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*نیا محمد سبحانی 

  
  

  

  

  

  

  

  چکیده

 انعکـاس ، آن جـاي  جـاي  در که است سازي انسان و هدایت کتاب ارزشمندترین، کریم قرآن از پس البإلغه  نهج

طـور   بـه ، است حضرتسخنان آن  از اي گزیده که البإلغه  نهج در امام علی(ع) .است مشهود قرآن آسمانی آیات

، ي اقتبـاس هـا  تـرین گونـه   یکی از پراهمیـت  .است اقتباس نمودهاستشهاد کرده و یا کریم صریح به آیات قرآن 

. آن دارد واإلي مضـامین  از رازگشایی و قرآن آیات تفسیر نقش اساسی در اقتباس مفهومی یا استنباطی است که

 حیصـر  يدر مواردي که ذکر، منهاج البراعهتوانست در کتاب ، داشت قرآن یمعان بر ی کهاشراف با قطب راوندي

دهد کـإلم   نشان می ارزنده با این پژوهش ایشان د.کنمشخص  را قرآناز  البإلغه  نهج يها اقتباس، نبوده قرآن از

 ایـن کـریم اسـت.    قرآنبرخاسته از  بلکه از نظر معنا و حقایق نیز ،تنها از نظر فصاحت و بإلغت نه امام علی(ع)

  .است پذیرفته انجام تحلیلی توصیفی روش با که مواضع این شناساندن براي است تإلشیجستار 

  ، قرآن.اقتباس، البإلغه  نهج، منهاج البراعه، قطب راوندي :ها واژهکلید

                                                           
 sobhaninia41@yahoo.com/ دانشگاه کاشان ،استادیار گروه معارف اس�می *

 168ـ153 صفحات:)، 24 یاپیپ( 1شماره ، 13دوره ، 1399ستان بهار و تاب، یشناسکاشاندو فصلنامه علمی 

 

 ترویجیعلمی مقاله

 قرآنی  هاي اقتباس بررسی گونه

 قطب راوندي البراعه در منهاج

 

 25/4/99تاریخ پذیرش:             18/12/98تاریخ دریافت: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسیکاشان

 )24(پپاپی  1شمارۀ 
 1399ستان بهار و تاب

154  

  مقدمه .1

 و منبـع  بهتـرین  و دارد مسـلمانان  نـزد  خـاص  مکـانتی  و منزلـت  کـریم  قـرآن  اینکـه  به توجه با

 در نیـز ) ع(علـی  امام، گیرند می آن از را خود بلند و عالی امینـمض) ع(هائم که است اي سرچشمه

ـ ام و قـرآن  یۀدوسـو  وندیپ است.  هبرد بهره قرآن آیات از فراوان طور ، بهالب�غه  نهج  (ع)مؤمنـان  ری

 و قـرآن الْ مـع  علـی « فرمایـد:  گرفته شده است کـه مـی   (ص)حقیقتی است که از ک�م پیامبر اکرم

 یکدیگر از دو آن و ؛علی با قرآن و است قرآن با علی :الْحوض علَی یرِدا حتَّى یفْتَرِقَا لَا علی مع قرآنالْ

 پیـامبر  از پـس ، یقـین  بـه  .)460 :ق1414، طوسـى ( »برسند من به حوض کنار در تا شد نخواهند جدا

  تـوان گفـت:    مـی  بر ایـن اسـاس   ؛است) ع(علی امامقرآن،  بلند مفاهیم به فرد آشناترین) ص(اکرم

 الهـی  آیـات  تبیـین  بـه ، ي مختلـف هـا  بـا شـیوه   (ع)علی امام است. قرآننوعی تفسیر  الب�غه  نهج

 »اقتبـاس « ک�م امـام علـی(ع)،   در کریم قرآن آیات تبلور و کارگیري به اَشکال از یکی .است پرداخته

  است.  

   اسـت.  داشـته  رواج تـاکنون  یآسـمان  کتاب نیا به مسلمانان یفتگیش آغاز از ،قرآن از اقتباس

امـام   پیوند .است یوح تابناك اتیآ از همتا بی يریتفس، شده شناخته قرآن به برادر که الب�غه  نهج

 تنـوع  فراوانـی  قابل تصـور نیسـت.  ، یگريد بدون یکی که است حقیقی پیونديقرآن،  و) ع( علی

 یوحـ  خانۀ در شدن بزرگ به يادیز حد تا، (ع)علی امیرالمؤمنین ک�م در قرآنی یمعان و اشارات

  ایمان ایشـان   سابقۀ و حضرتآن  یلۀوس به قرآن يآور جمع و امبر(ص)یپ بر اتیآ نزول مشاهدۀ و

 قـرآن  فرزنـد  حقیقت در و قرآن تأثیر تحت شدت ، بهمعنا صورت و از نظر الب�غه نهج. گردد یبرم

 این .برد پی الب�غه  نهج بر قرآن تأثیر به توان می الب�غه  نهج در تأمل و سیر با است. قرآن تلو تالی

 در امیرالمـؤمنین(ع)  .است قرآن اتـآی به تقیمـغیرمس و تقیمـمس اشارات از سرشار، شریف کتاب

 از، مانـده  جـاي  بـر  ایشان از که قصاري کلمات و ها نامه، ها خطبه قالب در خود انـسخن رـسراس

 نظـر  مـورد  معنـاي  دقیـق  درك، مـوارد  از بسـیاري  در که يطور به .اند کرده استفاده بسیاري اتیآ

 میسر یکدیگر با کتاب دو این رابطۀ چگونگی شناخت و پنهان متن با آشنایی طریق از جز (ع)امام

ـ  يها اقتباس استخراج پرتو حائز اهمیت است که در این موضوع از این جهت .نیست   نهـج  یقرآن

  .آورد دست به ارزنده ۀمجموع این در کریم قرآن از ناب تفسیري توان می ،الب�غه

ی و ب�غـ یادبی، فقهی، خیهمچون تار یگـوناگون يها روش از ،در شرح خود قطب راوندي

، خـود  شـرح  ۀر مقدمـ ایشـان د  کـه  چنـان  ؛لغوي است ـ وجه غالب آن ادبیاستفاده کرده است اما 

 يهـا  نکتـه ، کتاب هستم بر یصدد شرح کاف من در، بدان«کند:  اش را چنین بیان می رویکرد اصلی
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و الفـاظ غریـب و معـانی عجیـب را      کنم لفظی و معنوي، ادبـی و اصـولی در هر فصل را بیان می

را با لفظی آسان ذکر کـرده تـا  ها نمایم و معانی آن تفسـیر و بـه غـوامض و نوادر سخن اشاره می

دهـد قطـب    ). این سخن نشـان مـی  9، 1ق: ج1406(راوندي،  ي مشکل استخراج شودها قسـمت

  نهـج  بـا ایـن حـال، آمیختگـی    است.   را بر بنیان شرح لغوي، اسـتوار سـاخته شرح خـودراوندي 

شناسان، ژرف و عمیق است، باعث شـده قطـب راونـدي در     زبان تعبیر به کریم که قرآن با الب�غه

 ک�م حضرت را بیان با متناسب ا نگاه قرآنی، آیاتمواردي، با عدول از رویکرد اصلی خویش و ب

  کند.تبیین ارزشمند را  شرحاین در چگونگی انعکاس آیات قرآنی آن است  بر این نوشتارکند. 

ادبـی و   عنصـر  این شود، سپس می داده توضیح آن يها انگیزه و اقتباس مفهوم مقاله، ابتدا این در

  .دگرد بررسی میقطب راوندي  منهاج البراعهشرح  در قرآنی از آیات اقتباس هاي گونه

از قرآن از نگاه قطـب   الب�غه نهجهدف ما در این پژوهش، نشان دادن موارد اقتباس مفهومی 

تحلیلی صورت گرفته اسـت. ایـن نوشـتار کوشـیده اسـت بـه        راوندي است که با روش توصیفی

  هاي زیر پاسخ دهد: سؤال

  داشته است؟نهج الب�غه . قرآن کریم چه تأثیري بر 1

  به چه شکلی صورت گرفته است؟ نهج الب�غههاي قرآنی در  اقتباس.  2

 قـرآن از  الب�غه  نهجمواردي از اقتباس مفهومی چه به  منهاج البراعهقطب راوندي در شرح  .3

  ؟است، پرداخته مجید

  راوندي قطب اجمالی معرفی. 1ـ1

 راونـدي  قطـب  بـه  معـروف  کاشـانی  راونـدي  هبـإلاهللا  بن حسین بن عبداهللا بن سعیدالدین  قطب

 از و هجـري  ششـم  قـرن  در شیعه مورخ و فیلسوف، فقیه، متکلم، مفسر، محدث) ق573 متوفاي(

 کــه دارد بســیاري تألیفــات وي. اســت البیــان مجمــع تفســیر صــاحب طبرســی شــیخ شــاگردان

 امـا  نیسـت  مشـخص  وي و�دت دقیـق  تـاریخ  .است الجرائح و الخرائج کتاب ها آن ترین معروف

 وي. )239، 7ج :ق1421، (امـین  اسـت  بوده ،کاشان نزدیکی در شهري ،راوند در او و�دت محل

ـ . دشـ  قم راهی سپس و گذراند خویش پدربزرگ و پدر نزد راوند در را ابتدایی تحصی�ت  قـطب

 و شـنیده  همـدان  و خراسـان ، اصـفهان  در حدیث بزرگان از را روایاتی وي ،اصفهانی افندي گفتۀ

 ،بـود  کاشان یکینزد در ییروستا زمان آن در که »راوند«. )425 ،2ج :تا بی ،افندي( است کرده نقل

 انـبزرگـ  از نفـر  ده از شیب یرانـته آقابزرگ که يا گونـه به ؛شد یم شناخته ياریبس عالمان زادگاه

  .)103 :ق1392ی، تهران (آقابزرگ نددا می ششم قرنبه  منحصر را راوند
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، تـاریخ ، حدیث، ک�م، تفسیر، اصول، فقه در علوم مختلف مانند رساله و کتابشصت حدود 

تـرین ایـن    از معـروف  ؛اسـت  شده گزارش راوندي قطب آثار، از الب�غه  نهجشعر و ادب و شرح 

 از قبـل  کسی« :گوید می آن ۀباردر الحدید ابی ابن است که الب�غه  نهج شرح فی البراعإل منهاج، آثار

 بـن  سـعید  آن و نفر یک جز هب است نپرداخته الب�غه  نهج تفسیر به ،دارم اط�ع که اندازه آن تا من

  .)5، 1ج :م1959، الحدید ابی ابن( »است راوندي قطب به معروف حسین بن اهللا هبإل

ـ نظ بی تیجامع ایشان که با قرآنال  فقهکتاب  ـ آ آوري جمـع ، شـده  انجـام  ريی  بـه  مربـوط  اتی

 در اسـت. مؤلـف   »قـرآن ال فقـه « شـگامان یپ از راوندي قطب دهد می نشان که است فقهی مباحث

 ارشـــ نگ به دست تا ختیبرانگ مرا که زيیچ«: دـکن می عنوان نیچن را خود زۀیانگ ،کتاب مقدمۀ

ـ ا بررسی به ،خوبی به که افتمین را کتابی پژوهشگران انیم در که بود نیا ،بزنم کتابی نیچن  مهـم  نی

 در، باشـد  شـده  یـبررسـ  الـمتع خداوند سخنان ای قرآن فقه آن در که ابیـکت عنیی باشد؛ پرداخته

 و ظـاهر ، معنـا  و لفـظ  ماننـد  ،آن بـه  مربوط مباحث همۀ مورد در که شدم آن بر پس .نبود دست

  ».بپردازم بررسی به ،است شده فرستاده فرو شرعی احکام ۀدربار که اتییآ باطن

 حضـرت  حـرم  در پیکـرش  و تـدرگذشـ  قمـري  هجري 573 سال در راوندي نـالدی قطب

  .شد سپرده به خاك) س(معصومه

  پیشینۀ تحقیق .2ـ1

ـ ، میکـر  قـرآن  از نیتضم ای اقتباس موضوع و الب�غه  نهجدر  قرآنتجلی آیات خصوص در    یکتب

 میالکـر  قـرآن ال مـن  ا�قتباس به توان یم جمله آن از است که  آمدهبه نگارش در مستقل صورت به

 رفع، )ق516. م( يریحر قرآنال من بالملتقط انیالب حیتوش، )ق412. م( يشابورین یثعالب ابومنصور

. کـرد  اشـاره ) ق911. م( یوطیس ا�قتباس و قرآنال من المثل ضرب یف ا�لتباس کشف و لباسا�

 یگـون  به گونا» الب�غه  نهج در قرآنی يها اقتباس«) در مقالۀ خود با عنوان 1389( زاده عباس حمید

  ها پرداخته است. نآ متفاوت يکارکردها و قرآنی يها اقتباس

ي مختلفـی تـدوین   هـا  نامه مقا�ت و پایان نیز، الب�غه  نهج شرح فی منهاج البراعإل شرح دربارۀ

 يهـا  بـه جنبـه   »الب�غـه   نهج شرح و راوندي قطب«ۀ در مقال) 1384( پور قاسم محسن شده است.

 ابـن  تصور که برخ�فاست  کرده کیدو بر این نکته تأ رداختهپ البراعه منهاج یک�م وي لغوی، ادب

  ست.ین الب�غه  نهج شرح نیاول، شرح نیا، دیالحد یاب

 راونـدي  الدین قطب شناسی واژه روش« ) در مقالۀ1397مردانی ( مهدي و موسوي حمید سید

 حـدیث  فهـم  در واژگان نقش و بررسی را راوندي الدین قطب لغوي روش، »الب�غه  نهج شرح در
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    ند.ا دهکر تبیین را

 »راونـدي  قطب منهاج البراعه شرح شناسی روش« ) در مقالۀ1394آبادي ( حسین حاجیان رضا

  .است پرداخته آن شرح محتوایی و شکلی ساختار بررسی به

 ابـن  الب�غـه   نهـج  شـرح  تأثیرپـذیري «در مقالـه   )1398( مردانی مهدي موسوي و حمید سید

ـ نظر نقـد  و آرا یـد تأی مـواردي از  »راونـدي  الدین قطب از الحدید ابی از سـوي ابـن    ات راونـدي ی

  .اند را برشمرده الحدید ابی

 الـدین  قطـب  البراعـه  منهـاج  شناسـی  شخود با عنوان رو نامۀ در پایان )1395( حمید موسوي

 و پسـین  شـروح  بـر  راونـدي  شـرح  تأثیرگـذاري  بررسـی  به، پسین شروح بر آن ثیرتأ و راوندي

  .است پرداخته محتوایی جهات از تأثیرات این انعکاس شناسی گونه

 بـه  الحدید ابی ابن انتقادات بررسی و تحلیل خود با عنوان ۀنام ) در پایان1394(دامغانی  زینب

  .  ده استبررسی کر را الحدید ابیانتقادات ابن ، الب�غه  نهج شرح در راوندي قطب

 راونـدي  قطـب  روایـت  بهقرآن  از الب�غه  نهج مفهومی اقتباس« یعنی، موضوع مقاله ۀاما دربار

  .پژوهشی یافت نشد »منهاج البراعه شرح در

  منهاج البراعهمعرفی شرح . 2

 . ایـن شـرح  شـود  می محسوب الب�غه   نهج شروح ترین مهم از الب�غه  نهج شرح فی البراعه  منهاج

 عربـی بـه زبـان    و مختصرصورت  به، هجري 556 سالدر راوندي  الدین قطب را روشمند و کهن

 میـان  تـوافقی ، شـده  نگاشـته  کسـی  چه سوي از الب�غه  نهج شرح نخستین اینکه در. است  نوشته

 عنـوان  بـه  الـوبري  محمد بن احمد از برخی. ندارد وجود الب�غه نهجپژوهشگران  و شناسان کتاب

، بروجـردي ( انـد  دانسـته  شـارح  اولـین  را راوندي اهللا فضل سید گروهی و  برده نام شارح نخستین

 تصـور  و بـرخ�ف  اسـت  الب�غـه   نهجرح این سومین ش، به گمان برخی از محققان .)127 :1380

 ابوالرضـا ، الحدیـد  ابـی  ابـن  احتمـا�ً  و نیسـت  الب�غـه   نهج شرح اولین، شرح این الحدید، ابی ابن

ترتیبـی و کامـل   ، این شرح .)109 :1384، (قاسمپور است هگرفت اشتباه راوندي قطب با را راوندي

مشـروح   طـور  به ،اول ۀشرح خطبشارح در  در سه جلد تدوین شده است.که به زبان عربی  است

 را خـود  شرح يراوند الدین قطب .پردازد به شرح می ،صورت بسیار موجز به ها و در دیگر قسمت

ـ  کـرد یرو .است داده قرار يلغو و یادب یشرح ۀیپا بر  عبــارات  نیآغـاز  همـان  ازي راونـد  یادب

 بـر  ،داشـته  الب�غـه   نهـج  کـه  هایی یژگیو تمام انیم از، شرح ۀمقدم در يو. دشو می کتـاب معلوم

 خـود  یاصـل  کـرد یبـا اشـاره بـه رو    و اسـت  کرده اشاره آن بیعج یمعان شرح و »بیغر الفاظ«
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 و یادبــ ي، معنـو  و یلفظـ  هـاي  نکتـه ، هسـتم  کتاب بر یکاف شرح صدد در من، دانب« نویسد: می

و  غــوامض  بــه  و ریتفســ  را بیعج یمعان و بیغر الفاظ و کنم یم انیب را فصل هر در یاصـول

 مشـکل  يهــا  قســمت  تــا  کـرده ذکر آسان یلفظ با را ها آن یمعان و مینما یم اشاره سخن نوادر

  .)9 ،1ج :ق1406ي، راوند( »شود استخراج

 زبـان  بـه  اشعار او ،شاهد بر این مطلب که ادب بوده و شعر ادبی ایشان درشاید دلیلش تسلط 

 آثارى و داشته توجه درخور دانشى نیز عرب ادبیات در، شعر بر راوندي ع�وه بقط .است عربی

 ماننـد ؛ خوبی نمایان ساخته اسـت  که توانایی و تسلط ادبی قطب را به کرده تدوین موضوع آن در

نحـو   علـم  در عامل صد که شامل المائإل العوامل شرح ،ا�عراب فى ا�غراب ،التعریب فى التغریب

 قطـب  اشـعار  دیوان ،طوسى شیخ نهایه کتاب فقهى مشکل ىها لغت شرح در النهایه غریب ،است

 قطـب  امینى ع�مه ،بر این اساس ).228، 4ج :تا بی ،تهرانی آقابزرگ( المصدور نفثإل راوندى به نام

 نبایـد از  ،عـ�وه بـر ایـن    .)380، 5ج :تـا  بـی  ،امینـی (است  ادب دانسته و علم نوابغ از را راوندى

 ابوالرضـا راونـدي   الب�غـه   نهـج شـرح   ۀادیبان و وجود پیشـین  مراودات قطب راوندي با عالمان و

 تـأثیر  ،بـوده  طبرسـى  شـیخ  ممتـاز  شاگرداز آنجا که قطب راوندي ، با این حال سادگی گذشت. به

مباحـث  ، رو ازایـن  است؛ هداشت بسزایى نقش او سنگ گران آثار و اندیشه در، استادش قدسى نفس

، جاي شرح خـود  را در جاي (ع)و معصومین )ص(روایات پیامبر و قرآناستفاده از آیات ، تفسیري

 علمـی  جایگـاه  کـه  ددهـ  مـی  شـان ن، شرح این از  پس شده نگاشته شروح ۀمطالع ده است.کربیان 

 داشـته  فراوانی تأثیر معتزلی الحدید ابی از جمله ابن الب�غه  نهج پسین شارحان بر، تألیف و مؤلف

    .است

  . اصل بحث3

  تعریف اقتباس .1ـ3

 اقتبـاس  .گرمابخشـی  و روشنی براي است آتش پارۀ و شراره جويجست معناي به لغت در اقتباس

 آتـش ، آن بـا  و رنـد یبگ را آتش از اي پاره که چنان است؛ گرفتن فروغ و پرتو نور معنی به لغت در

، علـم  فراگـرفتن ، مناسبت نیا به و کنند را روشن گرید چراغ، چراغی شعلۀ از ا، یبرافروزند گرید

ـ  ثییحـد  که است آن، ادب اصط�ح در و گویند. اقتباس گري راید از کیی ادب آموختنِ و هنر  ای

نثر بیاورند کـه معلـوم باشـد    چنان در نظم و  آیتی از ک�م اهللا مجید و یا بیت معروفی را بگیرند و

    .)69و  68: 1372، (حلبی اقتباس است نه سرقت و انتحال ،قصد

 کُمیسآت ناراً آنَست یإِنِّ لأَهله  یموس قالَ إِذْ«به همین معنا آمده است:  اقتباس ، واژۀمجید قرآندر 
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 حس آتشی من: گفت خود ۀخانواد به موسی که زمان آن :تَصطَلُونَ لَعلَّکُم قَبسٍ بِشهابٍ کُمیآت أَو بِخَبرٍ منْها

    .)7 :(نمل »شوید گرم شاید تا آورم آتش از اي شعله یا آورم می شما براي آن از خبري زودي به ؛کنم می

 ومان منظـ نخم در سـ متکل«است:  کرده فین تعریصنعت اقتباس را چن �غهالب اهروج بصاح

، هاشـمی (» ث اسـت یو حد قرآند از وص نشخاورد که مشیث بیا حدی قرآنزي از یچ، روا منثیو 

  ).414 :ق1410

  تفاوت اقتباس و استشهاد صریح

کـه   ، درحـالی اشاره نشود شده ۀ ک�م اقتباسشرط است که به منبع و گویند ،در تعریف اقتباس

کـه  حضرت پس از این ؛ مث�ً)75 :1394، زاده فتاحی(شود  می صراحت بیان به، در استشهاد و استناد

 فرمایـد:  مـی  صـراحت  بـه  سورۀ نسـاء  82آیۀ اد به نبا است، گوید می سخن قرآناز عدم اخت�ف در 

راًیکَث اخْتإلفاً هیف لَوجدوا اللّه رِیغَ عنْد منْ انَو لَو ک" :فقال سبحانه«
 به نظـر . )18 خطبۀ، الب�غه  نهج( »"

 .دهـد  مـی  تشکیل استشهادها را قرآن آیات کاربردهاي از مورد 92 حدود، الب�غه  نهج در محققان

 و صـریح  اسـتناد ، ها حکمت در مرتبه 15 و ها نامه در مرتبه 13، ها خطبه در مرتبه 64 (ع)حضرت

  .)96 :تا بی ،اند (معارف دهنمو قرآن آیات به مستقیم استشهاد

  قرآناقتباس از  .2ـ3

 مـث�ً  ؛نثـر کـاربرد دارد   در نظـم و  اسـت کـه   قـرآن اقتباس از ، ترین موارد اقتباس یکی از معروف

بـه  ، خواست خود و هدف براي، است قرآن نظر مورد که مفهوم همان با را قرآن از اي هیآ شاعري

ـ د لَکُـم ، خـوب  روي زِ /مسـلمانان  اي باشـد  نمی بیشک مرا« مانند رد؛یگ کار  » نـی ید لـی  و نُکُمی

  .)53: 1385، سعدي(

»لَکُم یدنُکُم و یل گونـه   ایـن  نیـز  الب�غـه   نهـج در  کـافرون اسـت.   ۀسور 6آیۀ  از اقتباس »نٌید

مـوارد   انـد  ماننـد قطـب راونـدي توانسـته     الب�غه  نهجبعضی از شارحان  شود. می یافت ها اقتباس

 شـود؛  نمی محسوب انتحال و ادبی سرقت، یقرآن اتیآ از اقتباس را مبرهن سازند. قرآناقتباس از 

 اربـاب  .ده اسـت کـر  اسـتفاده  وحـی  منبع و الهی ک�م از ،شاعر ای سندهینو که است مشخص رایز

ـ ن شـمار   به سرقات جزء تنها نه را ينبو ثیاحاد و میکر قرآن از اقتباسی، ادب نقد و ب�غت   اوردهی

    .)5: 1389، زاده (عباس اند افتهی مقبول و مبارك را آن کهبل

 خـود  بـه  ار آن یِتمـام  ایـ  يا پـاره  بتوان که شود می حققم یزمان، اثر کی در سرقت ییسو از

ـ ا چـون  معناسـت؛  یب اساساً و یمنتفی، آسمان کتب از که چنین امري ؛ درحالیکرد منتسب  آثـار  نی

    باشد. آن از سرقت فکربه  یکس که است آن از تر شده شناخته
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  البالغه  نهجدر ی قرآنآیات  از اقتباسي ها گونه .3ـ3

  : دیـ د شـکل  پـنج  بـه  ارزنـده  کتـاب  نیا در را اقتباس يها گونه توان یم ،به نظر بعضی از محققان

ـ  اقتباس .2 ؛کامل اقتباس .1 ـ متغ اقتبـاس  .3 ی؛جزئ  یاسـتنباط  اقتبـاس  .5 ؛يا اشـاره  اقتبـاس  .4 ؛ری

 آنکـه  بـی ، شـود   مـی  گرفته کار  به ممتکل ک�م و اثر در یقرآن نص عین، اقتباس کلی در .)جا همان(

آنچه در نکوهش یاران خود مانند  ؛)جا نک: همان( گردد ایجاد آن در تصرفی و دخل یا تغییر هیچ

 النِّضْـوِ  تَثاقُـلَ  تَثاقَلْتُم ا�ٰسرِّ و الْجملِ جرْجرَةَ فَجرْجرْتُم، اخْوانکُم نَصرِ الى دعوتُکُم« :فرموده است

 شـما را  :"نْظُـرُونَ ی هم و الْموت الَى ساقُونَی کَاَنَّما" فیمتَذائب ضَع دیجنَ منْکُم الَى خَرَج ثُم، ا�ٰدبرِ

یا همانند حیوانى که  دهید، و فریاد سر مى مانند شترى که از درد بنالد، ناله خوانم، به یارى برادرانتان مى

 هـا نیـز نـاتوان و    سـوى مـن آمدنـد کـه آن     گروه اندکى بـه  فقطکنید.  نمى پشت آن زخم باشد، حرکتى

 ،الب�غـه   نهـج ( »"نگرنـد  چشمانشان مى کشانند، و مرگ را با سوى مرگ مى ها را به گویا آن" مضطرب بودند،

  انفال است.  سورۀ 6ۀ اقتباس کامل از آی »ینْظُرُونَو هم  الْموت الَى ساقُونَی کَاَنَّما« جملۀ. )39 خطبۀ

 و هـا  ترکیـب ، اسـت  ادبـی  آثـار  از اقتبـاس  گونـۀ  پربسامدترین، واقع در که یاقتباس جزئ در

 بـا  اُنـس  ۀنشـان ، نخسـت  ۀدرج در اقتباس نوع این. شود  می آورده متن در قرآن از گزیده عباراتی

 قـرآن  کـه  امـام علـی(ع)   کـ�م  در اقتباس نوع این که پیداست. )6 :1389، زاده اسعب( است قرآن

ـ ف یوتُبلَ، الذخائرُ لَه تُذخَرُ ومِیل اعملُوا« عبارت مانند ؛شود می دیده فراوان، است ناطق  »السّـرائرُ  هی

  .است شده اخذ) 9 :طارق( »السّرَائرُ تُبلَى ومی« فۀیشر ۀیآ از که) 120ۀ خطب ،الب�غه  نهج(

 اقیسـ  از را قرآنـی  ۀیآ از مستقل یبخش متکلم ای سندهینو که است آن ریمتغ اقتباس از منظور

 کـار   بـه  خـود  سـخن  و اثـر  دري، نحـو  ایـ  یصـرف  ۀی� در افتهیرییتغ يساختار با و سازد یم جدا

ـ ا از الب�غـه   نهـج  يها اقتباس از يا پاره رد.یگ یم ـ ییتغ بـا  حضـرت  کـه  اسـت  دسـت  نی  در یرات

، زاده (عبـاس  انـد  گرفتـه  کار  به شانیها نامه و ها خطبه در خود سبک به را ها آنقرآنی،  يساختارها

شـود و   با قیامت بهشـت نزدیـک مـى    :نَیللْغَاوِ میالْجح تُبرَّز و الْجنَّإلُ تُزْلَف امإلِیبِالْق«مانند ؛ )7: 1389

ـ  وبـرِّزت « آیـۀ  از برگرفته که ؛)156 خطبۀ ،الب�غه  نهج( »دشو بدکاران آشکار مى م براىجهن حیالْجم 

 ،استفاده شده ولـی در کـ�م حضـرت    »برِّزت«زمان ماضی  ،قرآندر . است) 91: شعراء( »نَیللْغَاوِ

 زنـده  را معنـا  حـال  زمـان  بـر  دال فعـل  ».زتُبرَّ: «صورت گرفته است حالزمان  به یماض از انتقال

 اکنـون  ایـ گو کـه   چندان، سازد یم گر جلوه ملموس و محسوس و ینیع و وقوع حالِ در وکند  می

  .ندیب یم انیبالع را آن مخاطب

ـ  اقتبـاس ، کامـل  اقتبـاس  یعنی ،گونه این سه بهخود  شرح در راوندي قطب  اقتبـاس  و یجزئ
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 را هـا  آن توانـد  مـی ، باشـد  داشـته  مجید قرآنبا  آشنایی اندك که کسی زیرا ؛است نپرداخته، ریمتغ

 اشراف، آن کشف و صیتشخ اي و استنباطی است که اقتباس اشاره دیگر یعنی مهم دو گونۀ .بیابد

 خـوبی از عهـدۀ   توانسته است به، منهاج البراعهشرح . قطب راوندي در طلبد می را قرآنی یمعان به

  .این کار برآید

  قطب راوندي البراعه جدر شرح منها يا اشاره اقتباس .1ـ3ـ3

ـ  اشـخاص  یبرخـ  بـه  کوتاه يا نشانه ای اشاره با یادب گر نشیآفر، اي اشاره اقتباس در  و حـوادث  ای

 مـاجرا  یتمـام ، نشـانه  ای اشاره نیهم با و بخشد یم عمق و غنا خود اثر به، میکر قرآن يها داستان

 اقتباس ،نیبنابرا. باشد متن در ماجرا از کامل یلفظ حضور آنکه یب شود  یم يادآوری مخاطب يبرا

  .)11 :1398، زاده (عباس شود یم بنا مادر و یاصل متنِ از یواژگان معدود ۀیپا بر يا اشاره

ـ یق قیرشـ  ابـن . دارد متعـدد  ییها نام، کیک�س ب�غت در اقتباس گونه نیا ، 2ج :1972( یروان

 یبرخــ. انــد دهیــنام »نیتضــم« را آن )242 :1980( یحلبــ و) 127، 7ج :تــا (بــی يرینــو ،)88ص

از  تلمـیح  .)جـا  (همـان  انـد  بازشناسانده »حیتلم« نام با را اقتباس ن گونهیا، زین مسلمان دانان ب�غت

 در، خـاص  ییمعنـا  يفضـا  به مخاطب انتقال ۀواسط به سو گرید از و ک�م جازیا جهت به سو کی

  .کند یم فایا برجسته ینقش، ک�م نفوذ

 قـرآن از  مقتبس وي ک�م و سیره، هیافت  پرورش قرآن مکتبدر  (ع)علی امام اینکه به توجه اب

 در ادامـه،  .اسـت  دهکـر  بیـان  را شـرح  با متناسب آیات و نموده توجه مهم این به نیز شارح. است

کـر  ذ، اي دانسـته اسـت   اقتبـاس اشـاره   را هـا  آن که قطـب راونـدي   اقتباسنوع  نیا ی ازیها نمونه

    :شود می

 مـنْ  دهیرِی لما زَهمیم ثُم«فرماید:  می در وصف رستاخیز و زنده شدن دوباره (ع)امام علی. الف

هِمأَلَتسنْ مالِ ایخَفَا عمالْأَع ا والِ ایخَبهـم جـدا    سپس براى حسابرسى و روشن شـدن اعمـال از   :الْأَفْع

 کـه  دانـد  اشاره به ک�م الهی می را »دهیرِی لما زَهمیم ثُم«عبارت  قطب راوندي .)109 ۀ(خطب »سازد

، قطب راوندي( )59 :یس( »ى گناهکارانا امروز شوید جدا :اَلْمجرِمونَ هایأَ ومیالْ امتازوا و« فرماید: می

  .)468، 1ج :ق1406

 بِهـا  و الـزَّاد  یه یالَّت اللَّه بِتَقْوى اهللاِ عباد کُمیاوص« :فرماید می در بیان اهمیت تقوا حضرت. ب

ى بندگان خدا شما را به تقواى ا :واعٍ رُیخَ وعاها و داعٍ أَسمع هایإِلَ دعا، منْجِح معاذٌ و مبلغٌ زاد، الْمعاذُ

گـاهى  منـزل رسـاند، پناه   اى است که به سفر قیامت است. تقوا توشه ۀکنم، که زاد و توش مى الهى سفارش

 »گرفـت آن را فرا ،وانـده و بهتـرین شـنونده   به گوش مـردم خ  آن را ،گرداند. بهترین گوینده  است که ایمن
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    .)114ۀ خطب(

 حفـظ  را آن کننـدۀ  حفـظ  نیبهتـر ( »حـافظ  ریخ حفظها« را به» واعٍ رُیخَ« قطب راوندي جملۀ

 را تـذکر  و پنـد  ایـن  هوشـمندان  شنواي گوش :ةٌیواع أُذُنٌ هایوتَع« آیۀاشاره به  ن راآمعنا کرده و )کرده

    .)10، 2ج :ق1406، قطب راوندي( داند می )12 :حاقه( »فراگرفت تواند

 � بلـی  اَلّلهم« فرماید: می ضرورت امام و حجت الهی در روي زمین دربارۀ (ع)امام علی. ج

 :بیناتُه و اهللاِ حجج تَبطُلَ لئَ�ّ مغْموراً خائفاً اَو مشْهوراً ظاهراً اما إلٍبِحج هللّ قائم منْ اْ�َرض تَخْلُو

خالى نیست، که براى خـدا بـا برهـان روشـن قیـام کنـد، یـا آشـکار و          جت الهىگاه از ح رى زمین هیچآ

میان نرود. تعدادشان چقـدر و   هایشان از شده، یا بیمناك و پنهان، تا حجت خدا باطل نشود، و نشانه شناخته

 را اشاره بـه آیـۀ  » بیناتُه و اهللاِ حجج تَبطُلَ لئَ�ّ« . قطب راوندي جملۀ)47: (قصار »در کجا هستند

تـا بـراي مـردم     هنده بودندد دهنده و بیم پیامبرانی که بشارت :لِالرُّس بعد حجةٌ اللّه علَى للنّاسِ کُونَیلئَإلّ «

 ،3ج :ق1406، قطـب راونـدي  ( دانـد  می )165ء: نسا( »بعد از این پیامبران بر خدا حجتی باقی نماند

324(.  

در نامه به یکی از کارگزاران خـود   ضرترا که ح »الرَّجعإلَ هیف عیالْمضَ تَمنَّىی« عبارتایشان . د

ـ ف عیالْمضَ تَمنَّىی و بِالْحسرَةِ هیف الظَّالم ينَادی يالَّذ بِالْمحلِّ أَعمالُک کیعلَ عرِضَت« فرموده است  هی

 و زنـد  مى فریاد حسرت با ستمکار که آنجاداشتند،  عرضه تو بر را تو اعمال :مناصٍ نَیح �ت و الرَّجعإلَ

اشـاره بـه   ، )41ۀ (نام »است مسدود چاره و فرار راه اما دارد بازگشت ، آرزوىها فرصت و عمر کنندۀ تباه

ـ  إِلـى  بـرْزخٌ  ورائهِـم  منْ و قائلُها هو کَلمةٌ إِنَّها کَإلّ تَرَکْت مایف الحاًأَعملُ ص یرب ارجِعونِ لَعلِّ« آیۀ  ومِی

 أَصـبحتُم  فَقَد«که عبارت  چنان )؛39 ،3ج :ق1406، قطب راوندي( داند می )100 :منون(مؤ »ونَبعثُی

ثْلِ یفا مأَلَ میإِلَ سإلَ هعنْ الرَّجکَانَ م لَکُمقبـل از شـما    کنید کـه  ىجاى کسانى زندگى م شما امروز به :قَب

 فـوق  اشاره به آیۀ را )183(خطبۀ  »دنیا کردند پس از مرگ تقاضاى بازگشت به بودند و ناگهان رفتند و

  .)201، 2ج :ق1406، قطب راوندي( داند می

 ونَ ... عدواً حذَّرکُم« :فرماید میي شیطان ها ورد دامدر م معروف به غراء ۀحضرت در خطبه. 

وبِقَاتمِ مظَائتَّى الْعإِذَا ح جرتَدیقَرِ اسنَتَه تَغْلَقَ واس هیرا أَنْکَرَ نَتَهم نَیز و ظَمتَعا اسنَ موه و ذَّرا حم 

 خود دوستان آرام آرام و شمارد مى کوچک را بزرگ گناهان... که شیطانى دشمنى از داد پرهیز را شما :أَمنَ

بـود،   کرده ایمن) را خود پیروان( آنچه ازو  بندد مى دربندشدگانش روى بر را رستگارى داده، راه فریب را

 چـه خداونـد متعـال در   دانـد بـه آن   پایانی را اشاره می جملۀ قطب راوندي .)83 خطبۀ( »ترساند مى

 قـالَ  کَفَـرَ  فَلَما اکْفُرْ للْإِنْسانِ قالَ إِذْ انِطیکَمثَلِ الشَّ« :از شیطان حکایت کرده است 16 ۀ حشر آیۀسور
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گفت کافر شو (تـا   ها همچون شیطان است که به انسان کار آن :نَیالْعالَم رب اهللاَ أَخاف یإِنِّ منْک ءيبرِ یإِنِّ

گفت: من از تو بیزارم، من از خداونـدي کـه پروردگـار     مشک�ت تو را حل کنم!) اما هنگامی که کافر شد

  .)340، 1ج :ق1406، قطب راوندي( »بیم دارم عالمیان است

 نَـارٍ  منْ طَابقَینِ بینَ کَانَ إِذَا فَکَیف« :فرماید می جهنم برابر در انسان طاقتی کم دربارۀ (ع)امام. و

رٍ ضَجِیعجح طَان قَرِینَ ودو طبقـه آتـش، در کنـار     مـل کـرد کـه در میـان    شـود تح  پس چگونه مى :شَی

اشاره بـه کـ�م    سخن را قطب راوندي این؟! )183 ۀخطب( »هاى گداخته، همنشین شیطان باشید سنگ

ـ  و أَنفُسـکُم  قُـوا  ءامنُـوا  نَیالَّذ هایا أـی« :داند که فرموده است می الهی لیأَها  کُمـا  نَـارهقُودو  النَّـاس 

هـا و   خـویش را از آتشـی کـه هیـزم آن انسـان     ۀ خود و خـانواد  ،اید اي کسانی که ایمان آورده :والْحجارةُ

  .)201، 2ج :ق1406، قطب راوندي( )6 :(تحریم » دارید هاست نگاه سنگ

  قطب راوندي منهاج البراعهدر  اقتباس استنباطی .2ـ3ـ3

ـ  کـم  تیمحور، اقتباس نِیشیپ يها گونه در اگر. است نوع نیهم اقتباس گونۀ نیتر تیپراهم  شیوب

ـ  از گرفتن الهام با سندهینو، اقتباس گونه نیا در، بود لفظ با  و افـت یدر از پـس  و قرآنـی  ۀیـ آ کی

 یلفظـ  حضور خواننده که يا گونه به کند؛ یم انیب خود ۀحیقر و ذوق حکم به را آن، مضمون درك

ـ ا، سخن گرید به. )14 :1398، زاده (عباس ندیب ینم قرآن از حیصر يذکر ا، یمحسوس  اقتبـاس  نی

، اقتبـاس  از نـوع  نیا در قرآنی ۀشیاند و دهیا تیمحور به نظر و دانست ییمعنا اقتباس توان یم را

 بـوده  ها گونه گرید از دشوارتر آن کشف و صیتشخ نیهمچن، ستین خاص يا قاعده و شکل تابع

  .طلبد یم را قرآنی یمعان  به اشراف و

  نهـج ی در شـرح بـه مـواردي از اقتبـاس مفهـومی      قرآندلیل تسلط بر مفاهیم  قطب راوندي به

  پردازیم. ها می آناست که به   اشاره کرده، مجید قرآناز  الب�غه

 ٍ  مسـتَعجِل  مـن  فَکَم: «فرماید می ي آخرالزمانها اشاره به فتنه با، اي خطبه در (ع)امام علیالف. 

ما وقتى بـه آن رسـید   اکند  مى چه بسا کسى براى رسیدن به چیزى شتاب :درِکهی لَم أَنَّه ودّ أَدرکَه إن بما

 کننـدۀ  یتـداع  ادشده رای قطب راوندي عبارت .)150خطبۀ ( »دید دوست دارد که اى کاش آن را نمى

اي کسـانی کـه ایمـان     :متَسـؤْکُ  لَکُـم  تُبد إِنْ اءیتَسئَلُوا عنْ أَشْ إل« فرماید: می د کهندا می فهیشر ۀیآ نیا

) 101 :(مائـده  »کنـد  ال نکنید که اگر براي شما آشکار گردد شـما را ناراحـت مـی   ؤس اید از مسائلی آورده

   .)81، 2ج :ق1406، قطب راوندي(

 :فرمودنـد  اي خطـاب بـه مـردم بصـره     در خطبه، جنگ جمل پس از پیروزي در حضرت .ب

راونـدي ایـن   قطـب  . )156 خطبـۀ ( »هراسـد  ا آگاهى �زم، انسان از مرگ مىب: الْموت یرْهب بِالْعلْمِ«
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ـ  عباده منْ اهللاَ خْشَىی اإِنَّم«جمله را اقتباس از آیۀ شریفۀ  قطـب  ( دانسـته اسـت   )28: فـاطر ( »اءالْعلَم

   .)102، 2ج :ق1406، راوندي

، امـام(ع) در اولـین سـخنرانی خـود    ، کردنـد  عـت یب امـام  با نهیمد در مردم که زمان در آن. ج

ـ یساعٍ سرِ« فرمود: ها خطاب به آن طب بطَال ا ونَج ـ    یع ـرٌ فقَصم ـا وجر ى الْ   یءـوـ یالنَّـارِ ه یم نُ و

د، در دار آن کس که بهشـت و دوزخ را پـیش روى خـود    :الْجادةُ یقُ الْوسطَى هیالشِّمالُ مضَلَّإلٌ و الطَّرِ

نـد و بعضـى بـه کنـدى     ا وند، که اهل نجـات ر میسوى حق پیش  سرعت به ت�ش است. برخى از مردم به

قطـب  . )16 (خطبـۀ  »م گرفتـار اسـت  کنـد و در آتـش جهـن    کوتاهى مىدیگرى  روند و امیدوارند، و مى

 منْهم و مقْتَصد منْهم و لنَفْسه المفَمنْهم ظ« داند: میسورۀ فاطر  32 برگرفته از آیۀ سخن را اینراوندي 

اي به اذن خـدا در   بودند، و عدهرو  اي میانه عده اي بر خود ستم کردند، و ها عده از میان آن :اتریبِالْخَ سابِقٌ

 .)170، 1ج :ق1406، قطب راوندي( »پیشی) گرفتند( ها از همه نیکی

ده  وآلـه  علیه اهللا صلی محمداً أَنَّ أَشْهد«فرماید:  اس�م(ص) می پیامبر حضرت دربارۀ. د بـع و 

ولُهسر لَهسأَر إِنْفَاذل رِهأَم و اءإِنْه ذْرِهع و مِیتَقْد  رسـول  بنـده و ) ص(محمـد  دهـم  مـى  شـهادت  :نُـذُرِه 

 عذاب از را مردمان و کند تمام همه بر را حجت و دارد روان را هایش فرمان تا است فرستاده را او .اوست

ضـمن بیـان اقتبـاس ایـن      قطب راونـدي . )83 (خطبۀ »فرارسد رستاخیز روز کهآن از بترساند، پیش او

 را خدا و انذار از ناحیۀ را عذر، )6: مرس�ت( »براي اتمام حجت، یا انذار: أَو نُذْراً عذْراً« جمله از آیۀ

  .)322، 1ج :ق1406، قطب راوندي( استا دانسته سوي خلق خد به

ـ  داراى کـه بـرادرى سـخن گفتـه     از ي خـود ها در یکی از خطبه (ع)امام علیه.   صـفت  ازدهی

 :چنین توصیف کرده اسـت  هایش را یکی از ویژگی از جمله .است انسانى مهم لیفضا از برجسته

 بیشـه  شـیر  همچـون  ،آمد مى میان به جدى و مهم کار هرگاه :واد صلُّ و غَابٍ ثُیلَ فَهو الْجِد جاء فَإِنْ«

ن ک�م حضـرت را  قطب راوندي ای .)289 خطبۀ( »آمد درمى حرکت به بیابانى مار مانند و خروشید مى

 الْکُفّـارِ  علَـى  اءأَشـد «و ) 54 :مائده( »نَیافرِنَ أَعزَّةٍ علَى الْکیأَذلَّةٍ علَى الْمؤْمن« آیۀ شریفۀبرگرفته از دو 

ماءحر یبنَه386، 3ج :ق1406، قطب راوندي( داند می )29: فتح( »م(. 
 اَنْشَـأ  ثُـم « :فرمایـد  مى فضا خلقت به اشاره با، جهان آفرینش آغاز چگونگىبارۀ در (ع)امام .و 

حانَهبفَتْقَ س واءا�َج شَقَّ و و جاءا�َر ککائس واءسپس خداى سبحان طبقـات فضـا را شـکافت و   : الْه 

قطب راوندي ایـن سـخن   . )1(خطبۀ  »یافته را آفرید زمین راه و هواى به آسمان و اطراف آن را باز کرد

دانسـته   )30(انبیـا:  » فَفَتَقْنَاهما رتْقًا کَانَتَا والْأَرض السماوات أَنَّ کَفَرُوا نَیالَّذ رَی أَولَم«ۀ اقتباس از آی را

  .)59، 1ج، ق1406، قطب راوندي( است
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د  جعلَ يالَّذ للّه الْحمد« :فرماید یش خداوند میاحضرت در مقام ست. ز مـفْتَاحـاً  الْحم  کْرِهـذل: 

 نجـا یا در »ذکـر « از منظـور  نکـه یا در .)157 طبۀ(خ »دیگردان خود ادی دیکل را حمد که را ىیخدا حمد

 دیمج قرآن منظور از ذکر آن را الحدید ابیابن  .1 :اخت�ف است الب�غه  نهجبین شارحان ، ستیچ

 و سـبأ ، کهـف ، انعـام ، حمد ىها سوره( قرآن از سوره چند ذکر را بر ابن میثم و خویی. 2؛ داند می

 آیـۀ  تفسـیر کـرده و   ،شـود  می شوشتري آن را به نمازي که با حمد شروع. 3؛ اند حمل کرده) فاطر

  ؛ )165، 12ج :1376، شوشـتري ( آن گرفتـه اسـت   شاهد بر را )يلذکْرِ الصّإلةَ أَقمِ و( طه سورۀ 14

ـ پ روایت به قرینۀ خدا دانسته، ادی گونه هر به اشارهذکر را  مکارم شیرازي .4 کـه  ) ص(اکـرم  امبری

ـ بر نشود شروع خدا حمد با که سخنى هر :أَجذَم فَهو بِحمداللّه هیف بدأُی �َ کَ�م کُلُّ« :است  فرموده  دهی

  .)164، 6ج :1375، شیرازي (مکارم »است

اقتبـاس  ، »ذکـر « :معتقد اسـت  زیرای است که قول اول را پذیرفته قطب راوندي از جمله کسان

ابـن   ظـاهراً . )107، 2ج :ق1406، قطـب راونـدي  ( اسـت ) 9 :حجـر ( »الـذِّکْرَ  نَزَّلْنَا نَحنُ اإِنّ« از آیۀ

  .ک�م ایشان را پذیرفته است الحدید ابی

  منهاج البراعه شرح در قرآنبا  البالغه  نهج تفسیر. 3ـ3ـ3

 (ع)علـی تفسیر کـ�م  ، راوندي قطب منهاج البراعه شرح در قرآن آیات ي انعکاسها یکی از نمونه

دلیل تبحري که در شـناخت آیـات آسـمانی     قطب راوندي در موارد زیادي به ید است.مج قرآنبا 

  کنیم: می استفاده کرده است که به مواردي اشاره ها از آن، براي تفسیر و تبیین ک�م حضرت، داشته

»تَابک بِّکُمر یفکُم بناًیم  َلَـه�ح و  ـهرَامح و  ضَـهفَرَائ و  لَهفَضَـائ و  ـخَهنَاس و  ـوخَهنْسم و  ـهخَصر و 

همزَائع و هخَاص و هامع و رَهبع و ثَالَهأَم و لَهرْسم و هوددحم و هکَمحم و  هتَشَـابِهـراً  مفَسم ] لَـهمج [

لَهمجم و بناًیم ضَهامح�ل و حـرام، واجـب و مسـتحب،    ۀ کنند که بیان شماستکتاب پروردگار میان : غَو

 باشـد،  متشـابه مـى   ها، مطلق و مقیـد، محکـم و   خاص و عام، پندها و مثل ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع،

  .)1 (خطبۀ »کند خود را روشن مى ۀعبارات مجمل خود را تفسیر، و نکات پیچید

 به یاساس عنوان هشت به را آن مطالب يبند میتقس کی در، خطبه از فراز نیا در) ع(یعل امام

   ؛منسـوخ  و ناسـخ . 3 ؛حباتتواجبـات و مسـ  . 2 ؛حـرام  و حـ�ل . 1 :است کرده میتقس ریز شرح

 محکـم . 8 ؛محدود و مرسل. 7 ؛ها مثل و زیانگ عبرت مطالب. 6 ؛عام و خاص. 5 ؛ممنوع مباح و. 4

 سـت ا  آورده شـاهد  عنـوان  به قرآن از را یاتیآ، نیعناو نیا از کیهر يقطب راوندي برا .متشابه و

  :)96ـ91، 1ج، ق1406، قطب راوندي(

 »الْأَنْعـامِ  مـةُ یبهِ لَکُـم  أُحلَّت« ،)275 :(بقره »الرِّبا حرَّم و عیالْب اللّه أَحلَّ« آیات: وحرام ح�ل الف.
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  .)23 :(نساء »أُمهاتُکُم کُمیعلَ حرِّمت« و )1 :(مائده

   .)79: اسراء(» لَک افلَةًلِ فَتَهجد بِه نیو منَ اللَّ«ۀ آی: حبتمس .ب

 و )183 :بقره( »امیالص کُمیعلَ کُتب« ،)43 :بقره( »الزَّکاةَ آتُوا و الصإلةَ موایأَق و« آیات :واجب. ج

»و لّهلَى لالنّاسِ ع جح یالْب97: آل عمران( »ت(.  

  .)3 :مائده( »میرح غَفُور اللّه فَإِنَّ لإِثْمٍ انفرَ متَجیمخْمصةٍ غَ یفَمنِ اضْطُرَّ ف«آیۀ  :مباح. د

و  منسـوخ را  )66: انفـال ( »نِیمـائَتَ  غْلبوای ابِرُونَکُنْ منْکُم عشْرُونَ صیإِنْ «آیۀ  :ناسخ و منسوخه. 

را ) همـان ( »نِیمـائَتَ  غْلبـوا ی صابِرَةٌ مائَةٌ منْکُم کُنْی فَإِنْ ضَعفاً کُمیف أَنَّ علم و عنْکُم هاَلْآنَ خَفَّف اللّ« آیۀ

  .داند می ناسخ
ـ « ۀآیبر اساس  :)ستین آن در ىیاستثنا گونه چیه که احکامى( عزائمو.    آمنُـوا  نَیالَّـذ  هـا یأَ ای

وایأَطع اللّه و وایأَطولَ عالرَّس و رِ یأُولنْ الْأَممحـال  در هـر  (ع)معصومین ۀو�یت ائم )59 :نساء( »کُم، 

  .  شود نمی واجب است و هرگز ساقط

 تیـ عموم آن ظـاهر  کـه  است اتىیآ، خاص به نظر ایشان از منظور :)عدم عمومیت( خاص. ز

) 178 :بقـره (» ىالْقَتْل یف اصکُم الْقصیکُتب علَ«آیۀ  مانند، است ىخاص مورد، آن از منظور ولى دارد

  .شود می چون تنها شامل قتل عمدي

  .)78 :حج(» هجِهاد حقَّ اللّه یف اهدواو ج«: آیۀ عام. ح

 يمـثَلُهم کَمثَـلِ الَّـذ   «مانند آیۀ  ؛است آمده دیمج قرآن در کهاست  ىیها  مثل به اشاره: امثال. ط

 .)17 :بقره( »اراًاستَوقَد ن
 ؛مراد از مرسله آن است که خداوند براي آن حدي قرار نداده اسـت  ،به نظر ایشان: مرسله. ي 

  .)6: مائده( »فَاغْسلُوا وجوهکُم« مانند آیۀ

 :مائـده (» الْمرافق إِلَى کُمیدیأَ و« ۀآی مانند ؛خداوند براي آن حدي قرار داده است: محدوده. ك

6(.  

 :توحیـد ( »حـد أَ هقُلْ هو اللّ« و )255 :بقره( »ومیالْقَ یالْح إِإلهو إِله إل هاَللّ« اتآی مانند :محکم. ل

1(.    

  .)56 :زمر( »هجنْبِ اللّ«و  )10: فتح( »هد اللّی« اتمانند آی :متشابه. م

  گیري نتیجه. 4

  :آید به دست می نتایج زیر، شده توجه به مطالب گفته با

 آیات به غیرمستقیم و مستقیم اشارات از سرشار، شده شناخته قرآن به برادر که الب�غه  نهج .1
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  است. قرآن

 شـرح  جـاي  جاي در ،ب�غی است ـ ادبی شرحی هرچند، قطب راوندي هالبراعمنهاج شرح . 2

  است.  کرده استفادهقرآن  آیات از، خود

ه قابـل  براي همی است که صورت کامل و جزئ در برخی به قرآن از الب�غه  نهجي ها اقتباس .3

 اشـراف ، آن کشف و صیاشاره اي و استنباطی است که تشخصورت  فهم است، اما در مواردي به

 منهاج البراعهدر شرح ، یقرآندلیل تسلطش بر مفاهیم  قطب راوندي به .طلبد می را قرآنی یمعان به

 تبیین آن برآمده است. خوبی از عهدۀ به
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