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مطالعۀ قرآن» ،به تبیین تعابیر قرآنی پرداخته است .رویدرد ایشان نسبتبه تبیااین تعااابیر ،مااو ز و
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 -1مقدمه
در صدر اسالم با و ود پیامبر(ص) و صحابه ،واژگان و تعااابیر قرآنای ابهااام و پیچیاادگی چناادانی
نداشته است .نتستین کتابهای غریبالقرآن در قرن دوم هجری تدوین شدهاند (ساازگین:1412 ،
ج .)29 ،1ظهور این آثار نشان میدهد که گذر زمااان ،تغییاار شاارایط غرافیااایی حااوزۀ اسااالم و
همچنین ازدسترفتن بسیاری از صحابه و تابعانِ آگاه به معانی واژگان از عواماال مها آگاااهنبودن
مردمان از معانی واژگان در دورههای بعدی است .حتای آثاااری پیبتاار از غریبالقرآنهااا ماننااد
وسؤاالت نافع بن ازرق» که البته بهنام وغریبالقرآن فی شااعر العاارب» نیااز مشااهور اساات ،نشااان
میدهد که معانی برخی از واژگان بر نافع بن ازرق پوشیده بوده و وی معانی آنها را از ابنعبااا
ویا شده و ابنعبا
ابنعبا

با استناد به اشااعار عاارب پاسااخ گفتااه اساات .فاصاالۀ یااک نساالی نااافع از

در مقام شاگرد و استادی و همچنین پیشگامی آنهااا نساابتبه سااایر مؤلفااان کتابهااای

غریبالقرآن نشان میدهد که حتی فاصلۀ یک نسلی میان نافع بن ازرق و ابنعبا

سبب ابهااام در

برخی از واژگان شده است؛ بنابراین واضح است که معانی برخی از واژگان قرآنی در گااذر زمااان
دچار ابهام میشود و نیازمند تبیین است؛ ابوعبیده (م210ه.ق) نتستین دانشمند صاحبنامی است
که در ومجازالقرآن» پاستگویی به این نیاز را مه ترین انگیزۀ تألیف میداند (ابوعبیده[ ،بیتا]-8 ،
 .)9هرچند در گذر زمان مفسران و اندیشمندان به تبیین واژگان قرآنی پرداختهاند؛ اما تبیین خاص
حسنالدین احمد از اصطالحات و تعابیر قرآنی اثر وی را شایستۀ بررسی و تحلیل کرده است.
در این مجال تعبیر وفارالتنّور» بهعنوان مطالعۀ موردی با تأکید بر دیدگاه حسنالدین احمااد در
کتااابِ و »A New Approach to the study of the Quranنقااد و بررساای شااده اساات.
حسنالدین احمد (1924-2019م) قرآنپژوهِ کمترشناختهشده شاابهقاره هنااد اساات .وی در سااال
 1973از دانشگاه ملی اسالمی دهلینو ،از قدیمیترین دانشگاههای هند فارغالتحصیل شااد .ایشااان
پیب از اخذ مدرک دکتری در فضای اداری و مدیریتی فعالیت داشته اساات و طاای دورۀ  35ساااله
خدمت خود عهدهدار پستهای مدیریتی از معاونت وزارت خار ه و مسئول وزارت اوقاف بااوده
است .ایشان مدیری توانمند ،محققی بر سته و نویسندۀ  38کتاب است و بارها بهعنوان سااتنران
به ایاالتمتحده دعوت شد .در سال  1954نیز بهعنوان ستنران در کنگرۀ هانی دین در ژاپن کااه
با هدف ارتقای صلح هانی صورت گرفت ،شرکت کرد.
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حسنالدین احمد ،در حوزههای فرهنگی ،ا تماعی و مؤسسات عامالمنفعه نیز حضوری فعااال
داشته است .انجمن امیرخسرو در هند به تدبیر ایشان تأسی

شااد و در سااال 1980م .شااعبهای از

این انجمن را در آمریدای شمالی راهاندازی کرد.
حسنالدین احمد پ

از بازنشستگی بهعنوان رئی

کمیسیون اقلیت اندهرا پرادش ( Andhra

 )AP( )pradeshفعالیت داشت که این ایگاه و منصب اداری ه تراز وزیر بود .ایشان ساارانجام
پ

از تحمل سه سال بیماری در  13آگوست  2019درگذشت و در قبرستان مسااجد المااا

خاک سپرده شد .آثار وی پیب از  50سالگی در حوزۀ معرفاای زبااان و ادبیااات اردو و پا

بااه
از آن

فعالیت علمی در حوزۀ زبان و ادب را عموماً نسبتبه قرآن و تاریخ آن مصروف داشت.
کتاب و »An Easy Way to Understanding Qur'anسال  1987در  240صفحه بااه زبااان
انگلیسی چاپ شد و پ

از اقبال به ترکی ،فرانسوی ،اردو و هندی نیز تر مه شد .نگارش اولااین

اثر قرآنیِ این محقق به زبان انگلیسی نشان میدهد که رویدردهای تبلیغیاش ،در تاادوین اندیشاۀ
قرآنی وی اثرگذار بوده است .هر چند کتاب انجمن ،دومین اثر قرآنی محقق در سااال 1989م .بااه
زبان اردو نگارش شد؛ اما سااایر کتابهااای قرآناای وی Introducing The Quran: How To
 348 »Study And Understand The Quranصاافحه بااه سااال  ،2004و The Qur'anic
 77 »Portrayal of Womanصفحه به سال  2008و همچنین کتاااب و A New Approach to

 »the study of the Quranکه در سالهای  2004و  2008بهعنوان اثااری مها از ایشااان چاااپ
شده و در این مقاله مورد تأکید است ،به زبان انگلیسی ارائه شدهاند.
عالوهبراین ،ایشان دارای آثاری است که شاید بتوان متدولوژی در رویدرد به قرآن را براسا
آنها کشف کرد .این آثار با دو عنوان و »A Brief History Of Islamدر  593صاافحه بااه سااال
 2006و و A Concise History Of Islam: Essays On The Religio Political Histor Of

 »Islamدر  472صفحه به سال  2007چاپشده است .این دو اثاار اخیاار نشااان میدهااد رویداارد
برونمتنی (تاریتی -امعهشناختی) در آثار قرآنی وی و ود دارد .نقد و بررسی ایاان دیاادگاه در
پژوهب پیبِرو نیز وابستگی تبیین قرآن به فضای تاریتی -امعهشناختی ادب عربای را روشاان
میکند .هرچند حسنالدین خود به این تأثیر و تأثرها اشاره نمیکند.
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 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
کتاب و( »A New Approach to the study of the Quranرویدردی نو به مطالعۀ قرآن)455 ،
صفحه به سال  2008و در پنج فصل چاپ شد .فصل اول در مورد اسلوب قاارآن (تداارار ،رابطاۀ
قرآن و شعر ،وزن ،قافیه و ،)...فصل دوم در مورد عل بدیع (تشبیه ،تمثیل ،اسااتعاره و )...اساات و
در فصل سوم به تبیین  37اصطالح قرآنی (مانند آخاارت ،خلیفااه ،زکااات ،سااجده و ،)...در فصاال
چهارم به تبیین  18تعبیر قرآنی و همچنین  68کلمه قصار پرداخته است .در فصل پایانی بر آیاات،
واژهها و نامهای زیبا در قرآن تمرکز شده و درمجموع  32آیه 41 ،واژه و  12نام زیبا را موردتو ه
قرار داده است .دلیل انتتاب تعبیر وفارالتنّور» از میان تعااابیر متتلااف ،اختالفنظرهااای متنااوع در
میان مفسران در برابر این تعبیر است .این اثر به زبان دیگری نیز تر مه نشده است .دو مقاله و دو
پایاننامه ،تنها پژوهبهای صورتگرفته با موضوع کتاااب و A New Approach to the study

 »of the Quranهستند.
در هیچکدام از این آثار نیز بهصورت مستقل به بررسی و نقد تعبیر وفارالتنّور» پرداختااه نشااده؛
بنابراین پژوهب حاضر به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر است:
 -1دیدگاه حسنالدین احمد در مورد معنای تعبیر وفارالتنّور» چیست؟
 -2دیدگاه حسنالدین احمد دارای چه اشداالتی است؟
 -3دیدگاه مفسران در مورد تعبیر وفارالتنّور» چیست؟
 -4اختالف دیدگاه مفسران به چند دستۀ کلی قابلتقسی است؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
هدف پژوهب حاضر نقد و بررسی دیدگاه حسنالدین احمد در رابطه با تعبیر وفارالتنور» با تبیااین
دیدگاه مفسران است .دیدگاههای مو ز و درعینحال باادیع حساانالدین احمااد در تبیااین معنااای
تعابیر قرآنی در راستای مطالعۀ قرآن بهمنزلۀ اثری ادبی اساات کااه امااروز موردتو ااه رویدردهااای
زبانی -سبکشناختی است (برای اهمیت ایاان بحااث ر.ک :میاار1396 ،؛ هاوتینا  .)1389 ،تبیااین
تعابیر با تحلیل ادبی و درعینحال نگاه تاریتی به آیات قرآن پرده از معانی دید برمیدارد.
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
پژوهب حاضر به روش توصیفی -تحلیلی انجام شد .برای پاسخ به پرسبهای این پژوهب ،ابتدا
به تبیین ا زای تشدیلدهندۀ تعبیر از منظر کتابهای لغت پرداخته شد .تبیین ا مالی معنای لغاات
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در زبانهای سامی و پ
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از آن دیدگاه مفسران مورد تو ه و ارزیابی قرار گرفتااه و در پایااان نظاار

حسنالدین احمد در مورد تعبیر وفارالتنّور» تبیین ،نقد و بررسی شده است.
 -4-1پیشینۀ تحقیق
تاکنون مقاله یا کتاب مجزایی در زمینۀ موضوع مقالۀ حاضر چاپ نشده ،اما چند اثر در مقااام نقااد
کتاب نگارش شده است .مقالۀ نقد کتاااب ورویدااردی نااو بااه مطالعاۀ قاارآن» اثاار سااید مصااطفی
احمدزاده ( )1394پ

از معرفی ساختار کتاب به نقد کلی آن پرداخته و از دیدگاههای مؤلااف در

سوگند ،ایمان و نمادپردازی نیز یاد کرده است .نویسنده اینگونه نتیجه گرفته که اثاار حساانالدین
احمد در عین ک نظیری نشاندهندۀ ناآگاهی ایشان از روش فه قرآن است؛ البتااه نویسااندۀ مقالااه
بهدلیل تأکید بر معرفی ساختار کتاب حسنالدین احمد به نقد کلاای پرداختااه و شااواهد کااافی در
زمینۀ نقد نظر مؤلف ارائه نداده است؛ بهطور مشتص کاستیهای دیاادگاه حساانالدین احمااد بااا
تبیین دیدگاه مفسران مورد ارزیابی قرار نگرفته است .در پایانناماۀ عباادالغنی کااردی تااودزیلی بااا
عنوان وتر مه و نقد فصل اول و دوم کتاب رویدردی نو به مطالعۀ قاارآن» ( )1394نیااز بااا تأکیااد
بیشتر بر تر مه ،دو فصل اول تر مه شده و در برخی از موارد اندک صرفاً اصطالحات فصلهای
تر مهشدۀ کتاب یعنی اصااطالحات مربااو بااه ساابک و آرایااههای ادباای مااورد نقااد و بررساای
قرارگرفته و به این اشاره نشده است کااه دیاادگاه حساانالدین احمااد در تبیااین آیااات قاارآن چااه
اشداالتی دارد؛ در مقالۀ ونقد دیدگاه حسنالدین احمد پیرامون نماد» ( )1397اثر حسااین خاااکپور
نیز بهطور خاااص بااه مقولااه ونماااد» پرداختااه شااده اساات .نهایتااً در هیچکاادام از منااابع مااذکور
بهطورخاص به بررسی تعابیر و بهویژه تعبیر وفارالتنور» پرداخته نشده است.
 -2فور در لغت
لغویان در معنای وفور» اختالفنظری ندارند .مشتق فعلی مادۀ وفور» به دی  ،آتب ،دود ،غضب و
آب نساابت داده شااده اساات (خلیلبناحمااد279/8 :1409 ،؛ أزدی ،1019/3 :1378 ،ابنمنظااور،
)67/5 :1414؛ یعنی معنای و وشایدن و فااورانکردن» در آن نهفتااه اساات .در واسااا البالغه» بااا
تفدیک معنای حقیقی از مجازی ،اسناد فور به دیا  ،چشاامه و آب ،کاااربرد حقیقاای [و اولیااه] و
اسناد فور به غضب ،کاربرد مجازی دانسته شده است (زمتشری :1419 ،ص .)484داللت عبااارت
عرفی و اء القوم من فوره » بر و اشوا الحرب فأقبلوا من و هه ذلک» که بااه معنااای درگاارفتن
نزاع همراه با خش و غضب است (خلیل بن احمد :1409 ،همانجا) و نیز داللت آیه ومِانف فااوره
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هذا» (آلعمران )125/بر ومن غضبه الذی غضبوه ببدر» (طریحی )446/3 :1375 ،نشااان میدهااد
که کاربرد مجازی به همراه کاربرد حقیقی آن شایع بوده است.
 -3تنور در لغت
تنور واژهای غیرعربی و در زبان عربی و فارسی بهطور مشترک به معنااای محاال طاابخ نااان اساات
(خلیلبناحمد154/3 :1409 ،؛ صاااحب ابنعباااد353/8 :1414 ،؛ ثعااالبی208 :1422،؛ زمتشااری،
96 :1419؛ ابنمنظور95/4 :1404،؛ فیااومی77/2 :1414 ،؛ طریحاای234/3 :1375 ،؛ زبیاادی:1414،
134/6؛ ابناثیر)448/1 :1367،؛ البته سیوطی دامنۀ اشتراک این واژه را در بحااث از ومعرفاه توافااق
اللغات» به دیگر زبانها غیر از فارسی و عربی میکشاند (سیوطی )120/1 :1414،و در ایی دیگر
با تأکید بیان میکند که واژۀ وتنور» لفظ مشااترک تمااامی زبانهااا اساات (ساایوطی.)318/2 :1414،
زمتشری تأکید میکند که عرب برای این واژه معنایی ز این ندارد (زمتشااری.)138/1 :1389 ،
معانی دیگاار ماننااد محاال وشااب آب [چشاامه] (ر.ک :خلیلبناحمااد154/3 :1409 ،؛ صاااحب
ابنعباااد ،)425/9 :1414 ،روی زمااین (طریحاای ،)234/3 :1375،محاال معشاادن آب در درّه
(زبیدی )134/6 :1414 ،نیز برای این واژه گفته شده است که البته با تأکید طریحی ،در ساایاق آیاۀ
موردبحث ،تنّور به معنای روی زمین است .در مقام استعاره نیز لغویان در بحث از ووطی » ،تنّااور
را به معنای ووطی » دانسااتهاند کااه داللاات باار شاادت کااار دارد (خلیلبناحمااد154/3 :1409 ،؛
ابنفار  ،122/6 :1404 ،طریحی .)123/4 :1375،گفته شده است عبارت واآلن حَمِیَ الوَطی ُ» در
حدیثی از پیامبر در بحبوحۀ نا

حنااین ،بااه شاادتگرفتن نا

اشاااره دارد و بهتاارین کنایاۀ

استعاری بهکاررفته از سوی پیامبر بوده که سااابقهای نیااز نداشااته اساات (طریحاای123/4 :1404 ،؛
ابناثیر.)448/1 :1367 ،
سیوطی در المزهر در فصلی باعنوان وفی البنات» که ناظر باار ترکیبهااای معنااایی برگرفتااه از
وبنت» است ،به ترکیب مشتق از وتنّور» اشاااره کاارده و میگویااد :و ...بنت َننوت :ا خُبْزَت ن » (:1418
 ،)407/1این ترکیب که به معنای ویک قرص نان» است و در زمرۀ ساختهای ثانوی واژۀ وتنّااور»
قرار میگیرد ،به قدمت واژه تنور و همچنین معنای اصلی آن اشاره میکند.
امروزه با تجمیع و طبقهبندی اطالعات در حوزۀ ریشهشناسی نااوینِ واژۀ وتنّااور» میتااوان بااه
هستۀ اصلی معنایی این واژه دست یافت .مشدور پ

از بررساای ایاان واژه در زبانهااای متتلااف

اکدی ،سریانی ،فارسی ،پهلوی ،اوستایی و ...به این نتیجه رسیده است که این واژه از زبان ایراناای
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وارد نشده است و ظاهراً وامواژه از زبانهای سامی است (مشاادور)107/1 :1357،؛ بنااابراین ایاان
واژه در پهنۀ وسیعی از زبانهای هناادواروپایی و آفروآساایایی و ااود داردِ .فااری نیااز در مااورد
ریشهشناسی واژۀ تنور براسا

اشعار کهن ،منابع فقهخُلغة اسالمی و نیز بررساای واژه در زبانهااای

هندواروپایی و آفروآسیایی به این نتیجه رسیده که معنای اصلی و مرکزی واژه ،همان تنااور نااان و
کوره است .وی در پایان بررسی معتقد است که قدمت ایاان واژه ازنظاار کاااربرد حتاای بااه قباال از
زبانهای سامی و قبل از زبانهای هندواروپایی برمیگردد ( .)Jeffery,2007: P 94-95بااا تو ااه
به دیدگاه لغتشناسان ،معنای اصلی واژۀ تنور ،همان تنور نانپزی ،کوره یا چیزی شبیه آن است.
 -4مفهومشناسی «فارالتنّور» ازنظر مفسران
براسا

معانی متتلف واژۀ وتنّور» ،مفسران در تفسیر عبااارت وفااارالتنّور» نظاارات متتلفاای بیااان

کردهاند که در ادامه بررسی شده است.
 -1-4حمل تنور بر معنای حقیقی
با تأکید بر معنای حقیقی که نشاندهندۀ معنای موضوعٌله واژه نیز است ،بسیاری از مفسران متقادّم
و متأخّر ،وتنّور» را به معنای حقیقی ،یعنی داللت بر محل طبخ نان حمل کردهانااد .ازآنجاییکااه در
معنای وفور» اختالفی نیست .عبارت وفارالتنّور» را بااه معنااای برآماادن آب از تنااور دانسااتهاند کااه
نشانهای بر شروع طوفان و عذاب وعده داده شده بااوده اساات (ر.ک :فااراء14/2 :1980 ،؛ طبااری،
322-317/15 :1420؛ زمتشری346/17 :1389 ،؛ طباطبایی337/10 :1390 ،؛ ساید قطااب:1408 ،
1877/4؛ آلوسی)250/6 :1415 ،؛ طرفداران این معنا از تنور به سه دلیل باارای گاازینب ایاان معنااا
استناد کردهاند:
دلیل نخست :هرگاه معنا دایر بر معنای حقیقی و مجازی باشد ،انتتاب معنای حقیقاای کااه در
کالم عرب معمول و دارای شهرت بیشتر بوده ،به صااواب نزدیااکتر اساات (سیدمرتضاای:1998 ،
170/2؛ طبااری322/15 :1420،؛ زمتشااری346/17 :1389،؛ ابن ااوزی372/2 :1422 ،؛ مدااارم
شیرازی.)97/9 :1380،
دلیل دوم :این نظر عالوهبر دلیل نتست ،دارای پشتوانۀ روایی و بیشترین روایات است (ر.ک:
سیدمرتضی170/2 :1998 ،؛ ثعالبی283/3 :1422،؛ طوسی[ ،بیتا]486/5 ،؛ عیاشاای147/2 :1381،؛
فیض کاشانی443/2 :1373 ،؛ ابنعطیه170/3 :1422 ،؛ بحرانی .)161/5 :1415 ،عالمه مجلسی نیز
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از نقل روایات اظهارنظر کرده است ،در روایااات

مربو به وفارالتنّور» نیز به پشتوانۀ روایات ،معنای تنااور نااان را برگزیااده اساات (مجلسای:1403،
.)334/11
دلیل سوم اینده برخی مفسران دلیل گاازینب ایاان نظاار را دیاادگاه بیشااتر مفسااران دانسااتهاند
(بغوی .)448/2 :1420 ،بهنظر میرسد این دلیل مبتنیبر دلیل دوم باشد که خود مبتنیباار روایااات
است؛ یعنی شهرتی که مبتنیبر کثرت روایات است.
بررسی و نقد
 -1حمل تنور بر معنای حقیقی و تفصیل فااوران تنااورِ زمااان حضاارت نااوح(ع) براسااا

روایااات

نقلشده دارای اختالف الفاظ و اضطراب فراوان است .در برخی از روایات ،تنور به تنورخانۀ نوح
و در برخی دیگر به تنور پیرزنی که در نزدیک کشتی نوح درحال پتااتن نااان بااوده اساات ،اشاااره
دارد؛ عالوهبرآن ،محل تنور نیز در روایاتِ متتلف ،کوفه ،شام و هند گفتااه شااده اساات .بااهعالوه
سیوطی روایتی متفاوت از فوران آب از تنور را نقل میکند؛ خالصه ما را در خبر نقلشده از وی
این است که وقتی آبِ اطراف کشتی باال آمد ،خبر به فرعون آن زمان رساندند که آن کسی [نااوح]
را که مجنون میخواندید ،ه اکنون آنچه را که وعده داده بود ،آورده است .وقتی فرعااون بااه ناازد
نوح آمد ،نوح به آب اطراف مرکب فرعون اشاره کرد که االن زمان وعده رسیده اساات ،چااون آب
از همه ا می وشد (سیوطی.)430/4 :1414 ،
 -2سیدقطب آشفتگی و زئیات ما رای فوران آب از تنور را ساختۀ تتیل دانسته و روایااات
را اسرائیلیاتی میدانااد کااه از ظاااهر آنهااا مجعولبودنشااان آشاادار اساات (ساید قطااب:1408 ،
.)1877/4
 -3دلیل باورمندان به معنای نتست که روایات را پشتوانۀ انتتاب خود میدانسااتند ،براسااا
اضطراب فراوان روایات و و ود روایات متعارض متدوش است .هرچند در این مجال بررسی و
نقد روایات ممدن نیست ،ولی با تو ه به آشاافتگی روایااات و بیااان زئیاات کااه از ویژگیهااای
روایاتِ برساختۀ اسرائلیات است ،استناد به روایات ایگاه محدمی ندارد .ازسویدیگر ،دلیاال دوم
نیز دارای اتقان نیست؛ زیرا برخالف نظر افرادی که حمل بر معنای حقیقی تنور یعنی تنور نااان را
معنای حقیقی و اصلی میدانستند ،آیتاهلل معرفت معتقد است که براسا

استعمال عاارب ،اصاال

معنای تنور ،رستنگاه آب و چشمهسارانی است که آب از آن به وش میآیااد و از هماین رو بااه
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تاالبهای میان دشت نیز تنور میگویند (معرفت .)168/2 :1379 ،ضمناً در پاسخ بااه کسااانی کااه
الف و الم مو ود در والتنّور» را الف و الم عهد دانستهاند و معتقدند باید تنوری مشااتص باشااد،
باید گفت که الف و الم میتواند ،الف و الم ن

باشد تا اشاره کند وقتی همه ای زمین یا همۀ

چشمهساران وشیدند و فوران کردند ،عذاب آغاز و دستور سوارشدن بر کشتی صادر شد.
 -2-4حمل تنور بر معنای مجازی
برخی دیگر از مفسران که گروهی از آنها احتمال معنایی نتست را مطرح کردهاند ،احتمال معانی
دیگری را نیز مطرح کردهاند .در این قسمت ابتدا نظرات مفسران بیان میشود ،سپ

دلیل کسااانی

که این معنا را برگزیدهاند ،بررسی میشود.
 -1-2-4سطح زمین
برخی از مفسران مراد از تنور را سطح زمین دانستهاند .این دسته از مفسران با انتساب نظرشان بااه
ابنعبا  ،زهری و عدرمه ،دلیل این انتتاب معنا را آیۀ  12سااورۀ مبارکاۀ قماار دانسااتهاند (ر.ک:
طبرسی247/5 :1372 ،؛ طوسی[،بیتا] .)486/5 :برخی نیز تصریح کردهاند که عرب به سطح زمین
نیز تنور میگوید (بغااوی448/2 :1420 ،؛ طبااری322/15 :1420 ،؛ سیدمرتضاای[ ،بیتااا]170/2 ،؛
ابن ااوزی372/2 :1422 ،؛ فتااررازی346/17 :1420 ،؛ قرطباای33/9 :1364،؛ ابنعاشااور:1420 ،
70/12؛ معرفت .)168/2 :1379 ،به باور این گروه بهخصوص فتررازی که صااریحاً معنااای تنااور
نان را بهعنوان معنای حقیقی برگزیده است ،این معنا که عرب سطح زمین را تنور مینامد ،معنااای
مجازی است .البته طبری معنای تنور نان نسبتبه معنای سطح زمین را در کالم عرب معمااولتر و
مشهورتر میداند (طبری ،همان ا) .برخی نیز بهگونهای تفسیر کردهاند که ااامع دو معنااای تنااور
نان و سطح زمین است؛ صاحب تفسیر واللباب فی علوم الدتاب» میگوید کااه آب از همااه ااای
زمین وشید حتی از تنورها (ابنعادل )485/10 :1419 ،و قرشی نیز میگوید :آب از همۀ مدانها
وشید ،اما از تنور بهعنوان اعالم [وعده] بود (قرشی )493/4 :1375،یا ابنعاشور میگوید :آب از
همۀ سطح زمین وشید تا به سطح تنور یا زمین بلند رسید (ابنعاشااور 70/12 :1422 ،نیااز ر.ک:
خطیب1140/6 :1424 ،؛ مدارم شیرازی.)97/9 :1380 ،
بررسی و نقد
با تو ه به اینده حمل معنای تنور بر معنای مجازی نیازمند قرینااه اساات ،در عبااارت وفااارالتنّور»،
تنور به معنای حقیقی است .عدمتصریح برخی از مفسران به معنای مجااازی و نیااز تردیااد برخاای
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دیگر از مفسران نسبتبه معنای مجازی و ارائۀ معنای امع ،بیانگر این است که این دیدگاه امدان
طرح بهعنوان نظر برگزیده ندارد.
 -2-2-4جای بلند و مرتفع زمین
برخی مفسران به نقل از قتاده ،احتمال معنایی تنور بااه معنااای مدانهااای مرتفااع زمااین را مطاارح
کردهاند (طبرسی247/5 :1372 ،؛ قرطبی .)33/9 :1364،ابن وزی به نقل از ابناالنباری دلیاال ایاان
نظر را این میداند که اهای بلند زمین و مدانهای مرتفااع را بااه ساابب بلناادی بااه تنااور تشاابیه
کردهاند (ابن وزی 372/2 :1422 ،و نیز رک :فتااررازی .)346/17 :1420 ،بااا تو ااه بااه وسااعت
طوفان نوح ،وشیدن آب حتی از مدانهای مرتفااع بااه دور از ذهاان نیساات؛ امااا بااا بررساایهای
صورتگرفته اطالق تنور بر مدانهای بلند خیلی شایع و شناختهشده نیست.
 -3-2-4طلوع سپیدهدم
برخی از مفسران با استناد به نقلی از امیرمؤمنان(ع) وفارالتنّور» را به معنای طلوع سپیدهدم دانسااتهاند
(بغااوی 448/2 :1420 ،سیدمرتضاای[ ،بیتااا]170/2 :؛ طبااری317/15 :1420 ،؛ طبرساای:1372 ،
247/5؛ طوسی[ ،بیتا]486/5 :؛ فتررازی346/17 :1420،؛ قرطبی .)33/9 :1364 ،براسا

بررسی

نگارندگان ابن وزی تنها مفسری است که قائل بهتفصیل شده و اقوال در این زمینه را به سه قااول
تنویر صبح ،طلوع فجر و طلوع خورشااید تقساای کاارده اساات (ابن ااوزی)372/2 :1422 ،؛ البتااه
بهنظر میرسد ریشۀ اصلی این قول مربو به امیرمؤمنان(ع) است که در دورههای بعاادی تغییاارات
زئی پیدا کرده است.
بررسی و نقد
ابنعطیه داللت تنور بر تنویرالصبح را از هت صَرفی و ساختمان کلمه بعیااد میدانااد (ابنعطیااه،
 .)170/3 :1422گفته شده است سید مرتضی نیز این نظر را مَجاز و زو بطنهااای قاارآن دانسااته
است که از سوی امیرمؤمنان(ع) مطرحشده است (فطاوی وسام .)80/1 ،آلوسی بااا تأکیااد باار ایندااه
این معنا در زبانی که از آن گرفتهشده (عجمی) و ود ندارد ،میگوید این معنا بعید اساات (:1415
 .)250/6با تو ه به اینده براسا

نظر لغویان ،وتنّور» در زمرۀ قاعدۀ توافق لغااات قاارار میگیاارد؛

معنای وفارالتنّور» به سرزدن صبح بعید به نظر میرسد و در صورت اثبات درستی روایات که ای
بحث آن در این مقاله نیست ،بهناچار باید زو تأویالتی باشد کااه از زبااان معصااوم اااری شااده
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است ،بهویژه که اقوال مطرحشده در این معنااا تنهااا منتسااب بااه امیرمؤمنااان(ع) یااا شاااگرد ایشااان
ابنعبا

است.

 -4-2-4مکان جمعشدن آب در کشتی
برخی معتقدند که وقتی قسمتی از آب کشتی در پشت یدی از درهای آن مع شد و باااال آمااد و
فوران کرد ،دستور سوارشدن صادر شد (سیدمرتضی436/2 ،1431 ،؛ قرطبی.)33/9 :1364 ،
بررسی و نقد
از نظرگاه لغویان محل معشدن آب در روی زمین وتنّور» نامیده میشود؛ اما اطالق این معنااا باار
معشدن آب در کشتی ز توضیحات برخی مفسران در ذیل این آیه ،ااایی دیگاار دیااده نشااده
است .بهنظر میرسد این معنا نیز برگرفته از روایتی است که سیوطی نقل کرده و پایبازاین باادان
اشاره شد.
 -3-4تعبیر اصطالحی
برخی از مفسران در تفسیر وفارالتنّور» هرچند تکتک واژگان را حمل بر معنای حقیقاای کردهانااد؛
اما تمام عبارت را یک تعبیر دانستهاند و از مجموع نظر مفسران میتوان دو معنا باارای ایاان تعبیاار
یافت:
نخست اینده کنایه از غایت خش خداوند نسبتبه کافران قوم نوح و اشاره به انتقااام خداونااد
از آنها دارد .این دسته از مفسران این تعبیر را عموماً با تعبیر وحَمِیَ الوَطی ُ» که منسوب به پیامبر
در بحبوحۀ ن

حنین است ،معادل دانستهاند (طبرسی .)247/5 :1372 ،وحَمِیَ الوَطی ُ» به ایاان

معناست که تنور ن

گرم شد و آتب ن

شعلهور گردید ،تعبیر نزدیک به آن یعنی وفارالتنّور»

به معنای ،وقتی غضب الهی شدت گرفاات ،اساات (طباطبااایی337/10 :1390 ،؛ مدااارم شاایرازی،
.)97/9 :1371
دوم براسا

همان تعبیر وحَمِیَ الوَطی ُ» اما این بار مفهوم آیه بدین معناست که وقتی دیاادی

کار باال گرفت و آب زیاد شد خودت و دیگران را نجات بده (فتر رازی)346/17 :1420،؛ تفاوت
این معنا با معنای نتست در این است که در این معنا وفارالتنّور» به شدتگرفتن ریااان و فااوران
آب اشاره دارد ،نه شدت غضب خداوند .زمتشااری نیااز باادون تفصاایل اشاااره کاارده اساات کااه
وفارالتنّور» به معنای این است که وقتی کار به سرآمد خویب رسید ،دستور سوارشاادن باار کشااتی
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صادر شد (زمتشری ،بیتا) 346/17 :؛ ابنعطیه نیز در انطباق تعبیر وفارالتنّور» بر وحَمِیَ الوَطی ُ»
میگوید ،فرقی میان معنای وطی

و تنور نیست .سیدمرتضی از اصطالح وقَد فارَت قِدرَ القَوم» نیز

نام میبرد که عرب آن را به کار میگرفته است (سیدمرتضاای .)170/2 :1431 ،ابنعاشااور نیااز بااا
استناد به بیت شعری ،تعبیاار وفااارالتنّور» را تمثیلاای باارای شاادت اوضاااع و احااوال میدانااد .وی
وفارالتنّور» را تمثیلی برای رسیدن چیزی به باااالترین مقاادار میدانااد ،ماننااد ایندااه در مثاال گفتااه
میشود ،وبلغ السیل الزبی» یعنی سیل به باالترین حد خود رسید (ابن عاشور)70/12 :1420 ،؛ این
مثل در زبان عربی برای کسی به کار میرود که از حد گذشته باشد ،یا کاری که بااهغایت خااویب
رسیده و شدت یافته باشد (ر.ک :یوسای157/1 :1401 ،؛ بغاادادی .)4/6 :1418 ،ایاان معنااا دقیقااً
مشابه این است که در زبان فارسی گفته شود ،وکارد به استتوان رسید» یا وآب از سرگذشت».
 -1-3-4نقد و بررسی دیدگاه مفسران
برخی از مفسران با همان استداللی که دیدگاه نتساات را پذیرفتهانااد ،عدمپشااتوانۀ روایاای و نیااز
معنای مَجاااز را دلیاال ضعیفشاامردن ایاان برداشاات از آیااه دانسااتهاند (طبرساای:247/5 :1372 ،
فتررازی .)346/17 :1420،سید شریف مرتضی نیز برداشت تفسیری غضب خداوند از وفارالتنّور»
را بدترین قول میداند (سیدمرتضاای)436/2 :1431 ،؛ امااا بااهنظر میرسااد توضاایح وی در مااورد
تر یح حقیقت نسبت به مجاز ،دلیل ردّ این قول است .آلوسی نیز ناسااازگاری بااا اخبااار آمااده را
دلیل عدمپذیرش این دیاادگاه میدانااد (آلوساای .)250/6 :1415،براسااا

آنچااه گفتااه شااد ،اگاار

اضطراب در روایات را بپذیری و به این ندته تو ااه کناای کااه در قاارآن اصااطالح و ااود دارد و
میراث مدتوب تفسیری مانند ومجازالقرآن» ابوعبیده نیز مؤید آن است .در این صورت این دیاادگاه
به صواب نزدیکتر است و زمینۀ مناسبی برای پژوهبهااای زبانشااناختی در حااوزۀ اصااطالحات
قرآنی است؛ زیرا ه دارای پشتوانۀ کافی در حوزۀ مباحث زبانشناسی کهن قرآناای اساات؛ یعناای
مبتنیبر اصول محاورهای زبان عربی است و ه از منظر روششناسیِ تاااریتی قابلتو یااه اساات؛
بنابراین نظر نگارندگان در این مقاله نیز همسو با نظر ابنعاشور است .البتااه در فضااای آکادمیااک،
این نظر نیازمند تبیین روششناختی است.
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 -5طرح و بررسی دیدگاه حسنالدین احمد در مورد تعابیر اصطالحی
کتاااب و »A New Approach to the study of the Quranبااهدلیل ساااختار فهرسااتگونۀ
اطالعاتی که مبانی و روش مؤلف را مشتص سازد ،ندارد؛ ازاینرو تأماال در مقدماۀ  6صاافحهای
کتاب ،رویدرد وی را نسبتاً روشن میسازد.
حسنالدین احمد در آغاز مقدمۀ کتاب با تأکید باار آیاۀ  29سااورۀ مبارکاۀ وص» و  27سااورۀ
مبارکه وزمر» ،روش فه قرآن را تدبر و تأمل دقیق در آیااات دانسااته اساات و تصااریح کاارده کااه
کتابب با همین هدف سامان یافته است ( .)Hasanuddin Ahmed:2008, 7وی کتاااب خااویب
را بر این حقیقت مه مبنا نهاده است که قرآنی که امروز در دست مردم است ،دقیقاً همااان قرآناای
است که پیامبر دریافت کرده و به همان صااورت بااه صااحابۀ خااویب منتقاال ساااخته اساات .وی
همچنین دردستر بودن پیام قرآن برای همگان و امدان فه آن در صورت ارتبااا هوشاامندانه و
صمیمانه را برای ابداع روشی که هر محققی بتواند قرآن را بفهمااد ،ضااروری میدانااد (.)Ibid: 8
حسنالدین احمد بدون اشاره به شاهد خاصی معتقد است ،اگر تالشهای گذشتگان رصااد شااود،
بهترین تالشها در حوزۀ تبیین زیباییهای ادبی شدل گرفتااه اساات .وی باار ایاان اسااا

پا

از

بررسی اسالیب قرآن ،مه ترین عامل فه قرآن را در گرو فه تعابیر و اصطالحات قرآن میداند و
معتقد است قرآن اصطالحات خاص خود را دارد که بدون فه کامل آنها تمام تالشها برای فه
قرآن بیفایده خواهد بود .راهدار عملی حسنالدین بر دو قاعدۀ مه استوار است:
نتست :مالک و معیار فه درست اصطالحات ،معنایی است که اصحاب پیااامبر(ص) در زمااان
ایشان از قرآن میفهمیدند ...و همان سبب شد تا زندگی آنان کامالً تغییر پیدا کند.
دوم اینده ،اصطالحات غیراسالمی ما را از معانی صحیح قرآن دور کرده است ،اگر ا زاء یااک
اصطالح بهصورت تحتاللفظی تر مه شوند –که در برخی موارد واقعاً این اتفاااق افتاااده اساات-
معنا تمسترآمیز و مضحک خواهد شد (نک.)Ibid: 10 :
براسا

نظر حسنالدین احمد ،قرارگرفتن در فضای نزول آیات و درک برونمتنی (تاااریتی-

امعهشناختی) از آیات قرآن ضروری است .ایشان در بیان تعبیر چنااین میگویااد :وتعبیاار حالاات
بیانی خاصاای از یکزبااان اساات ».گاااهی کلمااات و عبااارات معنااای ضاامنیِ متفاااوتی از معنااای
تحتاللفظیشان دارند کااه از طریااق کاااربرد آن تثبیتشااده و اغلااب معنااایی متفاااوت از معنااای
دستوری و منطقی آن دارد؛ بهعبارتدیگر ،تعبیر حااالتی از کاااربرد یااک زبااان اساات کااه معنااایی
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متفاوت از معانی بهدستآمده از عناصر مشترک آن دارد؛ بنابراین در صورت تفسیر یا تر مۀ یااک
تعبیر به زبان دیگر ،باید آن را براسا

کاربردش در زبانی کااه بااه آن متعلااق اساات ،تفساایر کاارد

(.)Ibid: 164
قرآن کری از تعابیر متعددی استفاده کرده است .تشتیص این تعابیر امری ضروری اساات ،در
غیر این صورت احتمال اینده محققِ قرآنیای که درصدد ستجوی پیام قرآن از طریااق ا اازاء آن
بوده است ،به اشتباه افتد ،بسیار زیاد است ( .)ibid: 8بنابر مقدمۀ حسنالدیناحمد و نیز بحااث از
تعابیر و تبیین آنها ،ضرورت تبیین درست تعابیر و تأثیر مه آنها در فه قرآن ،فهمیده میشااود؛
اما حسنالدیناحمد نه به میراث گذشتگان که تالشهای زیادی در این مسیر انجام دادهاناد اشاااره
میکند و نه خود روش روشنی ارائه میدهد.
 -1-5نظر حسنالدیناحمد در مورد معنای «فارالتنّور»
حسنالدیناحمد معتقد است ،عبارت وفارالتَنّور» مطابق بااا آیااات  40سااورۀ مبارکاۀ وهااود» و 27
سورۀ مبارکۀ ومؤمنون» تعبیری است که نباید آن را تحتاللفظی تر مه کرد .وفار» در لغاات یعناای
فوران و وشب و وتنّور» به معنای کوره و ا اق است .اگر معنااای تحااتاللفظی عبااارت مادنظر
باشد ،این عبارت یعنی وتنور فوران کرد» .همانگونهکه بسیاری از مفسران و متر مان تحتاللفظی
تر مه کرده و به این نتیجه رسیدهاند که واقعاً آب از تنور ریاازش و فااوران کاارده اساات ( Ibid:

.)168
وفارالتَنّور» در قالب تعبیر به این معناست که سیل بهنهایتحد خود رسید .کاااربرد واژۀ وتنّااور»
مجازی برای اشاره به سیل است .واژۀ وتَنّور» بهطور داگانه در قرآن استفاده نشده است ،اما واژۀ
وفَورِهِ » در عبارات قرآن یافت میشود.
فساۀِ آلَااافل مِانَ الفمَلَائِدَاۀِ
و بَلَی إِنف تَصفبِرُوا وَتَتَّقُوا وَیَأفتُو ُک ف مِنف فَ فورِهِ ف هَذَا یُمفادِدف ُک ف رَبُّدُا ف بِتَم َ
مُسَ ِّومِینَ» (آلعمران)125 /؛ وآرى ،اگر صبر کنید و پرهیزگارى کنید و با همین وش [و خروش]
(فَورِهِ ) بر شما بتازند ،همانگاه پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشااتۀ نشاااندار یااارى خواهااد
کرد».
عبارت وأوقَدوا ناراً لِلحَرب» (آتب ن

را برافروختند) نیز در قرآن آمده است:

َساعَ فونَ
و ...وَأَلفقَیفنَا بَیفنَهُ ُ الفعَدَاوَۀَ وَالفبَغفضَاءَ إِلَى یَ فومِ الفقِیَامَۀِ ُکلَّمَا أَوفقَدُوا نَارًا لِلفحَرفبِ أَطففَأَهَا اللَّهُ وَی ف
ب الفمُففسِدِینَ» (مائده)64 /؛ و ...و تا روز قیاماات میانشااان دشاامنى و
فِی الفأَرفضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا یُحِ ُّ
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کینه افدندی  .هر بار که آتشى براى پیدار برافروختند ،خدا آن را خاموش ساخت و در زمین براى
فساد مىکوشند و خدا مفسدان را دوست نمىدارد» (.)Ibid: 168
پیامبر اکرم(ص) نیز عبااارت واآلن حَمِایَ الاوَطی ُ» را بااهکار میبردنااد .معنااای لفظاای وحَماای»
داغشدن و ووَطی » میدان نبرد است .عبارت مذکور در قالب تعبیر به معنای وچون ن

بااه اوج

خود رسید» است .تعبیر وفارالتَنّور» نیز در پرتو عبارات فوق فهمیده میشود؛ بنابراین وفَااارَ التَّنُّااورُ»
در آیات  40سورۀ مبارکۀ وهود» و  27سورۀ مبارکۀ ومؤمنون» به این معناساات کااه وساایل بااه اوج
ارتفاع خود رسید» (.)ibid:169
علیرغ بسیاری از مفسرین که معنای وتنّور» را حقیقاای گرفتهانااد ،حساانالدین بااا برگاارفتن
معنای مجازی واژه ،آن را برای اشاره به سیل تعبیر کرده است .ضمن آنده بااهطور بساایار متتصاار
عالوهبر استناد قرآنی بر نبۀ لغتشناسی و سابقۀ تاریتی آن تأکیااد کاارده و بااا ایاان مبنااا تفساایر
دیدی را به ذهن متبادر کرده است .رویدرد حسنالدیناحمد در تبیااین تعااابیر قرآناای ،صااورت
معنایی متفاوتی را ارائه میدهد که بررسی و تحلیل دیدگاه بسیاری از مفسااران و همچنااین تبیااین
لغویان آن را برمیتابد.
 -1-1-5نقد رویکرد حسنالدیناحمد در تبیین معنای «فارالتنّور»
رویدرد حسنالدیناحمد در تبیین معنای وفارالتنّور» مبتنیباار لاازوم درک فها پیشااینان از تعااابیر
است؛ بنابراین خواننده را به تأمل واداشته و احسااا

پی ااویی دیاادگاه لغویااان و مفسااران را در

متاطب ایجاد میکند و اثری ارزشمند برای تر مه و ترویج نگاههای نااو بااه قاارآن اساات کااه در
حوزۀ شبهقاره چنین آثاری ک نیست؛ اما ازاین هت کااه مبااانی و روش مناساابی ارائااه نمیکنااد،
راهی برای ارزیابی برداشتهای وی از تعابیر را ممدن نمیسازد.
 -1-1-1-5نقد مبانی
همانگونه که در مقدمۀ این پژوهب آمد ،احسا

نیاز بااه پرسااب از معااانی واژگااان و تعبیاارات

قرآنی در سدههای نتست و همچنین بازبینی معانی واژگان و اصطالحات قرآنی ،ضااروری اساات
اما این ضرورت مبتنیبر مبانی است و پژوهندگان قرآنی در طلیعۀ آثار خود به ایاان مبااانی اشاااره
کردهاند یا مبانی آنهااا قابلکشااف اساات؛ بااهعنوان نمونااه ،مبااانی ابوعبیااده در دو مقدماۀ کتاااب
غریبالقرآنب قابلشناسایی است (برای نمونه :نک :ابوعبیده ،مقدمه) ،اما مبااانی حساانالدیناحمد
با و ود رویدرد مشابه ابوعبیده ،بهستتی قابلکشف است.
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ایگاه مبانی در تدوین اثری که ماهیتاً رویدردی زبانشناختی به آیات قرآن دارد ،بساایار مها
است .هر رویدردی نسبتبه قرآن و بهویژه رویداارد زبانشااناختی ،بااا تاریخمناادی قاارآن ارتبااا
تنگاتنگی دارد .رویارویی با متن قرآن و تحلیل آن بدون تو ه به اینده دارای تاریخ پرفرازونشایب
است ،اگر نگویی میسر نیست ،کامل نتواهد بود.
حسنالدیناحمد در تبیین تعبیاار وفااارالتنّور» بااا اشاااره بااه واژهای مشااابه در ریااان یداای از
ن های پیامبر(ص) تالش میکند تبیین زبانشناختی خود از تعبیر وفارالتنّور» را باار مبنااای اسااتوار
سازد؛ اما توضیح وی از تعبیر مشابه وحَمِیَ الاوَطی ُ» هرچنااد از منظاار مصااداقی درساات اساات،
تبیینکنندۀ مبنا نیست .مبنا با مصداق اسااتوار نمیشااود ،بلدااه مبنااا در مااورد مااتن قاارآن ،نیازمنااد
تحلیلهایی است که فراگیر و ازنظر ماهیت ،تاااریتی باشااد .بااهنظر میرسااد بااهعنوان مبااانی کااه
کاملکنندۀ تبیین حسنالدیناحمد از وفارالتنّور» است ،مواردی مانند نیاز قرآن بااه تبیااین و تفساایر،
تبیین قرآن با شعر اهلی و نیز ضرورت رویدرد تاریخ انگارهای به تعابیر قرآنی میتوانااد مطاارح
شود ،بهویژه که از شتصی چون حسنالدیناحمد توقع است؛ زیاارا وی قباال از تاادوین ایاان اثاار
بهدلیل ارتبا با حوزههای مطالعات اسالمی قطعاً با روشهای نوین در حوزۀ تحلیل زبان قاارآن از
منظر زبانشناسی آشنایی داشته است .مگر اینده در دیگر آثارش بهخصوص کتاب و Introducing

 »The Quran: How To Study And Understand The Quranمبانی خویب را بهصااراحت
بیان کرده باشد که به سبب عدمدسترسی به آن نمیتوان اظهارنظر کرد.
در شدل کنونی ،حسنالدیناحمد تنها فهرسااتی از تعااابیر را ارائااه میدهااد کااه معااانی آنهااا
براسا

مبنای خاصی تبیین نشده است و چنااین رویدااردی اثاار وی را از یااک فرهنا

لغاات و

اصطالحات تتصصی فراتر نمیبرد.
 -2-1-1-5نقد روشی
ازآنرو که روش ،مبتنیبر مبانی و اصول است و حسنالدیناحمد مبااانی روشاانی را ارائااه نداارده
است ،روش وی قابلکشف نیست .بهنظر میرسد ،آنچه در تبیین تعابیر بیان میکند ،نااوعی تبااادر
است؛ اگر مانند آنچه در این مقاله در مورد بررسی وفارالتنّور» ازنظاار لغویااان و مفسااران گذشاات،
صورت نپذیرد و مشتص نشود که تبیین حسنالدیناحمد قابلپیگیری در برخی از تفاسیر اساات؛
در آن صورت بهنظر میرسد که آنچه وی بیااان داشااته ،حتاای نااوعی شااهود اساات .ایاان ادعااا را
نمیتوان بهصورت زمی مطرح کرد؛ اما بهنظر میرسد تبیین رویدردهااای نااو باادون ارائاۀ روش
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مشتص در بسیاری از آثار مفسران و قرآنپژوهان شبهقاره مانند تهانوی ،اصالحی و فراهی دیااده
میشود .رویدردهایی که قرائن فراوانی بر درستی آنها بهصورت کلی و ود دارد ،اما باید آزمااوده
شود تا بتواند بهعنوان یک اصل روششناختی مورد تبعیت قرار گیرد .مطالبی که حساانالدیناحمد
در مورد تبیین تعابیر ارائه میدهد بدیع مینماید؛ اما فقاار روششااناختی ،ایااراد اادی وی اساات.
ازآنرو که روش تحقیق فرایندی است؛ به ایرادات تبیین حسنالدیناحمد از منظر مراحل متتلااف
روش تحقیق پرداخته میشود.
الف .نقد در سطح دریافت و ادراک
دریافت یا ادراک ( )perceptionدر روش تحقیق مقدم بر سایر ا اازا اساات .ایندااه در اطالعااات
دریافت شده تناقض و ود دارد یا نیازمند بازپژوهی است ،بستر ورود به تحقیق اساات (پاااکتچی،
 .)43 :1396انتتاب تعابیر از سوی حسنالدیناحمد باید دارای سطحی از ادراک محققانااه باشااد؛
بهعبارتدیگر روشن نیست که چرا حسنالدیناحمد این تعابیر خاص را انتتاب کرده است؛ زیرا
گام نتست تحقیق انتتاب موضوع و در بحث حسنالدیناحمد انتتاب تعبیر است کااه مشااتص
نشده است .چون مرحلۀ دریافت و ادراک از تعابیر روشن نشده است ،مراحل بعدی تحقیق که در
ادامه مورد نقد قرار گرفته ،عقی است.
ب .نقد در سطح انتخاب روش
باو ود سابقۀ تاریتی و ماهیت زبانشناختی تعابیرِ انتتابیِ حسنالدیناحمد ،روش تبیااین تعااابیر
روشن نشده است .الگوهای روش تحقیق دید در زمینۀ تبیین زبانشناختی پیشرفت زیادی کرده
است .حتی اصطالحشناسی ( )Terminologyبهعنوان یک دانب مستقل مطرح شده است (فلباار،
)200 :1383؛ بنابراین بیان روش تحقیق برای فه دقیق آنچه مؤلف بااه دنبااال تبیااین آن اساات و
همچنین ارزیابی آنچه بیان مینماید ،ضروری است.
تحلیل و تبیین حسنالدین از تعابیر قرآنی در زماارۀ روشهااای تاااریتی -زبانشااناختی قاارار
میگیرد .بیتو هی به روشهای تحقیق ،پژوهشگر را در مسیر تبیین ذوقی و تفسیر بااه رأی قاارار
میدهد و خوانب روشمند تعابیر قرآن را به خوانشی شتصی بدل میسازد.
 -3-1-1-5نقد در سطح تدوین
مدمل روشِ تحقیق مأخذشناسی و بهرهگیری روشمند از منابع است .منابع موردنیاز حساانالدین،
آثار لغوی و تفسیری است؛ اما حسنالدین به منابع اشارهای نمیکند .در این پااژوهب ،ابتاادا نظاار
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مفسران و لغویان در مورد تعبیر وفارالتنّور» بیان شد تا ضعف روشاای و مأخذشناساای حساانالدین
بهتر دیده شود .بهعبارتیدیگر ،راه نرفتۀ حسنالدیناحمد در این پژوهب در سیر تبیااین لغویااان و
مفسران روشن شد .بهخصوص که مشتص شد آنچه حسنالدیناحمد بااهعنوان رویدااردی نااو و
بدیع از آن یاد میکند ،در آثار برخی از مفسران بهخصوص ابنعاشور و ود دارد.
با و ود انتقادات مطرحشده ،به این دلیل که حسنالدیناحمد کوشیده اساات رویداارد ادباای و
زبانی قرآن را بر سته کند ،اثرش ارزشمند است .هرچند رویداارد حساانالدین در آثااار برخاای از
مفسران قابلپی ویی است؛ اما صراحت و زم وی در تبیین تعبیراتی چااون وفااارالتنور» درخااور
تو ه است و زمینۀ کشف نظرات مفسران همسوی یا نزدیک با وی مانند زمتشری ،سید مرتضاای
و ابنعاشور را فراه میسازد؛ ازاینرو در این پژوهب ابتدا نظر مفسران بیان شد.
 -6نتیجه
هرچند تبیین حسن الدین احمد از وفارالتنور» تحتاللفظی نیست و با نظاار برخاای از مفسااران در
تبیین اصطالحی وفارالتنور» همسو است؛ اما از منظر مبنایی و روشی و مأخذشناسی نقدپذیر است؛
حسنالدیناحمد مبنای صریحی برای انتتاب خود از معنای وفااارالتنور» ارائااه نمیدهااد؛ از منظاار
روششناختی نیز روش خاصی ارائه ندرده و تبیین فارالتنور در کنار سایر تعبیرات به اثر وی قالب
فرهن

اصطالح داده است ،از منظر پدیدۀ دریافت در پژوهب ،مؤلااف ساااکت اساات و از منظاار

مأخذشناسی نیز به آثار مفسرانی که به این معنا پرداختهاند و در این مقاله بدان پرداخته شد ،اشاره
نمیکند.
اما در معنای فارالتنور ازنظر رعایت روششناسی ،وفور» در لغت به معنای فااوران و وششاای
است که به دود و آتب نسبت داده میشود و در معنای مجازی این فوران بااه غضااب نیااز نساابت
داده شده است .تنور نیااز در لغاات باااو ود اختالفنظاار در فر ااام براسااا
همچنین فرهن

کتابهااای لغاات و

زبانهای سامی ،به معنای تنورنان است .نظاارات مفسااران در مااورد فااارالتنور بااا

تو ه به حقیقی و مجازی دانستن معنای تنور متفاوت است .اول :معنی حقیقاای نااور کااه مبتنیباار
روایات است و منجر به تر مۀ تحتاللفظی از وفااارالتنور» میشااود .ایاان معنااای مفسااران چااون
مبتنیبر روایات مضطرب است مردود است .دوم :معنای مجازی تنور ناظر بر  4معناساات؛ معنااای
مجازی نتست سطح زمین است که دارای قراین کافی برای پذیرش نیست و مردود است ،معنااای
مجازی دوم و ای بلند و مرتفع» است که معنای شااایع و شناختهشاادهای نیساات و بیشااتر ذوقاای
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مینماید و مردود است .معنای مجازی سوم ،وطلوع سپیدهدم» است که ازلحاظ صرفی و ساختمان
کلمه و ه درستی ندارد و مبتنیبر بطن قرآن است .معنای مجازی چهارم یعنی ومحاال معشاادن
آب» ،مبتنیبر همان روایاتی است که در معنای نتساات گفتااه شااد و بااهدلیل اضااطراب روایااات،
مردود دانسته شد .سوم :معنای اصطالحی که مبتنیبر معنای تکتک واژگان وفارالتنور» نیست و بنا
بر استناد فعل وفار» به خداوند یا آب ،بهترتیب به معنااای بهغایترساایدن غضااب الهاای و نیااز بااه
باااالترین حااد رساایدن آب اساات .براسااا

اصااول محاااورهای عاارب ،روشهااای تاااریتی-

امعهشناختی و قرائن دیگر تعبیر اصطالحی وفارالتنور» به معنای وبه باااالترین حااد رساایدن آب»
موردنظر نگارندگان است و تبیین حسنالدیناحمد از این بررسی روشمند خالی است.
 -7منابع
 .1قرآن
 .2آلوسی ،محمود بن عبداهلل ،روحالمعانی ،تحقیق علی عبدالباری عطی ه ،بیاروت :دارالدتااب
العلمیه.1415 ،
 .3ابناثیر زری ،مبارک بن محمد ،النهایۀ فی غریب الحدیث واألثر ،تحقیاق محمااود محمااد
طناحى ،ق  :مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان.1367 ،
 .4ابن وزی ،عبدالرحمن بن علی ،زادالمسیر فی عل

التفس یر ،تحقیاق عباادالرزاق المهاادی،

بیروت :دارالدتاب العربی.1422 ،
 .5ابنعادل ،عمر بن على ،اللباب فى علوم الکتاب ،تحقیق عادل احمد عبدالمو ود و دیگااران،
بیروت.1419 ،
 .6ابنعاشور ،محمدطاهر ،تفسیر التحریر و التنویر ،بیروت :مؤسسۀ التاریخ العربی.1420 ،
 .7ابنعطیه ،عبدالحق بن غالب ،المحررالوجیز فی تفسیر الکت اب العزی ز ،تحقیاق عبدالسااالم
عبدالشافی محمد ،بیروت :دارالدتب العلمیه.1422 ،
 .8ابنفار  ،أحمد ،معج مقاییس اللغة ،تحقیق عبدالسالم محمد هارون ،قا  :مدتااب االعااالم
االسالمی.1404 ،
 .9ابنمنظور ،محمد بن مدرم ،لسان العرب ،تحقیق مالالدین میردامااادى ،بیاروت :دارالفداار،
.1414
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 .10أبوعبیده ،معمربن مثنی ،مجازالقرآن ،تحقیق :فؤاد سزگین ،قاهره :مدتبه التانجی[ ،بیتا].
 .11احمدزاده ،سید مصطفی ،نقد کتاب «رویکردی نو به مطالعۀ قرآن» ،فصلنامۀ مطالعات قرآنی،
دورۀ  ،6شمارۀ  ،23صص  ،40-23انجمن ایرانی مطالعات قرآناای و فرهنا

اسااالمی :پاااییز

.1394
 .12أزدى ،عبداهلل بن محمد ،کتاب الماء ،تحقیق محمدمهدی اصفهانی ،تهران :مؤسسۀ مطالعااات
تاریخ پزشدی دانشگاه علوم پزشدی ایران.1378 ،
 .13بحرانى ،هاش بن سلیمان ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ق  :موسسۀ خُزعثة.1415 ،
 .14بغدادی ،عبدالقادر بن عماار ،خزانۀ األدب و لب لباب لس ان الع رب ،تحقیاق محمااد نبیال
طریف ،بیروت :دارالدتب العلمیه.1418 ،
 .15بغوی ،حسین بن مسعود ،معال التنزیل ،تحقیق عبدالرزاق المهدی ،بیروت :دارإحیاااء التااراث
العربی.1420 ،
 .16پاکتچی ،احمد ،روش تحقیق ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع).1396 ،
 .17ثعالبی ،أبومنصور ،فقهاللغة و سرالعربية ،تحقیق عبدالرزاق المهدی ،بیاروت :دارإحیاااء التااراث
العربی.1422 ،
 .18خاکپور ،حسین ،نقد دیدگاه حسنالدین احمد پیرامون نم اد ،فصاالنامۀ مطالعااات شاابهقاره،
دورۀ  ،10شمارۀ  ،35دانشگاه سیستان و بلوچستان :پاییز و زمستان .1397
 .19خطیب ،عبدالدری  ،التفسیر القرآنى للقرآن ،بیروت :دارالفدرالعربی.1424 ،
 .20خلیلبناحمد ،العین ،تحقیق مهدی متزومای و ابااراهی سااامرائی ،قا  :مؤسسااه دارالهجااره،
.1409
 .21زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج العروس ،تحقیق علی شیری ،بیروت :دارالفدر.1414 ،
 .22زمتشری ،اراهلل ،أساس البالغة ،تحقیق محمد باسل عیون السود ،بیروت :دارالدتب العلمیااۀ،
.1419
 .23اااااااااااااااا  ،الفائق فی غریب الحدیث واألثر ،تحقیق علاای محمااد البجاااوی -محمااد
أبوالفضل إبراهی  ،بیروت :دخ خُمعرفة[ ،بیتا].
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 .24اااااااااااااااا  ،تفسیر الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل ،انصاااری ،مسااعود ،ققنااو ،
.1389
 .25سزگین ،فؤاد ،تاریخ التراث العربی ،تر مۀ محمود فهمای حجااازی ،قا  :کتابتانااه آیاتاهلل
مرعشی نجفی.1412 ،
 .26سید قطب ،فی ظالل القرآن ،بیروت :دارالشروق.1408 ،
 .27سید مرتضی ،علی بنحسین ،األمالی ،تصااحیح محمااد ابوالفضاال ابااراهی  ،قاااهره :دارالفداار
العربی.1998 ،
 .28اااااااااااااااااااااااااا  ،تفسیر الشریف المرتضى المسمى ب :نفائس التأویل ،تصحیح
مجتبی احمد موسوى ،بیروت ،مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات.1431 ،
 .29ااااااااااااااااااااااااااا  ،نفائس التأویل ،بیروت :موسسۀ االعلمی[ ،بیتا].
 .30سیوطی ،اللالدین ،الدر المنثور ،بیروت ،دار الفدر.1414 ،
 .31اااااااااااااااااا  ،المزهر ،تحقیق فؤاد علی منصور ،بیروت :دارالدتب العلمية.1418 ،
 .32صاحب بن عباد ،المحيط في اللغة ،تحقیق محمدحسن آلیاسین ،بیروت :عال الدتاب.1414 ،
 .33طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان ،تر مۀ محمدباقر موسوی همدانی ،قا  :انتشااارات اسااالمی
وابسته به امعۀ مدرسین حوزۀ علمیه ق .1390 ،
 .34طبرسى ،فضل بن حسن ،مجمعالبیان فی تفسیر القرآن ،تصحیح هاش رسولی ،تهااران :ناصاار
خسرو.1372 ،
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