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Abstract 
The Quran as a heavenly book consists of numerous terms, each of which implies a 

meaning  to convey a special message to the readers. By comparative analysis of Tafsir al-
Mizan and Tafsir al-Kabir, the present study aims to display their approach to the terms 
“Tebyan” and “Tafsil”. Throughout this paper, some verses such as Surah An-Nahl (89) and 
Surah Ali-Imran (138) about the term “Tebyan”, and Surah Yusuf (111), Surah Al-An’am 
(154), and Surah Al-A’raf (145) about the term “Tafsil” are explored. The results of this 
research display disagreements in the exegesis of verbal connotations in some verses or 
semantic domain of their terms, commonalities in egegesis, overlap between theories in the 
exegesis of verses, and also silence of these two mentioned books in uncovering the meaning 
of given terms in a verse. Moreover, different usages of these two terms in relation to Muslims 
and Believers may indicate that the Believers enjoy even a higher level of insight and 
perception compared to Muslims. The objective of this study is to explain the above 
mentioned issues relying on primary sources and new references using analytical technique. 
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از » لیان و تفصیتب« یل معناشناختیو تحل یریوجوه تفس ۀسیمقا

 ییعالمه طباطباو  ینظرفخر راز

  زانير و المير كبيه بر تفسيكبات
  ١يديحسن سع

  ٢يد صفيسع

  ٣يجالل يد مجتبيس

  )۱۴/۳/۹۷رش: يخ پذي؛ تار۱۵/۱۰/۹۶افت: يخ دري(تار

  دهيچك
 يم مـراد يدرجهـت تفهـ   ييك متضمن معنايمشتمل بر واژگان فراوان است كه هر يكتاب آسمانعنوان  قرآن به

كـرد آنهـا   ير، روير كبيزان و تفسير الميق دو تفسيسه و تطبيباشد. پژوهش حاضر، با مقا يخاص نسبت به مخاطب خود م

سورة آل عمـران دربـارة    ١٣٨سورة نحل و   ٨٩ر ينظ ياتين نوشتار، آيدهد. در ا يه ميرا ارا» ليتفص«و » انيتب«به واژگان 

شـود.   يمـ  يبررسـ » ليتفصـ «اعـراف دربـارة واژة     سورة ١٤٥سورة انعام و  ١٥٤وسف، يسورة  ١١١ات ي، و آ»انيتب«واژه 

ان يـ واژگان آنها، ب يبرخ يينظر در محدوده معنا ا اختالفيات، يآ يبرخ ينظر در برداشت داللت لفظ اشاره به اختالف

ر اشـاره شـده در   يك از تفاسـ يـ ز، اشاره بـه سـكوت هر  يات، و نيآ ين معانييات در تبينظر يپوش اشت و هماشتراك برد

ن دو واژه در قبـال مسـلمانان و   يـ ن پژوهش است. ضمن آنكه كاربرد متفاوت ايج ايه، از نتايك آيواژگان  ين معناييتب

ن يـ نسبت بـه افـراد مسـلمان باشـد. رسـالت ا      يو شناخت يمعرفت يمؤمنان از درجه باال يانگر برخورداريبسا ب مؤمنان، چه

 است. يليد با روش تحليگفته با اتكا به منابع دست اول و توجه به منابع جد شين موارد پييق تبيتحق

  
  مان.يت، مسلمان، ايل، هداي، تفصنايتب د واژگان:يكل
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  مقدمه. ١
رشـد و سـعادت بشـر    ت، يمنظور هـدا  ازجانب خداوند به يآسمان يعنوان كتاب قرآن به

م يهـا بـه فراخـور درك و معرفـت خـود از محتـوا و مفـاه        ك از انسانينازل شده است و هر

 شوند. يمند م ن كتاب بهرهيا يعال

ن كتـاب برخـوردار   يـ ا يدر درك محتـوا  يكه از درجه بـاالتر  ي، افراديعيطور طب به

 يآن بهـرة بهتـر  رامـون خـود از   يات خـود و در قبـال مسـائل مختلـف پ    يـ هستند، در طول ح

  خواهند گرفت.

ش در يـ م قـرآن و اهـداف واال  يكه انسان را در درك هرچه بهتر مفـاه  يازجمله امور

كـار بـرده شـده     ر مختلـف بـه  يبـا واژگـان و تعـاب    ييكند، آشنا يم يارياو » تيهدا« يراستا

  باشد. يتوسط قرآن در قبال افراد نوع بشر م

كـار بـرده، مخاطبـان     كـه بـه   ييهـا  است كه همـواره بـا مـتن و واژه    يم كتابيقرآن كر

 يشه آنان را براياند خود متوجه ساخته و فكر و يسو دور تا امروز به يها را از زمان ياريبس

  كار گرفته است. ر كرده و بهيم خود درگيدرك هرچه بهتر مفاه

دو واژة  يقـ يتطب سـة يو مقا يشناسـ  شود، معنـا  يم ين پژوهش بررسيكه در ا يموضوع

ب كـه، ابتـدا علـت    يـ ترت نياست. بد رير كبيتفسو  زانير الميتفسدر » ليتفص«و » انيتب« يقرآن

سـه بـا   يآنهـا در مقا  يقـرار گرفتـه و سـپس، معـان     ين دو واژه در قرآن مـورد بررسـ  يورود ا

  مورد بحث قرار خواهد گرفت.» كُل شئ«ر ينظ يريتعاب

ر ين دو واژه در تفاسـ يك از ايهر يتوان به ذكر معنا ين بحث تنها مينه ايشيدر مورد پ

ة يـ ك بـه تناسـب آ  يـ هر يلغـو  يان معنـا يـ مختلف اشاره كرد كه غالب آنها تنهـا در مقـام ب  

ه يـ ارا يچنـان  آن يز بحث و بررسين دو واژه نيان اياند. در مورد تفاوت م مخصوص آن بوده

زان يـ الم يرهايدر تفس» ليتفص«و » انيتب«ر يدر تفس يقياند. ضمن آنكه، نوع نگرش تطب نداده

  ر كمتر مورد توجه قرار گرفته است.يو كب

شـود آن اسـت كـه، باتوجـه بـه       ين پژوهش مطرح مـ يدر ا يعنوان سؤال اصل آنچه به

كرد به آنها در قرآن چگونه بـوده اسـت   يرو ين دو واژه و چگونگير مذكور، تفاوت ايتفاس
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 يت زمانيموقع ين، چگونگيست؟ بنابرايكاربردن آنها چات مربوطه، علت به يو باتوجه به آ

  قرار خواهد گرفت. يات قرآن مورد بحث و بررسين دو واژه در آيمخاطبان ا يتيو شخص

كـار رفتـه در    شود، تفاوت واژگـان بـه   ين پژوهش مطرح ميه در ايعنوان فرض آنچه به

رغـم   يكـه هـر واژه، علـ   ب يـ ن ترتيقرآن است؛ بد يها ان واژهيقرآن و عدم وجود ترادف م

خـود را دارد.   مخصـوص بـه   يگـر دارد، امـا معنـا   يبـا الفـاظ د   يينكه در ظاهر، قرابت معنايا

كـالم خلـل وارد    يمعنـا  ز نبـوده و بـه  يگـر جـا  يلفـظ د  يجـا  كار بـردن آن بـه   كه به يطور به

  سازد. يم

بـا   كه صورت نيا است. به يفيو توص يليصورت تحل ن پژوهش بهيق ما در ايروش تحق

ن پژوهش، ابتدا يدر ا .ميكن يم يك از آنها را نقد و بررسيمختلف، هر يها داده يآور جمع

و » انيــتب« يم. سـپس، معنـا  يكنــ يان مـ يـ را ب» ليتفصـ «و » انيــتب« يو اصـطالح  يلغـو  يمعنـا 

ت، بـه  يـ اشـاره كـرده و درنها   يو فخرراز يير عالمه طباطباينظ يرا از منظر مفسران» ليتفص«

  م.يپرداز يم يرات قرآنيمان در تفاوت تعبيالم و اان نقش اسيب

 انيتب يو اصطالح يلغو ي. معنا٢

آشكار  يمعنا و به شاذ است كسره و ب ياسيفتح اول قه ب» نيب«از بر وزن تفعال، » انيتب«

َبـاَن ر: يـ نظ يمعـروف و واژگـان   يعنيز؛ ين» انيب«واژة ن است. ان كردن سخيب
َ
و   َن یو َبـ  َن یو َتَبـ  أ

  .)٣٨١، ص٨ق، ج١٤٠٩، يدي(فراه، مانند آن هستند  اْسَتَباَن 

 لحـاظ  از(وك مشـك  امـر  هـر  انيـ ب ،فهيشـر  ةيـ آ بـه  باتوجـه  را »انيـ تب« از مراد يطبرس

  .)٥٨٦ص، ٦ ، ج١٣٧٢، يطبرس( داند يم )يشرع

را گفتـار  يء است و اعم از گفتار است؛ زيكشف ش يمعنا به» انيب: «راغب معتقد است

ا بـر  ير كـه در آن اشـ  يگونه است: نخسـت بـا تسـخ    دو» انيب«مختص انسان است. گفته شده، 

ُکُم الشَّ یَو ال داللت دارند؛ مانند:  يحالت نَّ ُه َلُکْم َعُدوٌّ ُمِبـیُصدَّ حـال   ؛ در همـه )٦٢(زخـرف:    ٌن یطاُن ِإنَّ

ُتونا ِبُسْلطانٍ  ا:يآشكار است،  يدشمن
ْ
با اختبـار كـه بـا      ؛ معجزه روشن. دوم،)١٠م: ي(إبراه نٍ یُمبِ   َفأ

ُبرِ   ناِت یِباْلبَ  ا اشاره است:يا كتابت يگفتار  ْنَزْلنـا ِإلَ ل آشـكار،  ي؛ دال)١٨٤(آل عمران:  َو الزُّ
َ
َک یـَو أ
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ْکَر ِلُتبَ  اِس م  َن یالذِّ َل ِإلَ ِللنَّ اش از  ل كشـف يـ دل ند؛ بهيگو يم» انيب«، »كالم«. و به )٤٤(النحل:   ِھْم یا ُنزِّ

اِس   اٌن یھذا بَ  مقصود: يمعنا   .)١٥٧ـ١٥٨ق، ص ١٤١٢، ي(راغب اصفهان )١٣٨(آل عمران:   ِللنَّ

را مصـادر بـر وزن   يـ ان مصـدر شـاذ اسـت، ز   يـ ز آمده كه تبين» انيتب« يح معنايدر توض

ضـاح اسـت و قـول    يكشف و ا يمعنا به» انيتب«ان و تلقاء. و يجز دو كلمه تب به ند،يآ يتَفعال م

ْلنا َعلَ خداوند:  تو؛ هرآنچه كه تو و اُمتـت   يان شده برايب يعني، ٍء  یانًا ِلُکلِّ َش یِتبْ   َک اْلِکتاَب یَو َنزَّ

منظـور،   (ابناست فصاحت همراه با توجة قلب  يمعنا به  انيز، بيد. نيازمند هستين بدان نياز امر د

  .)٦٧ـ٦٨، ص١٣ق، ج١٤١٤

منــد  ليـ انگر و دليـ صــورت ب بـه  يئيقــرار دادن شـ  يمعنـا  ان بـه يــد: تبيـ گو يمـ  يحـ يطر

  .)٢١٧، ص١٣٧٥، يحي(طراست

  .)١٥٠ص، ٣ ق، ج ١٤١٥، يكاشان ضيف(اد شده است ي غيبل انيب يمعنا ان بهياز تب ير الصافيتفسدر 

كنـد؛   ياست كه داللت بر مبالغه و شدت مـ  يمصدر شاذ» انيتب«آمده كه  قيالتحقدر 

فصـاحت و زبـان    يمعنـا  ز بـه ين» انيب«در آن، كمال انكشاف از مجهوالت وجود دارد.  يعني

تـر از او بـوده و كالمـش     حيفصـ  يعنـ ياسـت؛   ياز فالن» نياَب« يند: فالنيگو ينكه مياست و ا

واسـطه   در آن، طلب كشف و وضوح بعد از ابهام و اجمال به يقيحق يتر است و معنا واضح

  ق و فصل است.يتفر

ن معتقد است كـه: انكشـاف و ظهـور؛ ماننـد     ييابانه و تب يو عدم تعد يشان دربارة تعديا

الزم، و هـم مظهـر    يعنـ يخـود ظـاهر اسـت؛     يكه هم برا يطور ت است، بهيثيدو ح ينور دارا

اِس یھذا بَ شود:  يم يمتعد يعنير است؛ يغ يبرا ْلنا َعلَ  ؛ وضوح از آنچه مبهم است. اٌن ِللنَّ َک یـَو َنزَّ
ُه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبِ  ،)٨٩(نحل: ٍء  یانًا ِلُکلِّ َش یاْلِکتاَب ِتبْ  (آل ٍن یَضـالٍل ُمِبـ یَلِفـ ؛ عداوت ظاهر.)١٥(قصص: ٌن یِإنَّ

َرُسـوِلَنا   یَعلـ، )٧(انعـام:   ٌن یِإالَّ ِسـْحٌر ُمِبـ؛ )١٥(مائـده:   ٌن یُنـوٌر َوِکتـاٌب ُمِبـآشكار.  ي؛ گمراه)١٦٤عمران: 
(شـعرا:  ٌن یُثْعباٌن ُمِبـدهنده آشكار.  مي؛ ب)١٨٤(اعراف:  ٌن یٌر ُمبِ یَنذِ ؛ ابالغ آشكار. )١٢(تغابن:  ُن یاْلَبالُغ اْلُمبِ 

ُفِق اْلُم ل آشـكار.  يـ ؛ دل)٩٦(هـود:   نٍ یَو ُسْلطاٍن ُمِبـم و آشكار. ي؛ مار عظ)٣٢
ُ
؛ افـق  )٢٣ر: ي(تكـو   نِ یِبـِبـاْأل

ن يـ ر بـه ا يآشكار. پس، تعب يروزي؛ پ)١(فتح: نًا یَفْتحًا ُمبِ ؛ گناه آشكار. )٢٠(نساء: نًا یَو ِإْثمًا ُمبِ روشن. 

  .)٣٦٦ـ٣٦٨، ص١، ج١٣٦٠، ي(مصطفوان و مبالغه در انكشاف است. ياشاره به شدت ب يكلمه برا
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 هـا  انسـان  بـه  زيـ چ همـه  انيـ تب باعنوان را، خداوند، قرآن يآمل يدگاه استاد جوادياز د

 كتـاب  نيـ ا دارد، در مـؤثر  سـهم  انسان سعادت نيدر تأم كه يزيهرچ يعني است؛  شناسانده

 .)٢١، ص١٣٨٩، يآمل ي(جواداست شده انيب ياله

  ليتفص يو اصطالح يلغو ي. معنا٣
جـدا  . ١ر يـ ؛ نظييل اسـت و در قالـب معنـا   يـ از ماده فصل و مصدر بـاب تفع » ليتفص«

د. يـ آ ين، مـ ايـ شـرح و ب . ٣ب؛ فصل كردن كتاب و شرح و بسـط دادن مطلـ   فصل. ٢ن؛ كرد

  و... )١٢٦، و٩٨، ٩٧(انعام: را آورده » اتیقد فصلنا اآل«ر يموارد تعب ياريز در بسيقرآن ن

، ي(طبرسـ داند  ي) محرام و حالل از قرآن در( مجمل يمعان ةكنند انيبرا  ليتَفْص يطبرس

  .)١٦٧ص، ٥ ج١٣٧٢

، يان هـر فصـل  يء است و فصل از جسد، محل مفصل است و مين دو شيب ييفصل، جدا

؛ روز الَفْصـل وم ُیـن حق و باطـل آمـده اسـت و    يقضاوت ب يمعنا موجود است و فصل، به يوصل

ُه َلَقْوٌل امت. يق ـْلناهُ   ِبِکتـاٍب ن اسـت و قـول خداونـد.    يـي تب يمعنا به  ليو تفص  ؛ قول حقَفْصـٌل   ِإنَّ ،  َفصَّ

ـالٍت   اٍت یآان كردن آن. ي. ب٢له فواصل، يوس اتش بهيل آي. تفص١دو معنا است:  يدارا  يعنـ ي؛ ُمَفصَّ

 يه مهلتـ يـ ن هرآيد و بـ يـ آ يمـ  يگذرد و سپس بعد يم يكياست كه  يا ه، فاصلهين هر دو آيب

الت«است و گفته شده    .)٥٢١ـ٥٢٤، صص١١ق، ج١٤١٤منظور،  (ابن .ناتيمب يعني؛ »ُمَفصَّ

منفصل شـدن   يمعنا ، بهيجدا شدن از موضع يمعنا م كه بهيخوان ين واژه ميشه ايدر ر

  .)٤٤٠، ص٥، ج١٣٧٥، يحيطر(و تجاوز از آن است. 

اد شده ياز است يده و مورد نيع گردين تشرياز آن، به آنچه كه در د ير الصافيدر تفس

  .)٥٥ص، ٣ ق، ج١٤١٥، يكاشان ضيف(است 

ان آن يـ كه م يطور گر، بهيز از همديجدا كردن دو چ يعنيفصل؛  :آمده است المفرداتدر 

ـذِ   اْلَفْصِل   ْومُ یھذا دو فاصله باشد:  ُبوَن  یالَّ در  .)٦٣٨ق، ص١٤١٢، ي(راغـب اصـفهان   )٢١(صـافات:    ُکْنـُتْم ِبـِه ُتَکـذِّ

دارد و  گـر يء دياز ش يئيش ييز و جدايياست كه داللت بر تم يا گر، فصل، كلمهيد يفيتعر

ا يـ  ين امر، اعم از امر مادياست كه مقابل وصل است و ا يزيچ ن ماده، آنياصل واحد در ا

ل يد. تفصـ يـ آ يصدق رفع وصل مـ  يطور معمول برا به يحق. ول يياست؛ مانند جدا يمعنو
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به دارد كه در آن جهت وقوع مـورد مالحظـه قـرار     داللت بر وقوع فصل و تعلقش به مفعول

ْلَنا اآلَْقْد رد: يگ يم ـُل اآلْم. يان كـرد يـ جـزء ب  ؛ جزء)١٢٦(انعام: اِت یَفصَّ طـور   ؛ بـه )٥٥(انعـام:   اِت یـُنَفصِّ

ـَلْت آ م.يكن يان ميمبسوط ب ـْلناهُ  ز و مشـروح گشـته اسـت.   ي؛ متمـا )٣(فصـلت:   اُتـهُ یُفصِّ  ِبِکتـاٍب َفصَّ

ـْلناهُ  یَو ُکـلَّ َشـ م آن را.يـ ل داديكـه تفصـ   ي؛ كتاب)٥٢(اعراف:   يمعنـ  ؛ بـه )١٢(اسـراء:  ًال یَتْفِصـ ٍء َفصَّ

ـالٍت یآ ز.يانگر هرچي؛ ب)١١١وسف: ي( ٍء  یَل ُکلِّ َش یَو َتْفِص  مبسوط.  يهـا  ؛ نشـانه )١٣٣(اعـراف:    اٍت ُمَفصَّ

اء يات و كتـاب و اشـ  يبودن آ يعنيجهت وقوع است؛  ن موارد بهياساس، نظر در ا نيجدا. برا

  )٩٥ـ٩٧، ص٩، ج١٣٦٠، ي(مصطفو در جهت تعلّق فصل به آنها.

 اسـت، حتمـاً   زيـ چ همـه  ليتفصـ  و نينور، مستب كه يزيمعتقدند: چ يآمل ياستاد جواد

  .)١٣٤، ص١، ج١٣٨٨، يآمل ي(جواداست  مبسوط و روشن، آشكار، مفصل زين خودش دربارة

ظهور همراه با انقطاع دانسـت   يمعنا را به» انيتب«توان واژة  يگفته، م شيباتوجه به موارد پ

» ليتفصـ «ضـاح دارد. امـا واژة   يان و مبالغـه در كشـف و ا  يـ خود اشاره به شدت ب يكه در معنا

ان يـ كـه م  يطـور  است، بـه  يگريء و جدا كردن آن دو از دين دو شيز بييو تم ييجدا يمعنا به

  است كه مقابل وصل است. يزيآن دو فاصله باشد، و اصل واحد در ماده آن چ

رسـد كـه واژة    يگر، بـه نظـر مـ   يكـد يسه آنها با ين دو معنا و در مقايبا در نظر گرفتن ا

شتر ناظر به حـوزه  يل بيكه واژه تفص ياست، درحال يظهور و آشكار شدن امر يمعنا ان بهيتب

  باشد.   يگر ميكديامور از  يها و در مقام جداساز تفاوت

 يريل از منظر تفسيان و تفصي. تب٤

ان يـ ب نك بهيگر، ايكدين دو واژه و روشن شدن تفاوت آنها با يا ييمعنا يپس از بررس

 يكـار بـردن آنهـا در خطابـات قرآنـ      ل بـه يات قرآن و دلياز آ ين دو واژه در برخيگاه ايجا

  م.يپرداز يم

ل، يـ شـود، دل  ير قرآن مطرح مياز تعاب ين دو واژه در برخيرامون ايكه پ يازجمله سؤاالت

 يباشـد. بـرا   يمـ » كُل شـئ «ر يقرآن نظ يها از واژه يد آنها در قبال برخو نوع كاربر يچگونگ

ٍة َشھ  یْوَم َنْبَعُث فیَو د: يفرما ينمونه، خداوند م مَّ
ُ
ْنُفِسـِھْم َو ِجْئنـا ِبـَک َشـھیدًا َعَلـیُکلِّ أ

َ
  یدًا َعلـیِھْم ِمـْن أ

ْلنا َعلَ  ، كـه در  )٨٩(نحـل:   َن یِلْلُمْسـِلم  یَو َرْحَمـًة َو ُبْشـر یَو ُھـدٍء  یانًا ِلُکلِّ َشـیَک اْلِکتاَب ِتبْ یھُؤالِء َو َنزَّ
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 ين در حـال يـ كنـد، و ا  يمـ  يبه ما معرفـ  يئيان هر شيعنوان تب ا همان قرآن را بهيه، كتاب ين آيا

ل يواژة تفصـ » كل شـئ «ان در كنار عبارت يواژه تب يجا ، به١١١ة يوسف آياست كه در سوره 

وِلـ  یَلَقـْد کـاَن فـد: يفرما يم كار برده است. چنانچه را به
ُ
ْلبـاِب مـا کـاَن َحـد یَقَصِصـِھْم ِعْبـَرٌة ِأل

َ
ثًا یاْأل

ذیَولِکْن َتْصد  یْفَتری   .  )١١١وسف: ي(ْؤِمُنوَن یَو َرْحَمًة ِلَقْوٍم  یٍء َو ُھد یَل ُکلِّ َش یِه َوَتْفصیَد یَن یبَ  یَق الَّ

ا يـ ات، از كتـاب  يـ از آ يدر برخن است كه، چرا يد به آن توجه داشت ايكه با يسؤال

گـر از آن  يات ديـ آ يكـه در برخـ   ير كـرده اسـت، درحـال   يـ ء تعبيان هر شيعنوان تب قرآن به

ات قـرآن  ير متفاوت در آين دو تعبيل اياد كرده است؟ درواقع، دليء يل هر شيعنوان تفص به

متـرادف دارنـد؟    يينكه معنايا ايخود را دارد  ژه و مختص بهيو ييا هر واژه، معنايست؟ آيچ

در  يك امـر كلـ  يـ ان يـ ا آنكه مقصود، بين دو واژه است و يجداگانه از ا يا مراد، دو معنايآ

  متفاوت است؟ يها ضمن واژه

 ير مـذكور، بـه نـوع و چگـونگ    ين مطلب، ضـمن اشـاره بـه تفاسـ    يروشن شدن ا يبرا

  م.يپرداز يم يو فخر راز ييدگاه عالمه طباطبايد ةسيمقاات قرآن و يكاربرد آن در آ

 انيان و تبيالف: ب

ْلنا َعلَ سوره نحل:  ٨٩ه يآ. ١   یَو َرْحَمـًة َو ُبْشـر یٍء َو ُھـد یانـًا ِلُکـلِّ َشـیَک اْلِکتـاَب ِتبْ یـَو َنزَّ
  َن. یِلْلُمْسِلم

 يسو و سـاختار درونـ   كية فوق باتوجه به رسالت قرآن از يل آيدر ذ ييعالمه طباطبا

بـوده و نسـبت    ينافيفه، اسـت ية شـر يـ ن آيـ نـد: ا يگو يگـر، مـ  يد ييه از سويآ ياقيو داللت س

ف ياش توصـ  م را بـا صـفات برجسـته   يرمـرتبط اسـت؛ كـه در آن قـرآن كـر     يماقبل خود غ به

انـًا ِلُکـلِّ یِتبْ «ز اسـت:  يـ چ كننـده همـه   انيـ ن است كه قرآن بيآن ا يك صفت عموميكند.  يم
ت يم كتـاب هـدا  ين است، و چون قرآن كرايب يمعنا كه گفته شده، به يطور ان بهيو تب». ٍء  یَش 

همـة آن  » ٍء  یِلُکـلِّ َشـ«نـدارد، ظـاهراً مـراد از     ين، كـار و شـأن  يعموم مردم است و جز ا يبرا

مربوط به مبدأ و معاد و  يقيل معارف حقيت باشد؛ از قبياست كه برگشتش به هدا ييزهايچ

افتنشـان بـه آن   ي كـه مـردم در اهتـدا و راه    يو قصـص و مـواعظ   يع الهـ ياخالق فاضله و شرا

  همه علوم هم باشد.  يان براينكه تبينهاست، نه ايان همة اياند و قرآن تب محتاج
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ن ياست كه مسـلم  يتيهدا - ن است يخصوص مسلم كه مربوط به - آن  يصفت خصوص

شـان  يا يوسـ  سبحان به يه خداياز ناح يابند و رحمتي يم راه ميصراط مستق يسو له آن بهيوس به

ده و بـه ثـواب خـدا و رضـوان او نائـل      يا و آخرت رسير دنيله عمل به آن، به خيوس است كه به

خـدا كـه در آن    يهـا   شان مغفرت، رضوان و بهشتياست كه به ا ين، بشارتيگردند. همچن يم

ان معهـود و  يان، همان بيح است كه منظور از تبيصح ين وقتيدهد، و ا يد ميم است، نويم مقينع

، ١٢ ق، ج ١٤١٧، يي(طباطبـا بوده باشد  يلفظ يها له كالم و داللتيوس اظهار مقاصد به يعني؛ يمعمول

انـد،   شـتر از آنچـه گفتـه   يخـود، بـه ب   يم با داللت لفظيشان معتقدند كه قرآن كري. ا)٣٢٥ــ ٣٢٦ص

كون يماكـان ومـا  «است، و علم  يزيان هرچيات آمده كه قرآن تبيداللت ندارد؛ گرچه در روا

وكائن وآنچـه بـوده و هسـت و     يعني؛ )٢٢٩، ص١، جق١٤٠٧، ينـ يكل( ؛)١٩٧، ص١ ق، ج١٤٠٤(صفار،  »ما ه

ن يـ اش ا ح باشـد، الزمـه  يات صحين روايامت خواهد بود، همه در قرآن است، و اگر ايتا روز ق

هم نـدارد كـه در    يچ بعديباشد و ه يق داللت لفظيطر ان بهيان؛ اعم از بيشود كه مراد از تب يم

و متعارف نتوانـد   يكشف كند كه فهم عاد ييها  باشد كه از اسرار و نهفته يم اشاراتيقرآن كر

 يعنـ ين؛ يـ گانـه د  اق احتجاج بر اصول سـه يات، سيگونه آ نياق ايد و ظاهراً سيآن را درك نما

  .)٣٢٥ـ٣٢٦، ص١٢ق، ج١٤١٧، يي(طباطباد و نبوت و معاد است يتوح

و  ينــين خصــوص معتقــد اســت كــه، علــوم دوگونــه هســتند: ديــر اد يامــا فخــر راز

ه ندارنـد؛ چراكـه خداونـد قـرآن را     يـ ن آيـ بـه ا  يهستند تعلّقـ  ينيرديكه غ ي. علومينيرديغ

ا فـروع؛  يـ انـد و   ا اصولي ينيمدح نموده است. حال، علوم د ينيخاطر اشتمالش بر علوم د به

جـز آنچـه    در مورد علم فروع بـه  يدر قرآن موجودند، ول يطوركل به ياما علم اصول اعتقاد

ن امـر  يـ م كـه ا يسـاز  يمـ  ياش اصل برائـت را جـار   صورت مفصل در قرآن آمده، درباره به

به  يازيست و نيه خداوند برانسان نياز ناح يفيجز آنچه در قرآن آمده تكل داللت دارد كه به

  .)٢٥٨، ص٢٠ق، ج١٤٢٠، ين رازي(فخرالدكند  يت ميان همة احكام كفايب ياس نبوده و قرآن برايق

  قيسه و تطبيمقا
د، نبـوت و  يـ توح يعنـ ين؛ يـ گانـه د  ه، مربوط به اصول سهيآ ينظر عالمه داللت لفظ به

افتن به ي است كه مردم در اهتدا و راه يو قصص و مواعظ يع الهيمعاد و اخالق فاضله و شرا
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نظـر   همه علوم باشد؛ گرچه به يان براينكه تبيا نها است، نهيان همه اياند و قرآن تب آن محتاج

امـا  د. يـ نتوانـد آن را درك نما  يباشد كه فهـم عـاد   يندارد كه در قرآن اسرار يشان بعديا

 ؛ بلكـه همـة علـوم   علـوم  ةسازد و آن را مختص بـه همـ   يتر م ه را محدوديدامنه آ يفخر راز

ز فقـط شـامل   يـ شـود و از فـروع ن   يفقط اصول را شامل مـ  ينيرا از علوم دي. زداند ينم ينيد

، ينـ يگـر علـوم د  يگردد كه در قرآن به صراحت مطرح شده اسـت و در مـورد د   يم يعلوم

  ساخت. يد جارياصل برائت را با

ن دو، در برداشت علم اصول از قـرآن، و وجـه افتـراق آن اسـت     يپس وجه اشتراك ا

ات دانسـته و  يـ ضـوعات آ از علـم فـروع را خـارج از مو    ير خود برخيدر تفس يكه فخر راز

ر يـ غ يكه عالمه وجود اسرار و اشـارات  يساخته است. درحال يدرباره آن اصل برائت را جار

  ات قرآن محتمل دانسته است.ياز اصول را در آ

اِس َو ُھدیھذا بَ سوره آل عمران:  ١٣٨ة ي. آ٢ ق یاٌن ِللنَّ     .َن یَو َمْوِعَظٌة ِلْلُمتَّ

را روشـنگر   يات الهـ يت انسان است، آيقرآن، كه هدا يعالمه با توجه به رسالت اصل

خصوص  يبرا يت و موعظتيرفتگان، آن را هدايرپذيلحاظ تأث به يشمارد. ول يعموم م يبرا

عمـوم   يان بـرا يـ د، هرچنـد ب يـ خواهـد بفرما  ير اسـت و مـ  ين به اعتبار تأثيداند، و ا ين ميمتق

گـر آمـده، قـرآن    يات ديـ طور كـه در آ  گذارد، وگرنه همان ين اثر ميتنها در متق ياست، ول

  .)٢٢، ص٤ق، ج١٤١٧، يي(طباطبام روشنگر همه مردم است يكر

نظر  پردازد. به يه ميواژگان آ ييمعنا يبررس ل بهيتفص دگاه، بهيبا طرح دو د يفخر راز

ت و يمـردم، هـدا   يبرا يانيب يات، همگيها و آ د، ذكر انواع نشانهي، وعده، وعي، امر، نهيو

  رت است:يه، نشانگر مغايشان، عطف در آينظر ا ن است. بهيمتق يبرا يا موعظه

 يان معنـا يـ كند. ب يك شبهة حاصل شده را افاده مياست كه ازالة  ي، داللت»انيب«اول، 

سـلوك آن   ياسـت بـرا   يان راهي، ب»تيهدا«شود، اما  ياستعمال م يانيدارد و در هر ب يعام

است از آنچه كـه   يدهنده نه است كه افاده يكالم ،»موعظه«ر اشتباه. يدر جهت رشد، نه مس

كـالم   يكـ ياسـت كـه دو نـوع را در بـردارد:      يجنسـ » انيب«ست. پس، ين سزاوار نيدر راه د

 ي، كالمـ يگـر ياسـت، و د » تيهـدا «ن سـزاوار اسـت و آن   يـ گر بـه آنچـه كـه در د    تيهدا

  است.» موعظه«ست و آن ين سزاوار نيكننده است از آنچه در د ينه
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ت يدن بـه هـدا  يبـه شـرط رسـ    ييت، راهنمـا ياست. هدا ييان همان داللت و راهنمايب دوم،

  است.

  ت:ن را در دو وجه مطرح نموده اسيت و موعظه به متقيان، هدايل اختصاص بيشان دليا

ان بـه  يـ ر متقيـ ن امـور در مـورد غ  يـ شوند و ا ياز آنها برخوردار م يمتق يها اول، انسان

ْنَت ُمْنِذُر َمْن  ات:يآ منزله معدوم است، چنانچه در
َ
ما أ َبـَع  ،)٤٥(نازعات: ْخشاھا یِإنَّ مـا ُتْنـِذُر َمـِن اتَّ ِإنَّ

ْکَر  ما  ،)١١س: ي(الذِّ َه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماُء  یْخَش یِإنَّ   به آن اشاره شده است. ،)٢٨(فاطر: اللَّ

ــاِس یــبَ «دوم، كــالم  ِقــ یَوُھــد«اســت و ادامــه آن  يكــالم عــام» اٌن ِللنَّ ، »َن یَو َمْوِعَظــٌة ِلْلُمتَّ

  .)٣٧١ـ٣٧٠، ص٩ ، جين رازي(فخرالدن دارد ياختصاص به متق

  قيسه و تطبيمقا
اش  ت داشتنيواسطه عموم به» انيب«گر اشتراك دارند كه يكدين معنا با ير در ايدو تفس

صـفت  شـوند كـه از    يت برخوردار مـ ياز هدا ين تنها افرادين بيهمگان است، اما در ا يبرا

  تقوا برخوردار باشند.

  ليب: تفص

  .ْؤِمُنوَن یَو َرْحَمًة ِلَقْوٍم  یٍء َو ُھد یَل ُکلِّ َش یَوَتْفص وسف:يسورة  ١١١ة ي. آ١

» زييتم«و » انيب«، هم »ٍء  یَل ُکلِّ َش یَوَتْفِص «د: يگو يوسف ميسوره  ١١١ة يل آيعالمه در ذ

ا وآخرتشان است ـ بدان  يسعادت دن نشان  ـ كه اساس ياست از آنچه كه مردم در د يزيهرچ

اسـت از   ياست، و هم رحمت خاصـ  يسعادت و رستگار يسو به» تيهدا«ازمندند، و هم ين

اسـت كـه مـردم بـا      ينظر، رحمت خاص الهـ  نيمان آورند. ازايكه بدان ا يخداوند به مردم

  .)٢٨٠، ص١١ق، ج١٤١٧، يي(طباطباشوند  يت ميم هدايصراط مستق يسو ت او بهيهدا

معتقـد اسـت كـه، دو قـول     » ليتفص«وسف دربارة واژة يسورة  ١١١ة يدر آ يفخر راز

. مـراد، قـرآن   ٢وسف با پدر و برادرانش اسـت.  يل آنچه از واقعه ي. مراد، تفص١وجود دارد: 

ْطنا فِ است؛ مانند آنچه كه فرموده:  ن احتمال سـزاوارتر  ي؛ كه ا)٣٨(انعام:  ٍء  یاْلِکتاِب ِمْن َش  یما َفرَّ

ن يـ بـا د  يان حالل و حرام، و آنچه كه به نـوع ياست كه متضمن ب يزيست و مراد از آن، چا
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حصـول رحمـت    يبـرا  يا و سـبب يدر دن يتيدر ارتباط است، مورد نظر است و آن كتاب هدا

  .)٥٢٣، ص١٨ ق، ج١٤٢٠، ين رازي(فخرالدمؤمنان است  يامت برايدر ق

  قيسه و تطبيمقا
دهنــدة  زيـ وســف، منظـور آن اسـت كــه قـرآن تم   يسـوره   ١١١ه يـ بـه نظـر عالمــه در آ  

ا و آخرتشـان اسـت  ـ بـدان     يـ ن ـ كـه اسـاس سـعادت دن    يـ اسـت كـه مـردم در د    يزيـ چ آن

مؤمنـان   يازجانـب خداونـد بـرا    ي، و رحمـت خاصـ  يرستگار يسو ت بهيازمندند، و هداين

ر يز در تفسـ يـ ن يو ير خود، گرچه به دو قول اشـاره كـرده، ولـ   يز در تفسين ياست. فخر راز

ن هستند. يان حالل و حرام و مرتبط با دياست كه متضمن ب يه معتقد است كه مراد، اموريآ

 يامـت بـرا  يا و سبب حصول رحمت در قيت در دنيعنوان كتاب هدا ضمن آنكه، از قرآن به

در » ل كل شئيتفص«ر يتوان گفت كه در تفس يم ياد نموده است. پس، در نگاه كليمؤمنان 

  ر وجود دارد.ين دو تفسيدر ا ياديز يريه، اشتراك تفسين آيا

ذ یاْلِکتاَب َتمامًا َعلَ  ینا ُموَس یُثمَّ آتَ سورة انعام:  ١٥٤ة ي. آ٢ ْحَسَن َو َتْفص یالَّ
َ
ٍء َو  یًال ِلُکـلِّ َشـیأ

ِھْم  یُھد بِّ ُھْم ِبِلقاِء َر   . ْؤِمُنوَن یَو َرْحَمًة َلَعلَّ

ان فرمـود،  يـ ات گذشـته ب يـ در آ يتعـال  يكـه خـدا  ع يات شـرا يبه نظر عالمه، چون كل

و مجمـل بودنـد،    يت داشته و هم كليا عموميان همه انبيبودند كه در اد يا ف مشروعهيتكال

ا، بـه  يـ همه انب يطور اجمال برا ع احكام مذكور بهينة فراهم شد كه پس از تشريسبب زم نيبد

ل داده و پـس از  ينازل كرده تفصـ  يو كه به يدر كتاب ،يموس يمصلحت برا يحسب اقتضا

ان نموده است.يكه نازل فرموده، مفصالً ب يدر كتاب مبارك رسول خدا يآن برا

ات و مجمـالت، آنهـا را   يـ ع آن كلين است كه: مـا پـس از تشـر   يه ايآ ين، معنايبنابرا

عمـل كـرده    يخوب را به يع اجماليرا كه آن شرا يم تا نواقص آن كسانيفرستاد يموس يبرا

ل و يل بود، تفصـ ياسرائ ياج بنيع را كه مورد احتيم، و فروع آن شرايل كنيكار بستند تكم و به

پروردگارشـان   يشان به معـاد و لقـا  يد ايبود از ما، شا يت و رحمتين هدايم، و ايح دهيتوض

  اورند.يمان بيا
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ُقـْل «ة يـ از آات قبل ياق آي، برگشت به س»اْلِکتـاَب  ینا ُموَس یُثمَّ آتَ «قت جملة يپس، در حق
ُکْم َعلَ  بُّ َم َر ْتُل ما َحرَّ

َ
بـود، و   غمبر اكـرم يسخن با پ ياست كه در آنها رو )١٥١(انعـام:   »ُکْم یَتعاَلْوا أ

ن يـ كنـد، بـه ا   ير داللت ميكه به تأخ» ثم«ر بود و با لفظ يالغ مع غه متكلميخطاب در آنها به ص

باشـد   ياجمـال  يع عمـوم يهنده آن شراد ليكننده و تفص ن كتاب تمامياشاره شده كه، ا يمعن

  .)٣٨١، ص٧ ق، ج١٤١٧، يي(طباطبا

ان يـ توجـه داشـته و آن را نـاظر بـه ب    » ليتفصـ « ييوجه معنـا  ه، بهين آير ايعالمه در تفس

و چـه در زمـان    يعت دانسته اسـت؛ چـه در زمـان حضـرت موسـ     يشر يمبسوط و كامل برا

  .رسول اكرم

  است: يوجوه يه داراي، آينظر فخر راز به

ر آنهـا از احكـام، خبـر    يـ ر آن است كه مـن پـس از شـمارش محرمـات و غ    ياول، تقد

 ير خبر از خبر است، نه بـرا يتأخ يبرا» ثم«م و واژة يعطا كرد يكتاب يدهم كه ما به موس يم

ْرناُکْم ُثمَّ ُقْلنا ِلْلَمالِئَکِة اْس «ة ير واقعه؛ مانند آيتأخ   .)١١(األعراف: » ُجُدوا آلَِدمَ َو َلَقْد َخَلْقناُکْم ُثمَّ َصوَّ

هـا متفـاوت    عتيبـا اخـتالف شـر    يات قبلـ يـ ان شـده در آ يهفتگانه ب يها فيدوم، تكل

كـه توبـه اختصـاص بـه      يعيند، اما شـرا يامت پابرجايهستند كه تا ق يشوند؛ بلكه احكام ينم

  اند. وجود آمده ف بهيآنها دارد، بعد از آن تكال

م. يينمـا  يم يگونه است: بخوان آنچه را كه به تو وح نيو معنا ار وجود دارد ية تقديسوم، در آ

  .)١٨٦، ص١٤ ق، ج ١٤٢٠، ين رازي(فخرالدم يداد يشان خبر آنچه را كه به موسيسپس، بخوان بر ا

  قيسه و تطبيمقا
ان مبسـوط و كامـل   يـ ل داشته، بيسورة انعام و واژه تفص ١٥٤ة يكه عالمه از آ يبرداشت

ر ي. امـا در تفسـ  و چه در زمان رسول اكرم يدر زمان حضرت موس عت است؛ چهيشر يبرا

ل و ياز تفصـ  يه شـده و ذكـر  يـ ن آيبه اقوال گوناگون دربارة ا يا تنها اشاره ير فخر رازيكب

  امده است.يان نيآن به م يمعنا

ْلواِح ِمْن ُکلِّ َش  یَو َکَتْبنا َلُه فِ سورة اعراف:  ١٤٥ة ي. آ٣
َ
ٍء  یًال ِلُکـلِّ َشـیَتْفص ٍء َمْوِعَظًة َو  یاْأل

ة     .َفُخْذھا ِبُقوَّ
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ض را ياق بعـدش، تبعـ  ي، به شـهادت سـ  »ٍء  یِمْن ُکلِّ َش «در جملة » ِمن«به نظر عالمه، كلمة 

ـ  يـ ب» مـوعظ «د كـه كلمـة   يآ ياق برميرساند، و از ظاهر س يم َو «ء اسـت و جملـة    يان كُـلِّ شَ
آن اسـت كـه    ينكره آمده، بـرا » الًيتفص«اگر كلمة ، عطف است بر آن، و »ٍء  یًال ِلُکلِّ َش یَتْفِص 

  ض را افاده كند.يابهام و تبع

در الواح كه همـان تـورات    يموس يه به آن است كه ما برايآ ين، برگشت معنايبنابرا

م و از هـر  يموعظـه نوشـت   ياو مقـدار  ين معنا كه ما برايم، به ايز نوشتياز هرچ ياست، منتخب

م و يح كـرد ياج قـوم او بـود، تشـر   يـ را كـه مـورد احت   يمقـدار ، آن يو عملـ  يمطلب اعتقاد

  م.يل داديتفص

كـه   يعينكه تورات نسبت به معـارف و شـرا  يفه داللت دارد بر اية شريبه نظر عالمه، آ

ْنَزْلنـا ِإلَ «ة يـ كـه درآ  چنـان  ست؛ همين ياز بشر است، كتاب كامليمورد ن
َ
َک اْلِکتـاَب ِبـاْلَحقِّ یـَو أ

قًا ِلما بَ  ل، قرآن را ي)، بعد از ذكر تورات و انج٤٨مائده: «» هِ یِمنًا َعلَ یِه ِمَن اْلِکتاِب َو ُمَھ یَد یَن یُمَصدِّ

  .)٢٤٥، ص٨ ق، ج١٤١٧، يي(طباطبامن و مكمل آن دو خوانده است يمه

و  يان مطلب اعتقـاد يسورة اعراف، ب ١٤٥ة يل در آينظر عالمه مراد از تفص ن، بهيبنابرا

عنـوان   ز بـه يـ رو در برابـر قـرآن  ـ كـه از آن ن     نيـ اسـت و ازا  يموساج قوم يمورد احت يعمل

ر يمن بودن قرآن بر ساينخواهد بود. پس، باتوجه به مه يتر ر شده  ـ كتاب كامل يل تعبيتفص

  م.يك تفاوت قائل شويهر يل برايد در كاربرد تفصيها، با كتاب

 يو قـوم و  يه حضرت موسـ است ك ي؛ همه امور»ٍء  یُکلِّ َش «، مراد از ينظر فخر راز به

ًال یَمْوِعَظًة َو َتْفِصـ«از دارند. منظور از يح به آن نين، حالل و حرام و شناخت حسن و قبيدر د
موعظـه و   يكـ ياست و كالم را دو قسمت كـرده،  » ٍء  یِلُکلِّ َش «جملة قبل  يان براي، ب»ٍء  یِلُکلِّ َش 

آنچه كه الزم است تا از احكام دانسته شود. پس، موعظه تمام آنچـه را   يل برايتفص يگريد

ت اسـت،  يكه موجب رغبت در اطاعـت و نفـرت از معصـ    يان نموده؛ از اموريكه خداوند ب

دنبال آن شرح اقسام  ر نمود و بهيد و آنچه كه ابتدا تقريرد، كه آن با ذكر وعده، وعيگ يفرام

  .)٣٦٠، ص١٤ ق، ج ١٤٢٠، ين رازي(فخرالد ل حالل و حرام استياحكام و تفص
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 قيسه و تطبيمقا

 يو عملـ  يان مطلـب اعتقـاد  يـ سورة اعراف، ب ١٤٥ة يل در آينظر عالمه مراد از تفص به

ر يـ ل تعبيعنوان تفص ز بهيرو در برابر قرآن  ـ كه از آن ن  نياست و ازاياج قوم موسيمورد احت

هـا،   ر كتـاب يمن بودن قـرآن بـر سـا   ينخواهد بود. پس، باتوجه به مه يتر شده  ـ كتاب كامل 

  م.يك تفاوت قائل شويهر يل برايد در كاربرد تفصيبا

بـه   يزشـ يز كـه عامـل انگ  يـ انگ ، تمام آنچه خداوند آنها را امور دليده فخر رازيبه عق

پس از ، يرند. ويگ يم ير مجموعه موعظه جايداند در ز يهستند م  تياطاعت و ترك معص

ان مـراد از  يـ تنها به ب يل حالل و حرام را شرح داده است. فخر رازيآن، اقسام احكام و تفص

ل ين تفصـ يـ ا نبـودن ا يـ تر بـودن   ل پرداخته و برخالف عالمه به اظهار نظر درباره كامليتفص

  نكرده است. يا گر اشارهيد يها ل كتابينسبت به تفص

  يل و بررسيتحل
ه يـ آ يدگاه عالمـه، داللـت لفظـ   ياز د ١سورة نحل ٨٩ هيآباتوجه به آنچه گذشت، در 

انـد   ها محتاج ت بدانيباشد كه مردم در هدا يعين و شرايگانه د  تواند مربوط به اصول سه يم

نـدارد كـه در    يهمـه علـوم اسـت؛ گرچـه بعـد      يان براينها و نه آنكه تبيان همه ايو قرآن تب

درك كند، كه گاه از آن بـه بـاطن و بـواطن     نتواند آن را يباشد كه فهم عاد يقرآن اسرار

ه، معتقد اسـت  يبا آ ينيرديضمن رد ارتباط علوم غ يه، فخر رازين آياد شده است. در ايز ين

ز اصـل  يـ در خصوص علـم فـروع ن   ي، علم اصول در قرآن موجود است. وينيكه از علوم د

اصـول از قـرآن و    ساخته است. درواقع، وجه اشتراك آن دو، برداشت علم يبرائت را جار

 ي، و احتمال وجود اسراريدگاه فخررازيه از ديوجه افتراق، خروج علم فروع از موضوع آ

ن يـ ا ٢سـورة آل عمـران   ١٣٨ة يـ دگاه عالمـه اسـت. امـا در آ   يـ ات، از ديـ ر از اصـول در آ يغ

                                                                                                                   
 .)٨٩ِلْلُمْسِلمیَن (نحل:   ٍء َو ُهدی َو َرْحَمًة َو ُبْشری ِتْبیانًا ِلُکلِّ َشی .١

اِس َو ُهدی َو َمْوِعَظةٌ  ٢ قیَن (آل عمران،  هذا َبیاٌن ِللنَّ  .)١٣٨ِلْلُمتَّ
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ن يـ همگـان اسـت؛ منتهـا در ا    يتش، بـرا يواسطه عموم به» انيب«وجود دارد كه  ياشتراك رأ

سـوره   ١١١ة يـ شـوند. در آ  يت برخوردار مـ يتنها افراد برخوردار از صفت تقوا از هداان، يم

ازمندند، ين بدان نياست كه مردم در د يزيچ دهندة آن زيدگاه عالمه، قرآن تمياز د ١وسفي

معتقـد اسـت كـه     يمؤمنان از جانب خداست؛ منتها فخرراز يت و رحمت خاص برايو هدا

ن است، ضمن آنكه از قـرآن  يان حالل و حرام و مرتبط با دياست كه متضمن ب يمراد، امور

اد كـرده  يـ مؤمنـان   يامـت بـرا  يا و سبب حصـول رحمـت در ق  يت در دنيعنوان كتاب هدا به

ر وجـود دارد. امـا   ين دو تفسـ يان ايم ياديز يريه اشتراك تفسين آي، در ايرو نيهم است. به

 يان مبسـوط و كامـل بـرا   يل داشته، بيو واژه تفص ٢سورة انعام ١٥٤ة يكه عالمه از آ يبرداشت

تنهـا   ي. اما فخـر راز و چه در زمان رسول اكرم يعت است؛ چه در زمان حضرت موسيشر

ان نكـرده اسـت. مـراد از    يـ آن را ب يل و معناياز تفص ينييبه اقوال گوناگون اشاره كرده و تب

از قـوم حضـرت   يـ مـورد ن  يلـ و عم يان مطلـب اعتقـاد  يب ٣سورة اعراف، ١٤٥ة يل در آيتفص

اد شـده اسـت، كتـاب    يـ ل يعنـوان تفصـ   ز بـه يـ سه بـا قـرآن كـه از آن ن   يبوده و در مقا يموس

 يل بـرا يد دركـاربرد تفصـ  يـ من بـودن قـرآن، با  ياساس، باتوجه به مه نيست. براين يتر كامل

 ان فرمـوده (از يـ تمام آنچه كه خداونـد ب  يدگاه فخررازيم، اما از ديك تفاوت قائل شويهر

ت) در موعظـه داخـل شـده و آن بـا ذكـر      يامور موجب رغبت در اطاعت و نفـرت از معصـ  

ان مـراد از  يـ ب تنهـا بـه   ي، ويرو نيـ د و شرح اقسام احكام، محقق شـده اسـت. ازا  يوعده، وع

 يهـا  ل كتـاب يل نسبت بـه تفصـ  ين تفصيا نبودن ايتر بودن  ل پرداخته و در مورد كامليتفص

 نكرده است. يا گر اشارهيد

                                                                                                                   
 .)١١١ٍء َو ُهدی َو َرْحَمًة ِلَقْوٍم یْؤِمُنوَن (یوسف،  َو َتْفصیَل ُکلِّ َشی ١

ْحَسَن َو َتْفصیًال ِلُکلِّ َشی ٢
َ
ذی أ ِهْم  ُثمَّ آَتینا ُموَسی اْلِکتاَب َتمامًا َعَلی الَّ ُهْم ِبِلقاِء َربِّ  .)١٥٤یْؤِمُنوَن (انعام، ٍء َو ُهدی َو َرْحَمًة َلَعلَّ

ْلواِح ِمْن ُکلِّ َشی ٣
َ ْ
ة (اعراف، ٍء َمْوِعَظًة َو َتْفصیًال ِلُکلِّ َشی َو َکَتْبنا َلُه ِفی األ  .)١٤٥ٍء َفُخْذها ِبُقوَّ
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 مانيبا اسالم و ا» ليتفص«و » انيتب« يي. رابطه تفاوت معنا٥

ن و يـي ات قـرآن، تب يـ ان در آيـ اشـاره شـد كـه مـراد از تب     يو اصـطالح  يدر بحث لغو

  گر است.يكديامور از  يك و جداسازيل، تفكيبوده و مراد از تفص يروشنگر

ن دو نـوع  يـ ا ن است كـه، راز و غـرض از  يد بدان پرداخت اينجا بايكه در ا ياما سؤال

ان  يـ ر متفاوت را (تبين دو تعبيم به چه منظور ايست؟ و شارع حكيچ يات قرآنيكاربرد در آ

  كار برده است؟ به» کل شئ«ل) در قبال عبارت يـ تفص

ن يـ ل ايـ بسا بتوان اثـر و دل  ات مورد اشاره وجود داشت، چهيباتوجه به آنچه كه در متن آ

نمونـه،   يات مشـاهده كـرد. بـرا   يـ گونـه آ  نيـ مخاطبان ات يت و شخصينوع كاربرد را در موقع

ْلنا َعلَ  د:يفرما يسورة نحل م ٨٩ة يخداوند در آ َو َرْحَمـًة َو  یٍء َو ُھـد یانًا ِلُکلِّ َش یَک اْلِکتاَب ِتبْ یَو َنزَّ
ت و يه هـدا يـ ز، و مايـ چ انگر همـه يـ م كـه ب ين كتاب را بر تو نـازل كـرد  ي؛ و ما اَن یِلْلُمْسِلم  یُبْشر

ه مسلمانان را مخاطب قرار داده و بـا  ين آيخداوند در ا». مسلمانان است يمت و بشارت برارح

وسف خطاب خود را متوجـه گـروه   ياست كه در سورة  ين در حاليآنها سخن گفته است، و ا

ذیَولِکْن َتْصد«مؤمنان دانسته است:  ؛ ْؤِمُنـوَن یَو َرْحَمـًة ِلَقـْوٍم  یٍء َو ُھـد یَل ُکلِّ َش یِه َو َتْفصیَد یَن یبَ  یَق الَّ

انـد   مـان آورده يآنهـا كـه ا   ياست و بـرا  يزيل هر چيان و تفصينيشيق سخن پيبلكه قرآن تصد

اْلِکتـاَب َتمامـًا  ینـا ُموَسـیُثـمَّ آتَ «د: يـ فرما يا در سورة انعام مي. )١١١وسف: ي(» ت و رحمت استيهدا
ذ یَعلَ  ْحَسَن َو َتْفص یالَّ

َ
ِھـْم  یٍء َو ُھـد یًال ِلُکلِّ َش یأ بِّ ُھـْم ِبِلقـاِء َر  ي؛ سـپس بـه موسـ   ْؤِمُنـوَن یَو َرْحَمـًة َلَعلَّ

نكـه همـه   يا يم، و بـرا يكردنـد كامـل كنـ    يكـ ينكه نعمت را بر آنان كـه ن يا يم برايكتاب داد

ت و ينكـه هـدا  يا يم و برايح دهيل و توضيل بود، تفصياسرائ ياز بنيكه مورد ن ياحكام و معارف

  .)١٤٩، ص١٣٨٣ان، ي(انصار» مان آورنديدار پروردگارشان ايتا به درحمت باشد 

 يا سو، و چه رابطـه  كيان و گروه مسلمانان از يان تبيم يد كه چه ارتباطيد دياكنون با

ن نكتـه كـه   يـ ل ايـ ، دليگـر وجـود دارد؟ بـه عبـارت    يد يل و گروه مؤمنـان ازسـو  يان تفصيم

آورنـدگان و مؤمنـان واژة    مـان يو در قبال گروه اان يخداوند در قبال گروه مسلمانان واژة تب

  ست؟يان فرموده است، چيل را بيتفص
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كـه عمـوم مسـلمانان مخاطـب      يتيتوان گفـت، در مـوقع   ين مسئله ميل ايدر مقام تحل

درصـدد   يطـوركل  خاص قائل نشـده و قـرآن بـه    يقشر يبرا يتيگونه مز چياند، ه قرارگرفته

كنـد،   يمسلمانان آشكار و كشـف مـ   يرا برا ينيرديغ و ينيامور مختلف د يعنيان است؛ يب

نبـوده   يشان قابل دسترسـ يا فهم آن برايآنان ناآشنا بوده و  يم براياز مفاه ياريكه بس ييگو

سـازد و از آن   يآنـان كشـف و روشـن مـ     ين اُمـور را بـرا  يـ نجا قرآن ايرو، در ا نياست. ازا

  اد نموده است.يت، رحمت و بشارت يعنوان هدا به

بـودن   باالتر از مسلمان يا شان در مرحلهياند، ا كه مؤمنان مخاطب قرارگرافته ياما زمان

ن، قـرآن در  يانـد. بنـابرا   دهيرسـ  يقرار گرفته و در فهم اُمور مختلف بـه ادراك قابـل تـوجه   

آنان كشف و آشكار نمـوده   يرا كه برا يشود و اُمور يباالتر با آنان وارد سخن م يا مرحله

ر ين امـر از نظـر ادراك و تـأث   يدهد كه ا يك قرار ميه و تفكيمبسوط مورد تجز صورت را به

ن يـ كنـد و از ا  يفـا مـ  يرا ا يار متفـاوت يدر فهم و معرفت گروه مؤمنان از مسلمانان نقـش بسـ  

ر بشـارت را ذكـر نكـرده اسـت، و     يـ گـر تعب ياد كـرده و د يـ ت و رحمت يعنوان هدا مسئله به

افت يشان با ورود به جرگه مسلمانان، بشارت را از قبل دريه ان امر آن باشد كيل ايبسا دل چه

منـد   ت و رحمـت مضـاعف خداونـد بهـره    ياند، منتها با ورود به گـروه مؤمنـان از هـدا    نموده

ر كـرد و  يـ تـوان تعب  يمـ » يافاضـه خـاص الهـ   « يمعنـا  ت بـه يعنـوان هـدا   اند كه از آن به شده

  ت اكتفا شده است.ت و رحميات مربوطه، به ذكر هدايجهت در آ نيبد

توان گفت كـه خداونـد در خطـاب خـود، گـروه مؤمنـان را از مسـلمانان         ين، ميبنابرا

كـه در   يطـور  را قائل شـده اسـت. بـه    ييها آنان تفاوت يك كرده و در گفتار خود برايتفك

شـان، و در قبـال   يا يان و روشـنگر امـور بـرا   يعنوان تب قبال مسلمانان از كالم خود (قرآن) به

ل يـ رسد دل ينظر م اد كرده است؛ كه بهيكننده  كيدهنده و تفك ليعنوان تفص مؤمنان از آن به

ن ياز معرفت و شـناخت اسـت كـه خداونـد بـر همـ       يدن مؤمنان به درجه باالترين امر رسيا

در قرآن پرداخته كه تنهـا   يدتريجد يها ليوتحل هيتر و تجز قيآنان به مسائل عم ياساس برا

آن است كه گـروه مؤمنـان    ياين مطالب گويل درك و شناخت است و همه اآنها قاب يبرا

  برخوردار هستند. يت باالتر و بهتريدر قرآن از گروه مسلمانان از درجه و مز
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ز مشاهده كـرد.  يقرآن ن يها گر از خطابيد يتوان در برخ ين مطلب را ميد ايالبته مؤ

ِکـن ُقوُلـوْا  َقاَلِت «د: يفرما يسوره حجرات م ١٤ة يچنانچه در آ ـْم ُتْؤِمُنـوْا َو َال ا ُقل لَّ ْعَراُب َءاَمنَّ
َ
اْأل

ا  ْسَلْمَنا َو َلمَّ
َ
ِبُکْم َو ِإن ُتِط  یَماُن فیْدُخِل اْال یأ َه َو َرُسوَلُه َال یُقُلو ْعَمـاِلُکْم َشـیُعوْا اللَّ

َ
ْن أ ـَه یِلْتکُم مِّ ئاِإنَّ اللَّ

ِح  د اسـالم  ييـ د؛ بلكـه بگو ياورديمان نيم. بگو: شما ايآوردمان ي؛ اَعراب گفتند: ما امیَغُفوٌر رَّ

مان در قلب شما وارد نشده اسـت و اگـر خـدا و رسـول او را اطاعـت      يهنوز ا يم، وليآورد

  ».را كه خداوند بخشنده و مهربان استيكند، ز يتان را كم نمياز پاداش كارها يزيد، چيكن

اسـت قـائم بـه قلـب و از      ييمان معنايد: ايگو يمان و اسالم مين تفاوت اييعالمه در تب

 يمعنـا  است قائم بـه زبـان و اعضـا. چـون كلمـه اسـالم بـه        ييل اعتقاد است، و اسالم معنايقب

ن را اقـرار كنـد، و   ين است كه شـهادت يم شدن زبان به اينهادن است؛ تسل شدن و گردن ميتسل

اهراً انجـام دهـد؛   دهـد، ظـ   ين است كه هرچه خدا دسـتور مـ  يز به اير اعضا نيم شدن سايتسل

د اعتقـاد داشـته باشـد، و چـه     يـ گو يت آنچه زبـان و عملـش مـ   ينكه واقعاً و قلباً به حقانيا چه

دارد كه عبارت است از: محترم بودن جان و مال، و حـالل   ين اسالم آثارينداشته باشد، و ا

  .)٣٢٨، ص١٨ ق، ج ١٤١٧، يي(طباطبابودن نكاح و ارث او. 

است كه با قلب حاصل  يمان امريد: ايگو يمان و اسالم ميا ان تفاوتيدر ب يفخر راز

 شـود و  ياعم دارد كه هم شامل قلب و زبان م يياسالم معنا يز با زبان، ولين يشود و گاه يم

وان كـه اعـم از   يـ صـادق اسـت؛ ماننـد ح    ز با آن متحد ويهركجا كه خاص صدق كند عام ن

سـت. پـس عـام و    يو منفـك از آن ن  وان در صورت انسـان وجـود دارد  يح يانسان است، ول

گونـه هسـتند.    نيز همـ يـ خاص در عموم، مختلف و در وجود متحد هستند و مؤمن و مسـلم ن 

١١٦، ص٢٨ ق، ج ١٤٢٠، ين رازي(فخرالد(.  

از  يطـور كلـ   ن دو حـوزه را بـه  يـ ات، ايـ ن آيـ شـود خداونـد در ا   يچنانچه مشاهده مـ 

دهـد   ين اجازه را نمياند ا كه تنها با زبان اظهار اسالم كرده يداند و به افراد يگر جدا ميكدي

م قلـب بـه خداونـد و    يقلمـداد كننـد كـه از صـم     يمان بدانند و از كسـان يتا خود را از اهل ا

  اند. مان آوردهيمش ايتعال
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باشـند، كـه    يگر مـ يكـد يطه جـدا از  ي، دو حيتعال مان در كالم حقين، اسالم و ايبنابرا

ز در ين امـر موجـب تمـا   يـ خاص خود برخـوردار بـوده و ا   يژگيت و ويهركدام از خصوص

گـر شـده اسـت.    يد ييسـو و گـروه مؤمنـان از سـو     كيـ خطاب خداوند با افـراد مسـلمان از   

باشــد،  يز مــيــكــالم حــق ن يشــان در شــناخت و درك محتــوايانگر تفــاوت ايــن، بيهمچنــ

نسـبت بـه    ينيو معارف د ميمواجهه با مفاه يكه گروه مؤمنان در ادراك و چگونگ يطور به

  برخوردار هستند. يت باالتريژه و مزيت ويمسلمانان از موقع

 يريگ جهي. نت٦

تـوان   يمـ  يدگاه عالمه و فخـر راز يل از ديان و تفصيتب يها ق واژهيسه و تطبيدر مقام مقا

مربـوط بـه اصـول     يسورة نحل، داللت لفظ ٨٩ة يآافت: از منظر عالمه در يج دست ين نتايبه ا

ز باشد؛ اما فخـر  ين ياسرار خارج از فهم عاد يندارد كه قرآن حاو ين است كه بعديگانه د سه

ه نداشته و علم اصول در قرآن موجود اسـت.  يبا آ يارتباط ينيرديمعتقد است كه علوم غ يراز

ها افـراد بـا   همگان بوده و تن ين اشتراك نظر وجود دارد كه برايسورة آل عمران ا ١٣٨ة يدر آ

وسـف از منظـر عالمـه، قـرآن     يسـورة   ١١١ة يـ شـوند. در آ  يت برخوردار ميصفت تقوا از هدا

ه، مـراد  يـ ر آيز در تفسين يازمندند. فخر رازين بدان نياست كه مردم در د يزيچ دهندة آن زيتم

برداشـت  سـورة انعـام،    ١٥٤ة ين هستند. در آيان امور مرتبط با ديدانسته كه متضمن ب يرا امور

ر يا رسول خدا)، اما در تفسـ ي يعت (زمان حضرت موسيان مبسوط شريل، بيعالمه از واژه تفص

سـورة   ١٤٥ة يـ نظـر عالمـه در آ   امـده اسـت. بـه   يان نيـ م بـه  يجز اشاره به اقوال، ذكر يفخر راز

ل پرداخته و برخالف عالمه بـه اظهـار نظـر دربـاره     يان مراد از تفصيتنها به ب ياعراف، فخر راز

نكـرده اسـت.    يا گـر اشـاره  يد يهـا  ل كتـاب يل نسبت به تفصين تفصيا نبودن ايتر بودن  كامل

ل، گـروه مؤمنـان را از مسـلمانان جـدا     يان و تفصـ يـ تب يعنـ يات؛ يـ ن دو دسته از آيخداوند در ا

ن امر تفـاوت مراتـب   يبسا علت ا كار برده است كه چه شان بهينسبت به ا ير متفاوتينموده و تعاب

  ث معرفت و شناخت باشد.يشان از حيا يوجود
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