها  -و به ویژه مؤمنین  -و نیز معجزه و ســند حقانیت رسالت
رسول گرامی اسالم (ص) به شمار میرود.
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سوره طالق ،نود و نهمین سوره نازله است که آن نیز فقط در یک آیهاش کاربرد کلمه
بیّنه را به  -صورت مفرد  -بر عهده گرفته است.
 -1-13-4آیه 1

در آیه  1سوره طالق هم واژه «بیّنه» به صورت صفت برای لفظ فاحشه و برای ششمین
اء ف ََط ِّل ُقو ُه َّن ل ِ ِع َّدته َِّن َو
بار در معنای لغوی اینگونه به کار رفته است﴿ :يَ َأي َّها النَّ ِّ
بى إِذَا َطلَّ ْقتُ ُم الن َِّس َ
َ
َّ
ين ب ِ َف ِ
اح َش ٍة ُّمبَيِّنَ ٍة﴾
خر ْج َن إ َِّل أَن يَ ْأتِ َ
أ ْح ُصواْ ال ْ ِع َّد َة َو ات َّ ُقواْ اللَ َرب َّ ُك ْم َلتُخر ُِجو ُه َّن ِمن بُيُوتِه َِّن َو َليَ ُ
در این آیه که در رابطه با احکام و کیفیت طالق دادن زنان است ،خارج نمودن زنان توسط
شوهرانشان را در زمان عدّ ه ،منوط به مرتکب شدن زنان به«فاحشه مبیّنه (گناه آشکار)» شده
است .طبرسی در این آیه نیز در رابطه با مصداق «فاحشه مبیّنه» چند وجه آورده است :الف)
از قول حسن ،مجاهد ،شعبی و ابن زید :مرتکب زنا شدن ب) از قول ابن عباس بنا به روایتی
از امام باقر و امام صادق (ع) :بدزبانی و خشونت با اهل منزل ج) از قول علی بن اسباط بنا به
روایتی از امام رضا (ع) :اذيّت نمودن خانواده شوهر و فحش دادن به آنها( .ر.ک :طبرسی،
1372ش)457/10 :

 یرک نآرق رد »هنِّيَب« هژا و یاهدرکراک و هرتسگ

 -13-4سوره طالق

 -14-4سوره بیّنه

سوره بیّنه ،صدمین سوره نارله است که در دو آیه آن کلمه «بیّنه» کاربرد پیدا کرده و  -برای
نخستین بار  -در هر دو کاربردش همراه با «ال» و به صورت معرفه آمده است.
 -1-14-4آیه 1

در آیه  1ســوره بیّنه ،واژه «بیّنه» در معنایی ثانوی به کار رفته اســت که این نحوه کاربرد،
ســومین نوع کاربــرد واژه مذکور در معنــای ثانوی  -از لحاظ معنا و محتوا  -اســت که
ين َك َف ُرواْ ِم ْن أَ ْهلِ ال ْ ِكتَ ِ
تى تَ ْأتِي ُه ُم الْبَيِّنَةُ﴾؛ «آنها
ين َح َ
ين ُمن َف ِّك َ
اب َو ال ْ ُم ْش ِر ِك َ
میفرماید﴿ :ل َ ْميَ ُكنِ ال َّ ِذ َ
كه كافر شدند از اهل كتاب و مشركين جدايىپذير نباشند مگر آنكه بيايدشان دليل روشنى»
(ر.ک :طالقانی1362 ،ش)205/4 :

در ایــن آیه ،از لحاظ ظاهر و ســیاق آن میتوان گفت که کلمه بیّنه  -از لحاظ معنایی -
در الزمــه معنای لغوی خود (جداکننده حق از باطل) به کار رفته اســت( .ر.ک :طباطبایی،
1417ق )162/7 :بنابراین ،در آیه فوق کلمه «بیّنه» به معنای فارق و ممیّز اســت گویی که
کافران و مشرکان از هم جداییناپذیر بودند و با آمدن بیّنه الهی که در حکم غربالگر عمل
کرده است ،آنها از هم جدا و مشخص شدند؛ زیرا باطن پلیدشان نمایان شد و به مخالفت با
الل ِ ب ِ َأفْوا ِههِم َو َّ
ور َّ
﴾ (صف.)8 :
اللُ ُمتِ ُّم نُو ِر ِه َو ل َ ْو َكر َِه الْكافِ ُرون 
حق برخاستند ﴿يُ ُ
ريد َ
ون لِيُ ْط ِف ُؤا ن ُ َ
ْ
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اما مراد از بیّنه و مصداق بارز آن ،وجود رسول گرامی اسالم (ص) است؛ چنانکه در آیه دوم
ول ِّم َن َّ
﴿ َر ُس ٌ
الل ِ يَتْ ُلوا ْ ُص ُح ًفا ُّم َط َّه َر ًة﴾ نیز به آن تصریح شده است؛ زیرا واژه «رسول» بدل از
کلمه «بیّنه» در آیه نخست است و این قولی است که اکثر قریب به اتفاق مفسران بر آن صحه
گذاشــته و آن را تأیید کردهاند( .ر.ک :مقاتــل1423 ،ق779/4 :؛ طبری1412 ،ق169/30 :؛
زمخشری1407 ،ق782/4 :؛ میبدی1371 ،ش569/10 :؛ طباطبایی1417 ،ق)336/20 :
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 -2-14-4آیه 4

ين أُوتُواْ
﴿و َما تَ َف َّر َق ال َّ ِذ َ
در آیه  4نیز کلمه «بیّنه» در همان الزمه معنای لغویاش آمده استَ :
اءت ْه ُم الْبَيِّنَة﴾
ال ْ ِكتَ َ
اب إ َِّل ِمن ب َ ْع ِد َما َج َ

مفسران در مورد بیان معنا و مصداق بیّنه در این آیه ،سه دسته شدهاند :الف) گروهی مراد
از بیّنه را قرآن کریم میدانند .ب) گروهی نبی مکرم اسالم (ص) را مصداق بیّنه دانستهاند.
ج) گروهی نیز هر دو وجه را احتمال دادهاند( .ر.ک :همان منابع فوق الذکر) به نظر میرسد
که نظر گروه ســوم درستتر باشد؛ زیرا در آیات پیشین ،هم از رسول و هم از قرآن سخن
به میان آمده است.

 -5نحوه برخورد انسانها با بیّنه الهی

در خصوص کارکرد کلمه مورد بحث و اینکه آیا آدمیان از آمدن بیّنه الهی به ســوی آنان
استقبال کرده و از ثمرات آن برخوردار شدند و یا اینکه آن را انکار نموده و در برابر آورنده
آن صفآرایی کردند و به عواقب و پیامدهای ب ِد کارشــان گرفتار شدند؛ نیز باید گفت که
متأســفانه انسانها در اغلب موارد ،بیّنه الهی را که توسط پیامبرانش برای آنان آمد ،تکذیب
کرده و در راســتای مجازات و عواقب کارشــان به عذاب الهی دچار شــدند که به عنوان
وسى بِالْبَيِّنَ ِ
ات
اء ُهم ُّم َ
ام َ
ار َ
نمونه به یک مورد اشــاره میشودَ :
ون َو فِ ْر َع ْو َن َو َه َ
﴿و قَ ُ
ان َو ل َ َق ْد َج َ
َاستَ ْكبرواْ فىِ ْ َ
ال ْر ِ
ض َو َماك َانُواْ َساب ِ ِقين﴾ (عنکبوت )39/البته الزم به ذکر است که این کلیت
ف ْ ُ
ندارد و در برخی موارد انســانهای حق جو با دیدن بینات الهی ایمان آورده و از دستورات
انبیاء الهی تبعیت کردهاند قرآن در برخی از آیات به دو گروه اشــاره کرده و میفرماید﴿ :
ك أَنْ َزلْنا إِل َ ْي َ
َو َكذل ِ َ
ون ب ِ ِه َو ِم ْن ه ُؤال ِء َم ْن يُ ْؤ ِم ُن ب ِ ِه َو ما
ك ال ْ ِك
تاب يُ ْؤ ِمنُ َ
تــاب فَال َّ ِذ َ
ين آتَ ْينا ُه ُم ال ْ ِك َ
َ
ُ
ين أوتُوا ال ْ ِع ْل َم َو ما يَ ْج َح ُد بِآياتِنا إ َِّل
يَ ْج َح ُد بِآياتِنا إ َِّل الْكافِ ُر َ
آيات بَيِّ ٌ
ون ب َ ْل ُه َو ٌ
نات فِي ُص ُدو ِر ال َّ ِذ َ
ون﴾ (عنکبوت )49-48/بنابراین به طور کلی دو برخورد اصلی نسبت به بینات وجود
ال َّظال ِ ُم َ
دارد برخورد ظالمانه و انکار آیات و برخورد مومنانه و پذیرش آیات و تبعیت از آن ها.
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با بررســی ســیر نزولی یکایک آیاتی از قرآن که کلمه «بیّنه» در آنها به کار رفته است،
میتوان چنین نتیجه گرفت که همان طوری که خدای حکیم ،آیات مربوط به احکام همانند
تحریم شراب را به صورت تدریجی تشریع فرموده است تا فضای جامعه برای اجرای این
قبیل دستورات الهی آماده شود ،در زمینه جاسازی و نهادینه کردن وجوه معنایی لفظ «بیّنه»
به ویژه برای داللت بر معجزات انبیا که قرآن نیز از مصادیق آنها اســت ،به همان شــیوه،
مقصود واقعی خود را عملی نموده است تا ذهن بشری برای پذیرش این معانی آماده گردد؛
بدین گونه که:

 یرک نآرق رد »هنِّيَب« هژا و یاهدرکراک و هرتسگ

نتیجهگیری

برای نخســتین بار ،خدای متعال در آیاتی از سوره اعراف ( 85 ،73و  )105که مربوط به
داســتان نبوت پیامبران الهی است ،از آمدن «بیّنه» به سوی قوم پیامران مذکور حکایت کرده
و برای معرفی کردن معجزات ایشــان از واژه «بیّنه» اســتفاده میکند .به این منظور ،ابتدا از
پیامبرانی مانند حضرت صالح (ع) ســخن به میان میآورد که معجزاتی آشکار داشتهاند و
خدای متعال  -پیش از این قبیل آیات -در جاهای مختلفی از قرآن به آن معجرات اشــاره
نموده و آنها را با لفظ آیه (معجزه) بیان فرموده است تا کاربرد کلمه «بیّنه» را در معنای آیه
مســجل نماید .سپس ،از شعیب (ع) که معجزه آشکاری نداشته است ،یاد میکند
و معجزه
َّ
و پس از آن ،با اشــاره به دو معجزه بزرگ حضرت موسی (ع) یعنی عصا و ید بیضا با لفظ
«بیّنه» ،این امر را در گام اول به پایان میبرد.

محاجه با کافران مبنی بر اینکه «آیا از سوی شریکان
در گام دوم ،در آیه  40فاطر در جریان
ّ
ادعایی آنان برای خدا ،کتابی که دارای بیّنهای از آن باشند به آنان داده شده است؟» قرآن را
به صورت تعریضی ،مصداقی برای بیّنه بیان میکند.

در گام ســوم ،در آیه  133طه ،آیات قرآن را  -باز هم به صورت تعریضی  -در پاسخ به
درخواست کافران مبنی بر اینکه چرا پیامبر اکرم (ص) آیه و معجزهای برای آنان نمیآورد،
به عنوان مصداقی از «بیّنه» به حساب میآورد.
در گام چهارم ،در آیاتی از ســوره هود از عبارت «دارای بیّنه بودن انبیای الهی از جانب
پروردگارشان» استفاده میکند و با تعبیر دیگری ،آیات و معجزات آن انبیاء را با عنوان بیّنه
نامگذاری میکند .با این تفاوت که در این سوره ،ابتدا در آیه  - 17به طور ضمنی  -از پیامبر
اکرم (ص) یاد میکند تا قرآن را اولین مصداق بیّنه و نوعی از معجزه الهی به شمار آ َو َرد و
برای تأیید و تثبیت این واقعیت در آیات  63 ،53 ،28و  88از معجزات ســایر انبیاء تحت
عنوان بیّنه یاد میکند .دومین تفاوت این است که در این سوره از دارای بیّنه بودن حضرت
نوح (ع) بحث را شــروع میکند؛ زیرا در سوره اعراف تعبیر «آمدن ذکر» را در مورد ایشان
به کار برده بود .این تعبیر شاید از این جهت باشد که یکی از معجزات حضرت نوح (ع) از
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ســنخ کتاب بوده است؛ زیرا در قرآن ،خود این کتاب الهی ذکر نامیده شده است ﴿إِن َّا ن َ ْح ُن
ن َ َّزلْنَا ِّ
اب أُ ْح ِك َم ْت َءايَاتُ ُه
الذ ْك َر َو إِن َّا ل َ ُه لَحافِ ُظون﴾ (حجر )9/بنابراین ،آیه آغازین سوره هود ﴿ ِكتَ ٌ
يم َخبِير﴾ میتواند برائت استهاللی در زمینه معرفی قرآن به عنوان بیّنه
ثُ َّم ف ُِّص َل ْت ِمن ل َّ ُد ْن َح ِك ٍ
و معجزه باشد.
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در گام پنجــم ،ابتدا در آیه  57ســوره انعام با عبارت «بگو مــن دارای بیّنهای از جانب
پروردگارم هســتم که شما آن را تکذیب کردید» خطاب به پیامبر اکرم (ص)  -به صورت
محاجه با کافران و معاندان و پاسخ به
تصریحی -و سپس ،در آیه  157همان سوره در اثنای
ّ
سؤال اقتراحی آنان مبنی بر اینکه «چرا برای آنان کتابی نازل نشده است؟» یا در جواب ادعای
دروغین آنان با این عبارت که «اگر برای آنان کتابی نازل شــده بود ،از امتهای پیشین که
دارای کتاب بودهاند ،هدایتیافتهتر بودند»  -به صورت ضمنی  -قرآن را به عنوان مصداقی
از بیّنــه قلمداد میکند تا کاربرد بیّنه در معنــای آیه و معجزه به ویژه در خصوص قرآن که
میتوان گفت یکی از اهداف نزول این کتاب مقدس معرفی آن به عنوان معجزه جاوید پیامبر
اکرم (ص) به تعبیرهای مختلف است ،به خوبی در بین مسلمانان نهادینه شود .پس ،نتیجه
میگیریم که اولین تل ّقی معنایی از کلمه «بیّنه» در قرآن ،معنای «آیه و معجزه» است.

در گام ششــم ،کلمه «بیّنه» را در قالب ترکیب وصفی مختلف (سلطان بیّن و آیه بیّنه) در
سورههای کهف ،عنکبوت و بقره در معنای لغوی آن (امر یا چیزی روشن ،آشکار و واضح)
به کار میبرد .این کاربرد را میتوان اولین معنای ثانویه از واژه بیّنه در قرآن به حساب آورد.
در گام هفتم ،در آیه  42انفال در قالب جمله «تا آنها كه هالك (و گمراه) مىشــوند ،از
حجت باشد و آنها كه زنده مىشوند (و هدايت مىيابند) ،از روى دليل روشن
روى اتمام ّ
باشــد» کلمه بیّنه در دومین معنای ثانویه خود (حجت واضح و برهان آشکار) کاربرد پیدا
میکند.
در گام هشتم ،در سورههای احزاب ،نساء و طالق باز با ترکیب وصفی دیگری  -و این بار
با کاربرد جدیدی از کلمه بیّنه از لحاظ لفظی (فاحشه مبیّنه) -بر کاربرد معنای لغوی تأکید
میشود تا این نوع کاربرد نیز در بین مسلمانان نهادینه و تثبیت شود.

در گام نهم ،در آیه  14سوره محمد (ص) با مقایسه کسی که دارای بیّنه (حجت و برهان)
اســت و از خدای متعال تبعیت میکند و در طریق حق اســت با کسی که از هوای نفسش
پیروی میکند و در طریق گمراهی است ،کلمه بیّنه  -باز به عنوان دومین معنای ثانویه خود
 -به کار میرود تا آن معنا نیز به نوبه خود ،تثبیت شود.

در آخرین گام (گام دهم) ،واژه بیّنه در آیه  1و  4سورهای با همین عنوان ،در الزمه معنای
لغویاش «فارق و ممیّز» دو بار پشت سر هم به عنوان سومین کاربرد معنای ثانویهاش و این
بار به همراه «ال» کاربرد مییابد تا آن نیز در موقع خود نهادینه شود.
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 -قرآن کریم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
 -ابن ابی حاتم ،عبدالرحمن بن محمد (« :)1419تفســیر القرآن العظیم» ،عربســتان سعودی :مکتبة نزار
مصطفی الباز.
 -ابن جزی غرناطی ،محمد بن احمد (1416ق)« :التسهیل لعلوم التنزیل» ،بیروت :دار األرقم بن ابی أرقم،
1416ق.
 -ابن فارس ،احمد (1404ق)« :معجم مقايیس اللغه» ،قم :مکتب االعالم االسالمي.
 -ابن عاشور ،محمد بن طاهر (بیتا)« :التحرير و التنوير» ،موسسه التاريخ ،بيروت.
 -ابن عطيه اندلسى ،عبدالحق بن غالب1422( ،ق)« :المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» ،دارالكتب
العلميه ،بيروت.
 -ابوالفتوح رازی ،حسن بن علی (1408ق)« :روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن» ،مشهد :بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 -ابوحیان اندلسی ،محمد بن یوسف (1420ق)« :بحر المحیط فی التفسیر» ،بیروت :دارالفکر.
 -بغــدادی ،عالء الدین علی بن محمد (1415ق)« :لباب التأویل فــی معانی التنزیل» ،بیروت :دارالکتب
العلمیه.
 -بلخی ،مقاتل بن سلیمان (1423ق)« :تفسیر مقاتل بن سلیمان» ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 -بیضــاوی ،عبدالرحمن بن عمر (1380ش)« :انوار التنزیل و اســرار التأویل» ،بیروت :دار احیاء التراث
العربی.
 -ثعلبی نیشــابوری ،احمد بن ابراهیم (1422ق)« :الکشف البیان عن تفســیر القرآن» ،بیروت :دار احیاء
التراث العربی.
 -جرجانی ،ابوالمحاسن حسین بن حســن (1377ش)« :جالء االذهان و جالء األحزان» ،تهران :دانشگاه
تهران.
 -حســنی ،ابوالمکارم محمود بن محمد (1381ش)« :دقائق التأویل و حقائق التنزیل» ،تهران :نشر میراث
مکتوب.
 -حقی بروسوی ،اسماعیل (بیتا)« :روح البیان» ،بیروت :دارالفکر.
 -خوئي ،سيدابوالقاسم (« :)1354البيان في علوم القرآن» ،ترجمه نجمه هريسي ،تهران :نشر مرتضوي.
 -راغب اصفهانی ،حسین بن محمد (1386ش)« :المفردات فی غریب القرآن» تهران :انتشارات مرتضوی.
 -زمخشری ،محمود (1407ق)« :الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» ،بیروت :دارالکتاب العربی.
 -سورآبادی ،ابوبکر (1380ش)« :تفسیر سورآبادی» تهران :فرهنگ نشر نو.
 -سيوطي ،جالل الدین (1407ق)« :االنقان في علوم القرآن» بيروت ،دارالکتب العلمية.
 -ـــــــــــــــــــ (1404ق)« :الد ّر المنثور فی تفسیر المأثور» ،قم :کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی.
 -شبّر ،سید عبداهلل (1412ق)« :تفسیر القرآن الکریم» ،بیروت :دارالبالغه للطباعة و النشر
 -شریف الهیجی ،محمد بن علی (1373ش)« :تفسیر شریف الهیجی» ،تهران :دفتر نشر داد.
 -طباطبايي ،سيد محمد حسين (1417ق)« :الميزان فی تفسیر القرآن» ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
 -طبرسی ،ابومنصور احمد بن علی (« :)1372مجمع البیان فی تفسیر القرآن» تهران :ناصر خسرو.
 -طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر (1412ق)« :جامع البیان فی تفسیر القرآن» ،بیروت :دار المعرفة.
 -طريحي ،فخرالدين (1408ق) مجمع البحرين؛ تهران :الثقافة االسالمية1408 ،ق.
 -طوسی ،ابوحعفر محمد بن حسن (بیتا)« :التبیان فی تفسیر القرآن» ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 -قرشي ،سيد علي اکبر (بیتا)« :قاموس قرآن» ،تهران :دارالکتب االسالمي.
 -قرطبی ،محمد بن احمد (1364ش)« :الجامع ألحکام القرآن» ،تهران :انتشارات ناصر خسرو.
 -مح ّمدی ریشــهری ،مح ّمد (1392ش)« :منتخب میزان الحکمة» ،تلخیص سیّد حمید حسینی ،ترجمة
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. سازمان چاپ و نشر دار الحدیث: تهران،حمیدرضا شیخی
. نشر الهادی: قم،» «مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه:) علی (بیتا،مشکینی- 
 وزارت فرهنگ و ارشــاد: تهران،» «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم:)ش1360(  حســن،مصطفوی- 
.اسالمی
 دارالکتب: بیروت،» «غرائب القرآن و رغائب الفرقان:)ق1416(  نظام الدین حسن بن محمد،نیشابوری- 
.العلمیه
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