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 : تفسيرييدر تحول آرا ١اجتماعي نقش ميثاق
 »٢اهللاصبغة«بررسي موردي تركيب قرآني 

 
 ٢،يونس دهقاني فارساني١٭ هزاوهاحمد بادكوبه

 فردوسي دانشگاه دانشجوي دكتري ۲، استاديار دانشگاه تهران۱
 )۲۴/۶/۱۳۸۷ :ي پذيرش نهايريخ ـ تا٢٦/١٠/١٣٨٦ :تاريخ دريافت مقاله(

 چكيده 
هـاي   مفـسران در برخـي از عبـارت     تحـول آراي ةهاي تبيين مـسأل  يكي از راه

. عــصر مفــسر اســت) رداد اجتمــاعيقــرا(اجتمــاعي  هــاي  قرآنــي، فهــم ميثــاق
هـاي فكـري رايـج در عـصر حيـات مفـسرند كـه         هـاي اجتمـاعي، عـادت      ميثاق
شوند   موجب مي ونهند  اي ناخودآگاه بر تفسير او از متن قرآني، اثر مي           گونه  به

 از آنجا   .باشدهاي رايج در عصِر حيات او         كه تفسير مفسر، متناسب با گفتمان     
ها و به     اند، با تحول گفتمان     اريخي گوناگوني زيسته  هاي ت   كه مفسران در دوره   
نيـز دچـار تحـول        آنان هاي اجتماعي رايج، آراي تفسيري      تبع آن، تغيير ميثاق   

، تنهـا از    "اهللاصبغة" در اين جـستار، تغييـرات رخ داده در تفـسير          . شده است مي
شناسـي    واژه نظـري و    ابتـدا از مبـاني    . دشـو  منظر ميثاق اجتماعي بررسي مي    

 ايـن   در بـارة  هـاي مفـسران       بنـدي و تحليـل ديـدگاه        و سپس دسته   سخن رفته 
 . ها، آمده است سازي تحليل در بخش پاياني نيز، مستند. عبارت ارائه شده است

 
 تـاريخ   ـ  آراي تفـسيري  ـ )قـرارداد اجتمـاعي  ( ميثاق اجتماعي  ـاهللاصبغة   هاد واژهيکل

  . رنگ خدا ـتفسير
 

 لهطرح مسأ

________________________________________________________ 
 1. social convention 

 ).۱۳۸/بقره(»  و نحن له عابدونصبغة اهللا و من احسن من اهللاصبغة«.۲ 
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دربارة يـك مـتن قرآنـي       شده    هاي تفسيري طرح    ابي تغيير و تحول ديدگاه    ي  مسألة علت 
گويـا ايـن    .  اسـت   بـوده   مباحث علوم قرآني كمتر مورد توجه قرآن پژوهـان         در حوزة 

تغيير است، به تفسير آن هم سرايت كرده  باور كه قرآن متني منسجم، ثابت، و غيرقابل
 تفـسيري نيـز بـر ذهـن         ن و آراي  متـو » بـودن   پيوستگي و ثابـت   انسجام،   «عقيده به و  
در   تفـسيري  اختالف ميـان آراي    معموالً در روش سنتی،   . است  شده    باوران حاكم     دين
هاي كالمي و فقهي مـذاهب مختلـف بازگردانـده             يك متن قرآني به اختالف ديدگاه      بارة
 يافتـه تلقـي     مـسأله را خاتمـه    ،شود و مفسر با اختيار ديدگاه تفسيري مذهب خـود         می
شود كه  در تاريخ تفسير گاه مشاهده مي     . اما اين روش همواره واقع نما نيست      . ندکمي

هاي متفاوتي بيان شـده اسـت كـه بـه             برخي از عبارات يا آيات قرآني، ديدگاه       در بارة 
هاي مذهبي فروكاست يا با انتساب صفت درسـت و            توان آنها را به اختالف      سختي مي 

 .كرد  آنها را تبييننادرست بودن به آنها، اختالف ميان 
امروزه در  .  است ١اجتماعي   يك پيشنهاد براي حل اين مشكل، تكيه بر مفهوم ميثاق         

پردازند، از جمله تـاريخ،       هايي از علوم انساني كه به بررسي متون نوشتاري مي           حوزه
اي ناخودآگاه بـر      گونه  شناسي، بر اين مفهوم به عنوان مفهومي كه به          نقد ادبي و نشانه   

نهد، بخصوص متني كه در دورة تـاريخي ديگـر             از يك متن اثر مي     ٣ يك مفسر  ٢تفسير
در اين نوشتار کوشش شده تا تحـوالت مربـوط بـه            . شود  است، تأكيد مي      گرفته    شكل  

 ٣٤.از اين زاويه مورد بررسي قرار گيرد» اهللاصبغة«تفسير 
 خيرتـا  ةدور چهـار  از شـاخص  مفـسر  ٢٠ حـدود  يريتفـس  دگاهيد منظور نيا به 
-سـده ( متقـدم  ةدور: از انـد   عبارت بيترت به ها دوره نيا. شده است  يگردآور ريتفس
) يهجر ١٢ تا ١٠يهاسده (متأخر ،)يهجر ٩ تا ٧ يهاسده( انهيم ،)يهجر ٦ تا ١ يها
 ٤٥).يهجر ١٤ تا ١٣ يهاسده( معاصر و

________________________________________________________ 
» عرف اجتماعي«و » قرار اجتماعي«، »قرارداد اجتماعي«هاي   براي اين مفهوم در زبان فارسي، معادل .۱

 ژه ديگـر يعنـي   از آن رو انتخـاب نـشد كـه بـا وا    » قرارداد اجتمـاعي «معادل . نيز پيشنهاد شده است
Social contract معـادل ميثـاق اجتمـاعي    . شود، اشتباه نشوده ميترجم» قرارداد اجتماعي«، كه به

 . دكتر ساروخاني استفرهنگ علوم اجتماعي، برگرفته از كتاب  social conventionبراي واژه 
  2. interpretation                                       3. interpreter 

 تـاريخي ديگـري   ةوان متني كه در دوربديهي است كه در اين نوشتار ساحت متني قرآن كريم، به عن     . ۴
 .شكل يافته، مورد توجه است

بندي پيشنهادي از تاريخ تفسير با توجه به تحوالت  اجتمـاعي در تـاريخ مـسلمانان ارائـه                     اين تقسيم . ۵
 . است شده و صرفا برای دسته بندي آراي تفسيري به کار رفته و در نتايج اين پژوهش اثري نداشته
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١٣

 .دهـد مـی  هاي اين نوشتار، روند شکل گيری پژوهش را نـشان        ترتيب چينش بخش  
 در بــارة دوم، اطالعــاتي  در بخــش. شــود مــي   بيــان  نظــري در بخــش نخــست، مبــاني

 ترتيـب، بـه گـزارش        هـاي سـوم، چهـارم و پـنجم، بـه            بخـش . شود  مي   ارائه» اهللاصبغة«
بندي آنها و تحليل تحوالت آن         تركيب مورد بحث، دسته    در بارة شده    هاي مطرح   ديدگاه
 شـشم    بخـش . داده شـده اسـت      اعي اختـصاص  اجتم  ها بر اساس مفهوم ميثاق        ديدگاه

 .هاي ارائه شده است ات تحليل دربردارنده مستند
 
  مباني نظري ـ١

انـد كـه بـه صـورت          هـاي فكـري و رفتـاري         از عـادت   ايهحهاي اجتماعي مجمو    ميثاق
هـاي يـك فـرد را در        ١ كنش ،ها، استاندارها و بايد و نبايدها     اي از قواعد و الگو      مجموعه

ايـن قواعـد و الگوهـا بـه         . كننـد   مـي   صوص اجتماعي، براي او تعريـف     يك موقعيت بخ  
ترين كاركردهاي اين مفهـوم،       از مهم . كنند  مي   اي خودكار و كامالً ناخودآگاه عمل       گونه  

اعضاي يك گروه يا جامعه از امور پيرامـون   ٢ها و تفاسير دل كردن بيان  زبان و هم    هم
اين قواعد كه از جـنس هنجارنـد و         ). ٣٥٢ـ٣٥١،  دايرةالمعارف علوم اجتماعي  (آنهاست  
، زاده و   )٣/٥١٦مهـر،     شـايان : ـ  ؛ نيـز نكـ    ٦٩٨سـاروخاني،   (حقوقي يا اخالقي      نه قوانين 

هـا بـا      در واقـع گفتمـان    . اند   رايج در يك عصر ويژه     ٣حمايت شده از سوي يك گفتمان     
ده و بـه  كر  يك كنش تعريف» نادرستي«و» درستي«قدرت خود آنها را به عنوان مالك       

و » نادرسـت «و عمـل بـرخالف آنهـا را         » طبيعـي «اين ترتيـب، عمـل بـر طبـق آنهـا را             
 ).٩٢؛ نجوميان، ١٥٥ـ١٥٤، ٤هارلند: ـ نك( شمارند مي» طبيعي غير«

هاي ديگر فرد، تحت تأثير ميثـاق         عنوان يك كُنش، همانند انواع كنش       تفسير قرآن به  
ند ميـان اجـزاي   ي كه در حال ايجاد پيودر واقع مفسر متن قرآني، زمان  . اجتماعي است 

اي  گونـه     خوانـشي از آن اسـت، ارتبـاط ميـان اجـزاي مـتن را بـه                  متن به منظور ارائة   
هاي اجتمـاعي رايـج در        كند كه ميثاق    مي   آگاه، بر اساس الگويي در ذهن طراحي        ناخود

________________________________________________________ 
1. action 
2. correspondence and concordance of representation and interpretation 

 .دهد ديشمند فرانسوي از آن ارايه ميبا تعريفي كه ميشل فوكو، ان. ۳
4. 


