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 چکیده:

پژوه بنام ایرانی در سده چهارم و  قرآنراغب اصفهانى 

ترین آثار  از مهم، مفردات الفاظ القرآن .پنجم قمری است

در معناشناسى  برخیگفته ه ه که ببوداو ماندگار قرآنى 

نیز او  جامع التفسیراین ویژگى در تفسیر  .است مانندبی

کند که ؛ این اثر به اصول و قواعدی اشاره میشود دیده مى
ای برای قواعد تفسیر و تفطن به  بعدها مبنا و پایه

از دیگر آثار قرآنی او . گردد های جدید تفسیری می نگرش

بخش معارف اخالقی قرآن سخن الذریعه است که در 
های ادبی راغب مانند محاضرات نیز  گفته است. در کتاب

ها و اندیشه خالق و پویای متکی به وحی، جلوه  گرایش
به  ،در این رساله تفسیر پژوهى دیگر قرآن پژوهی اوست.

ویژه آثار  هب ،او شرح زندگى، عصر مؤلف و آثار و تألیفات
وایای بسیاری از حیات زشود.  قرآنى وى پرداخته مى

اختالف درباره زمان مرگ وی  حتی و مجهول مانده راغب
درباره شخصیتی مانند  که تا صد سال هم وجود دارد

 .رسد راغب اندکی شگفت به نظر می
و موضع  انددر باره او سکوت کرده ،نگاران حال شرح 

 مذهبی او نیز محل اختالف است. در این پژوهش به
یر و نکات بس مهمى که در آغاز تفسیر اهمیت مقدمه تفس

بخشى را به مبانى و اصول  گردد. اشاره مى ،به آن پرداخته
تفسیرى راغب اختصاص خواهیم داد و در نهایت به 

هاى این اثر قرآنى در مقایسه با  ویژگى روش تفسیرى و
تفسیرهاى معاصران وى و جایگاه اهل بیت در این تفسیر 

یعنى اخالق که وى به آن  مىمهم اسال و یکى از مسائل
 پرداخته و گرایش داشته، خواهیم پرداخت.
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Abstract: 

Ragheb Esfahani was the famed Iranian Quran 

commentators in the fourth and fifth centuries 

A.H. Mofradate Alfaz Al Quran is his main 

Quranic prominent works some say: it is 

unparalleled in semantics. This feature could 

be seen in his interpretation, Jame Altafasir 

which refers to principles and rules which were 

later found to be the basis for the interpretation 

rules and inquiring the new interpretive 

attitudes. Of his other Quranic works is Alzaria 

which speaks of the moral epistemological 

section of the Quran, indicating his own 

Quranic character against people who were 

writing moral books by the style of the 

scholars. In his literary books like Muhazerat, 

the creative and dynamic attitudes based on 

revelations are other manifestations of 

Ragheb's Quranic research. In this interpretive 

treatise, the life and profile of the author and 

his particular Quranic works are addressed. 

Many angles of Ragheb's life still remaining 

unknown and there is a controversy over his 

death time for nearly 100 years that about 

Ragheb looks so strange. Biographersو have 

remained silent about him, while his religious 

status is not known. Undoubtedly,  the Ragheb's 

interpretive tendencies in understanding 

interpretive basics and the interpretation itself 

are of high importance, hence we assign a part 

to interpretive basics and interpretation of 

Ragheb and finally, we deal with the 

interpretive styles and the features of this 

Quranic work in comparison with his 

contemporary interpretations and the station of 

Ahl Albeit (the prophet's household) in this 

interpretation as well as one of the main 

Islamic issues, i.e. morality which he 

addressed. 

 
 

Keywords: Ragheb Esfahani, Mofradat Al 

Quran, Interpretive Character, Jame Altafsir, 

Interpretive Methods. 
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 مقدمه

هاى تفسیرى یک  کاوش و بررسى تفاسیر و روش

هاى قرآنى است که در  مفسر، دانشى نو در پژوهش

تر و  سده اخیر شکل گرفته و روز به روز ژرف

به بالندگى و پویایى فهم قرآن است که  شدهتر  غنى

گمان در تنقیح مبانى و تصحیح  بى و انجامیده

ر، یکى از سوى دیگ کند. هاى پیشین کمک مى روش

هاى  از فواید شناخت مفسران قرآن کریم و روش

 تآشنایى با تحوالت دانش تفسیر و سیر تطورا ،آنان

ها به ارتقاى سطح  این پژوهش .باشد و نظرات آن مى

استنباط و تعیین اهداف و قلمرو تفسیر با استفاده از 

ویژه اگر شخصیتى  هب ؛انجامد تجربیات پیشینیان مى

در عصر طالیی علم باشد که  چون راغب اصفهانى

زیسته است؛ در بغداد  کالم و رونق دانش مسلمین می

های  ها و شخصیت ، پایگاه اندیشهاالسالممدينةیا 

بزرگ مذاهب و ادیان مختلف که آثار گوناگون علمی 

 شده است. های بزرگ آن یافت می وفور در کتابخانه به

هاى  تالشبرخالف گذشته  راغبمعرفی  در 

هایی برگزار  ها و مقاالت و کنگره کتابده و شر بسیا

تا شخصیت علمی وی نمایان شود. با این  1گردیده

همه درباره شخصیت قرآنی راغب کمتر کار شده و 

نکات بدیع و ابتکاری وی مغفول مانده است؛ در 

داراى آثار فراوان قرآنى بوده و حالی که وی 

یکى از ، آنمفرداتالفاظالقرترین اثر او یعنى  بزرگ

که در همه  است،ترین آثار ماندگار قرآنى  مهم

هاى شخصى و عمومى حضورش نمایان  کتابخانه

                                            
ای در شهر اصفهان با  ، کنگره1384از آن جمله در سال  . 1

همکاری آیسسکو و پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسالمی 

موضوع شخصیت راغب برگزار گردید و مقاالت فراوانی به 

اختصاص یافت و دستمایه این نوشته در آن کنگره فراهم و 

 مبنای سخنرانی اینجانب قرار گرفت.

( کتابى است که در 817گفته فیروزآبادى )م ه ب .است

راغب، به نقل از  69 :البلغة)معناشناسى مانند ندارد

 تق.( که به مناسب 794و زرکشى )م  (25 :1412

گوید و  فهم قرآن سخن مىهاى رسیدن به  درباره راه

واژگان و داللت و کاربرد آن در سیاق  به اهمیت

ترین کسى شود که مهم یادآور مى .کند آیات اشاره مى

راغب اصفهانى در کتاب  ،که به این موضوع پرداخته

افزون بر نکات معناشناسى در  زیرا او ؛مفردات است

ون مدلول لفظ با توجه به سیاق و اثر آن، معنا را بیر

خلیفه و حاجى (2/313 :1415)زرکشی، کشد مى

الفاظ»:گوید مى کتابى نافع در هر  قرآن مفردات

 :تا ، بیدادیبغ)«دانشى از علوم اسالمى است.

2/1773) 

جامعاین ویژگى و برترى در تفسیر راغب یعنى 

شود که سوگمندانه این کتاب به  نیز دیده مى التفسير

هایى  ده و تنها بخشخوبى نشر نیافته و همگانى نش

، یعنى تفسیر سوره حمد و بخشى از سوره بقره آناز 

در یک نوبت و تمام سوره بقره به صورتى دیگر و 

عمران و بخشى از سوره نساء، تحقیق و به  سوره آل

 وجودی کهبا آن   هاى عمده چاپ رسیده و بخش

هایش موجود است، تحقیق  بیشترین بخشهای  نسخه

و جا دارد  است شده نشر نیافته نشده و اگر تحقیق

که مجموعه این تفسیر گردآورى و تحقیق و چاپ 

 شود.

در این رساله تفسیر پژوهى هر چند کوتاه و 

به شرح زندگى، عصر مؤلف و آثار و  ،فشرده

شود.  ویژه آثار قرآنى وى پرداخته مى هب ،تألیفات

اهمیت مقدمه تفسیر و نکات بس مهمى  همچنین از

. رود ، سخن میتفسیر به آن پرداخته که در آغاز

هاى تفسیرى راغب در شناخت مبانى  گمان گرایش بى

از این  ؛تفسیرى و خود تفسیر اهمیت بسیارى دارد
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رو بخشى را به مبانى و اصول تفسیرى راغب 

اختصاص خواهیم داد و در نهایت به روش تفسیرى 

هاى این اثر قرآنى در مقایسه با تفسیرهاى  و ویژگى

اصران وى و جایگاه اهل بیت در این تفسیر و مع

یکى از مسائل مهم اسالمى یعنى اخالق که وى به آن 

 پرداخته و گرایش داشته، خواهیم پرداخت.

 

 شرح زندگى راغب

راغب اصفهانى،  ،پژوه سترگ دانشمند بزرگ و قرآن

به گفته حسین بن محمد بن مفضل در قرن پنجم و 

درباره سال تولد و  ؛زیسته ششم مىدر قرن  برخی

هاى  هاى بسیار مطرح است. در کتاب وفات او پرسش

حال نگارى، نام او کمتر برده شده است و اگر  شرح

پژوه و  در جایى یادى از او شده، تنها به عنوان قرآن

او آمده، بدون آنکه  تألیفاتشناس و با ذکر  ادب

گمان وى اصفهانى بوده  را ذکر کنند. بىش شرح حال

ین شهر دیده به جهان گشوده و کسانى چون و در ا

ابومنصور جُبان، محمد بن على رازى، دانشمند ادیب 

  1اند. دهبوق. هـ( از اساتید او  416 شناس )م و واژه

کند و  پس از چندى از اصفهان به بغداد مهاجرت مى

رفته و  ش بوده،مسیر راه یی که دراحتماالً به شهرها

سیوطى او را  .ره برده استبه هااز دانشمندان آن دیار

مُفضل بن محمد، و بیهقى او را حسن بن مفضل 

هاى دیگر حسین بن محمد بن  خواند و در نوشته مى

به ؛ 7/مقدمه: 1412، راغب)مفضل خوانده شده است
                                            

جُبان به گفته یاقوت یکى از حسنات رى بوده است. اهل  . ابن1

جستند. وى به اصفهان در آمده و به  فن از محضرش استفاده مى

 الشاملبه نام  . در لغت تصنیفى بزرگاست نقل روایت پرداخته

( بوده، 385دارد. وى در بادى امر از ندیمان صاحب بن عباد )م 

 صادقى،)در گذشت 416سپس از او کناره گرفت و به سال 

1382: 193 – 194) . 

الوعاةنقل از  تاریخ الحکماى  ؛2/297 :سیوطى بغية

 ،در مورد انتساب او به شهر اصفهان (112 :بیهقى

او را  محاسن اصفهاند بن مافروخى در فضل بن سع

برشمرده است. این شهر در زمره طبقه ادباى متقدم 

االدباراغب خود در  به اصفهان توجه  محاضرات

اساس گزارش اسماعیل  خاصى نشان داده، ولى بر

 كشفالظنونذیل کتاب  هديةالعارفينپاشا در کتاب 

محل  الجنات روضاتو محمدباقر خوانسارى در 

دی،بجنور)ت و وفات او شهر بغداد بوده استاقام

بغدادی،  ؛36 تا: بیخلیفه، حاجى ؛8/100 :1367

این اقامت به درازا کشیده تا جایى که از  .(311 تا: بی

او به عنوان اصفهانى االصل، نزیل بغداد یاد شده 

 .(5/311 تا:بی ،دادیبغ)است

ق.( که  430جالب اینکه ابونعیم اصفهانى )م. 

 معجماالدباء) تاریخ بغدادباشد در  ى وى مىهمشهر

 .نیاورده استبه میان سخنى از وی ، (األولیاء حليةو 

نیز مانند: ابوالفرج اصفهانی، دیگر همشهریان او 

اهتمامى براى معرفى و ذکر حیات و آثار او 

درباره  انالبلد معجمیاقوت حموی در  .ستا نداشته

وشته، سخنی های این شهر ن شهر اصفهان و شخصیت

 از راغب به میان نیاورده است.

درباره تاریخ وفات او نیز تفاوت اقوال آن را 

بغيةدهد. سیوطى در  نزدیک به یک سده نشان مى

گفته که وفات او در اوائل سده پنجم )یعنى  الوعاة

الظنون( است، در حالى که 410 - 4 حدود  كشف

آورده و این نظر را  502وفات او را در سنه 

روکلمان، زرکلى، خوانسارى و شیخ عباس قمى و ب

، راغب االصفهانى)اند آغا بزرگ تهرانى ذکر کرده

برخى از محققان معاصر که درباره  .(1/52 :1424

که  اند منکر آن شده اند، حیات راغب تحقیق کرده
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خصوصاً در ؛ وفات کرده باشد 502راغب در سال 

الىالذ( کتاب 505 حالى که ابوحامد غزالى )م ريعة

الشريعة شمرده و با خود در  او را نیک مى مكارم

از بغداد کوچ  488و از سال کرده  سفرها حمل مى

که طبق این گفته با که در آن تاریخ  بعید استکرده، 

 جوانی راغب سازگار است، این کتاب را در اختیار

 داشته باشد. 

زیسته و فوت  حتماً باید راغب پیش از این می

 450راغب را در سنه  (748 )مذهبى. کرده باشد

 24دانسته و او را در ضمن طبقه  زنده میگویی 

لهبوفاةواللماظفر»نویسد:  شمرده است و بعد مى

بوده ن وقت زنده آکه در است  محتملو  «ترجمة

 .(18/121 :1405ذهبی، )باشد

فوت  502تواند در سال  بدون شک راغب نمى

قدیمى قریب به عصر کرده باشد، زیرا در مصادر 

خلیفه راغب، نصى بر این تاریخ یافت نشده و حاجى

، اند که این خبر را گفته و دیگران نقل و تبعیت کرده

با اینکه  ؛از کالم سیوطى برگرفته این تاریخ را

سیوطى گفته که وى در اوائل سده پنجم فوت کرده 

است. از سوى دیگر، راغب در برخى آثار خود بر 

 385بعضى معاصرین صاحب بن عباد )م مالقات با 

ق.( مانند ابوالقاسم بن ابى العالء و عبدالصمد بن 

بابک تصریح کرده و ممکن نیست این مالقات تا 

اوائل قرن ششم ادامه یافته باشد. وانگهى تاریخ 

را  409سال  مفرداتمانند  ،کتابت برخى آثار راغب

 502 یعنیفوت تاریخ دهد که باز با  نشان مى

 مفرداترا پیش از  الذريعة با اینکه کتاب ؛سازد مىن

راغب کند) به آن اشاره مى مفرداتنوشته و در 

(. البته در حاشیه برخى 54 :1412اصفهانی، 

آمده که این کتاب به خط راغب  مفرداتهاى  نسخه

در  343اصفهانى است که در هالل ماه رجب از سال 

 412خر سال قصبه اصفهان به دنیا آمده و در ربیع اال

فوت کرده است. اما مشکل این تاریخ، مجهول بودن 

راغب )کاتب و متأخر بودن تاریخ کتابت نسخه است

 .(1/60 :1424، االصفهانى

ینو چرایى  علتدرباره  هنامى،  گم ا  هاى نظری

متفاوتى ارائه شده، مانند اینکه شاید او مردى  

نام گیر و منزوى بوده و از مصاحبت با صاحبان  گوشه

جسته است. شاید با صاحبان قدرت  و مقام دورى مى

و  (29/مقدمه :1412راغب، )1ى نداشتهخوب میانه

در تاریخ کسانى نامشان در میان تراجم،  معموالً

شده که با صاحبان قدرت  طبقات و تاریخ ذکر مى

کم با اصحاب قدرت  روابطى خوبى داشته و یا دست

اى مؤلفان برآنها  و ذکر نام  تعارضى نداشته

کرده  ناخشنودى از ناحیه صاحبان قدرت ایجاد نمى

واى به حال آن وقتى که دانشمندى با عقیده  2است.

رایج همراهى نداشته باشد و یا کسانى با حسادت و 

بر آنها  هاى منفى در جهت بایکوت کردن نمایى بزرگ

 آمده باشند. 

رود.  درباره راغب اصفهانى همه این احتماالت مى

 ،نکته را هرگاه در ارتباط با تمایالت عقیدتى وىاین 

ویژه ارادت خاص به امیرمؤمنان مالحظه کنیم و  هب

شدت اهتمام وى را در نقل روایات آن حضرت 

هاى عقالنى و نقد نظریه جبریه او را  ببینیم، و یا ایده

شود که چگونه و  تقویت مى گمانمشاهده کنیم، این 

ن او حتى از ناحیه به چه دلیل زمینه بایکوت شد

دوستان و معاصران و حتى همشهریان او انجام گرفته 

                                            

 خود آثار از برخى و برده سر مى همدتى در زندان باو . ظاهراً 1

 .است نگاشته زندان در را

در کتاب  ،م محمد کرد على. دلیل این سکوت را در این تراج2

 هیچ وى که کند ، این گونه توجیه مى256 ، صکنوز االجداد

 .نداشت قدرت با اتصالى گونه
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اى بر ثبت شرح حال، آثار و  انگیزه و طبیعی است که

هاى قرن پنجم و ششم و  حیات و مرگ او در نوشته

شود و بلکه نقل قولى از  هفتم، بلکه هشتم دیده نمى

 هاى او به صراحت در این فاصله تاریخى کتاب

 است. گزارش نشده

 

 عصر راغب اصفهانى 

در بررسى تفسیر و شناخت شخصیت مفسر، عصر 

زیرا بررسى عصر مفسر  ؛اهمیت بسیار دارد اوزندگى 

کند که او در چه فضاى علمى، اجتماعى  مشخص مى

زیسته، اقران او چه کسانى بوده،  سیاسى مى و

هاى آنان چه بوده و مفسر به اقتضاى شرایط  دغدغه

گیرى داشته و حتى   چه نوع موضع تاریخى و مذهبى

پوشى از مسائلى  تأکید بر مسائلى خاصى و یا چشم

رنگ نشان دادن آن در چه فضاى فرهنگى  دیگر و کم

 انجام گرفته و معنا داشته است.

بحث و بررسى درباره عصر راغب اصفهانى،  

افزون بر این نکات، این فایده را دارد که ما او را بهتر 

هاى تاریخى و  پرتو روشنایىبشناسیم و در 

جغرافیایى، افکار و عقاید او را بشناسیم و اگر در 

هایى از زندگى  تاریخ نسبت به او کوتاهى شده، بخش

 او را از این راه کاوش کنیم.

عصر راغب اصفهانى، عصر شکوفایى دانش و 

هاى مهم در  گفتگوى میان مذاهب و نگارش کتاب

 کالم است. ویژه علم  ههاى اسالمى ب حوزه

شهرهاى بغداد، رى، نیشابور، و مدارس علمى در 

مصر، شام، دیار بکر، کوفه، بصره، حجاز و یمن و 

بویه  هاى آل بالد خراسان به یُمن سرکار آمدن خاندان

فاطمیین در  و حمدان در حلب در فارس و بغداد، بنى

مصر، به نشر و ترویج فضل و دانش و تشویق و 

نشمندانتکریم  گانفو  دا ن  و مراکز و پرداخته  رزا

 .هاى دینى بر پا شد مدارس علمى و کرسى
آنان هر چند شیعه بودند، اما دانشمندان دیگر 

 یشانوزرا ند؛ ضمن آنکهکرد مذاهب را احترام مى

به بودند که  ،دانشور، چون صاحب بن عباد عالمانى

رونق علم و آزادى اندیشه و طرح انظار کمک 

فع محدودیت براى شیعه و امکان کردند. در کنار ر مى

و ترویج  عزادارى و برگزارى مراسم مذهبى شیعیان

مذهب شیعه و حمایت از دانشمندان اهل بیت، 

دانشمندان بزرگى چون ابوعیسى رمانى، ابومسلم 

اصفهانى، قاضى عبدالجبار همدانى، ابوعلى فارسى، 

ابوعبداهلل خطیب اسکافى، ابن فورک، ابونعیم 

ها دانشمند از معتزلى  وبکر باقالنى و دهاصفهانى، اب

مورد احترام قرار گرفته و و شیعه گرفته تا اشعرى 

  .ى تعیین شدیها براى آنان در شهر بغداد کرسى

همین آزادى عمل و احترام باعث رونق 

تعامل مذهبى  مسلمین و تقویت عقالنیت و دانش

افتنکاهش  و   1گردید. گـرى و جنـدرگی ی

بویه با اینکه شیعى  که آل جالب این جاست

و آزادى مراسم را براى آنان فراهم آورده  همذهب بود

هایى که گاه به گاه میان شیعیان و  بودند، اما در نزاع

                                            
: 1367، بجنوردیباره نقش آل بویه و خدمات آن ر. ک:  . در1

البته این نکته را یادآور شوم که حکومت هر کسى را  - 1/639

 از خواه کنند؛ نمى رحم او بر نهند، مىآنها  که بر سر راه قدرت

. عقیم الملک: دیگر مذهبى از یا باشد خودشان مذهب صاحب

ناگهانى سید  مرگ درباره بسیار تردیدهاى مسئله بر شاهد و

بدون شک سید رضى که  .( در زمان آل بویه است406رضى )م 

نقیب النقباء بود و قدرت فراوانى در بغداد پیدا کرده و خطر 

که یکباره بدون بیمارى بود کرده  جدى را براى حکوت ایجاد

 م) مرتضى سید برادرش و کند سالگى فوت مى 47در سن 

ه و نماز برادر به جناز تشییع در حضور جاى به ترس از( 436

 وفادارى به تظاهر با خود فخرالملک. برد حرم امام کاظم پناه مى

 که است چنین این و کند مى نمایى قدرت و پردازد مى او نماز به

 .(110 تا: کند)رضی، بی نمى رحم کیشانهم بر حتى رتقد
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حتى  .طرف بودند داد، اغلب بى سنیان بغداد روى مى

، هاشمیان را توقیف کرد و فتنه را هبار معزالدول یک

ف نظر برخال .(640 تا: )رضی، بیخاموش ساخت

عادل بن على  :نویسنده مقدمه تفسیر راغب اصفهانى

دى، که پنهان ماندن مذهب راغب را به شرایط الش ّ

سخت و دشوار شهر بغداد در عصر دیالمه مربوط 

گویی از  ،(1/27 :1424 راغب اصفهانى،)داند مى

ترس حکومت و شیعیان عقیده خود را پنهان 

صر راغب از با آنکه کسان بسیارى در عساخته؛  می

دانشمندان اهل سنت حضور داشته و خطابه 

خوانده و کتاب نوشته و عقاید خود را صریحاً  مى

اند.  این جهت نداشته ازاى  اند و واهمه کرده ابراز مى

( در کالم اشعری کتاب نوشته 406)م ابوبکر باقالنی

جلساتی با شیخ مفید و و زیسته  و در همین عصر می

  ت.کسان دیگر داشته اس

در ستایش  سجستانی اندیشمند مشهور اسالمی

این پادشاه » :نویسد روح تسامح دینی عضدالدوله می

سزاوار آن است که تمامی خلق و خاصه اهل دانش و 

 ،فرهنگ او را تمجید و برای بقای ملک او دعا کنند

گفتارشان را منزلت بخشیده  ،را تقویت کردهآنها  زیرا

آنها  شته تا هر یک ازو بند از زبان ایشان بردا

معتقدات فرقه خویش را بدون تقیه ابراز کند و در 

ادعا می کنند و معلوم آنها  چه نتیجه آشکار شود آن

چه بدان معتقدند و حق از باطل جدا شود و  شود آن

آید که کسی با زبان تعصب دینی به  دچنان امنیتی پدی

ةرسال)«.دیگری هجوم نبرد الخاصبنوعافي الكمال

 (3۸6:االنسان

در میان مذاهب آن عصر حنبلیان بودند که در 

بغداد در برابر مذاهب دیگر به ویژه شیعیان به شدت 

های خونین در  ناشکیبا بودند. این امر گاه به درگیری

شد. این  بغداد و آتش زدن کتابخانه شیعیان منجر می

نابردباری اختصاص در مواجهه با شیعیان نبود، بلکه 

طبری ان دیگری پیش از این هم شده بود. شامل کس

مفسر بزرگ قرآن تنها به این دلیل که در تفسیر آیه 

رأی احمد حنبل را  «یعلی العرش استوالرحمن »

را محال نشستن خداوند بر عرش پذیرفت و  نمی

مورد تهاجم حنبلیان خشمگین قرار  دانست، می

آن گونه که در خانه  ،اش سنگباران شد گرفت و خانه

 (.22: 1375)طبری، شدوی به علت انباشت سنگ باز نمی

ولم»نویسد:  مى همین آقای ش دیبا آنکه خود  

خرىالذيناليتفقونهلالمذاهباألأيضيقفىعصرهم

زند که پنهان ماندن مذهب راغب  ، اما طعنه مى«معه

از  ؛بودهو قدرت آل بویه مربوط به شرایط عصر 

عقیده راغب را به شیعیان رو نباید پنهان ماندن  این

 .نسبت داد

توانسته عالقه و  اتفاقاً راغب تا جایى که مى 

پیوستگى خود را در جاى جاى آثار خود آشکار کرده 

و به عقیده این جانب راغب هر چند پیوند شدیدى 

دهد و در جاهایى به مخالفت با  به اهل بیت نشان مى

ای  یانهاو راه معقاید رایج اهل سنت برخاسته، اما 

نسبت به میان شیعیان و اهل سنت داشته است. لذا 

دیده از سوى  رفتار شیعیان انتقاد داشته و از اینکه مى

شود، طبق  توهین مىبه صحابه پیامبر برخى از آنان 

رده و شاید راز مهجور بودن او ک این رساله نقد مى

در دسته نه  ،توانسته همین نکته باشد که راغب نمى

قرار گیرد و رفتار و عقاید آنان را یج رااهل سنت 

جا بپذیرد، و نه با شیعیان در برخى عقاید  یک

 همراهى کند.

این که منسوب به راغب است،  رساله اعتقاددر 

شجاعت و حریت و استقالل رأی به خوبی نمایان 

الحقِ»آمده است: است، زیرا  عليهواذكر كان الذى

نتمِثَدَنحَأنقبلنالصحابهوالتابعيعيانالسلفمِأ
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ونوبُخرَويَنصارهُأهمنّأزعمونونالدينويَذلُخَيَقومٍ

يُ عُمارُنُأوهمون باید حق را گفت، حقی که  «.ههم

بزرگان گذشته از صحابه و تابعین بر آن بوده، پیش از 

آنکه دین را خوار سازند و گمان کنند که دین را 

 و گمان کنند می خرابرا  دینو  کنند مییاری 

 سازند.  کنند که آباد می می 

کم نسبت به  دهد که دست جا نشان مى تا این

ها رأی مستقلی  در این نزاععقیده رایج نقد داشته و 

اهل  از طرف دیگر نسبت به شیعیان است.داشته 

که مذمت صحابه و برخی همسران پیامبر را  بغداد

نیز ند، ا دانسته اند و قرآن را غیرقابل فهم می کرده می

تَو»نویسد:  انتقاد دارد، چون مى مواالةفرقة... ظهر

 بها ضاللالمومنينيتوصلونبمدحهوإاميرالمؤمنينو

اظهارمحبّتهالىذمالصحابهوازواجالنبى،شهدالتنزيل

،بذلكلهم و رموز اللّه كالم يقولون اليُإو ىءُنبَلغاز

يجعلذل مفهومهعنصدق، عنالحقو نكمِظاهره

، به نقل  43 :رسالةاالعتقاد)«.بطالالشرايعإالذرايعالى

 ( 15 :1412، از راغب

 ؛ بلکهمعلوم است که نقد او به همه شیعیان نیست

دوستی و مواالت امیرالمؤمنین به کسانى است که 

علی را با گمراه دانستن مؤمنان و مدح حضرت را با 

را رمز قرآن  ند وده مى قرارصحابه و ازواج پیامبر ذم 

 )ع(و بدون تفسیر اهل بیت و غیر قابل فهم دانسته

دانند. در جاى دیگر در هنگام ذکر  مىن حجت

هه و نافیان صفات ب ّشَدر کنار مُ گذار تعدهاى ب فرقه

نام متشیعه را  که الهى و قدریه و مرجئه و خوارج،

گوید کسانى که  وید: شیعیان، بلکه مىگ آورد، نمى مى

  دانند. مى د را پیرو علىبه دروغ خو

دهد که راغب اصفهانى اگر از  این نکات نشان مى

 اهل سنت هم باشد، در فضاى فکرى و فرهنگى شیعه 

 و شیعه نزد او به معنای مصطلح نیست. است خاص 

( وزیر آل 385او از اصحاب صاحب بن عباد)م

بویه شیعی بوده و این حد تأثیر از قدرت در آن دوره 

نام امیرمؤمنان  مفرداتدر از سوی دیگر  طبیعی است.

بار ذکر  19و روایات حضرت را با لقب امیر مؤمنان 

و از خلفاى دیگر بدون لقب و عنوان تنها  ،کند مى

به نقل تر از آن  مهم سخن آورده است.بار  چهار

هاى اعتقادى شیعه را  پردازد که پایه روایاتى مى

نةالعلموعلىنامديأ: احادیث مانند ؛دهد تشکیل مى

 وأ(150 :1412راغب، )بابها االمةابواانتَنا هذه

وارثىأ (57 :)همان و این ا( 864 :)همان نتاخىو

  1.آورد شناسى مى روایات را در البالى مباحث واژه

( و 582 همان:( )عمطالبى از امام باقر) همچنین

در و کند  نقل می( 98و  75 :( )همانعامام صادق)

: امر بین االمرین و هاى آنان در مسئله دیشهترویج ان

( و دیگر مسائل 184و  183 :)همانالجبر و التفویض

دهد که روش او در این موارد  و نشان مى کوشد می

 به صورت غیرمستقیم است. 

در طرح عقاید اهل بیت به شکلى است که یعنی 

اهل بیت را  یبرانگیز نباشد و هم وال  هم حساسیت

توان گفت که راغب  بدین جهت مى شد.نشان داده با

هایى از عقاید شیعه همراهى داشته و با  با بخش

  دهد. اهل سنت را نشان مى ههایى سرسپردگى ب بخش

 

 راغب تألیفاتآثار و 

 است که با  بزرگىدر زمره مردان  اصفهانى راغب

                                            

 و گوید امیرالمؤمنین نمىکسی دیگر به  ،راغب جز امام على. 1

اميرالمؤمنينقيلاذا: نویسد مى صراحت به آثارش از یکى در

رات ضمحا کتاب در .طالبابىبنعلىاميرالمؤمنينفهومطلقاً

ى از عمربن خطاب خبر ،پس از نقل حدیث مهم منزلت االدباء

 .کند در برترى و اولویت آن حضرت در خالفت ذکر مى
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مندى از علوم مختلف  دانش فراوان خود پس از بهره

ش آثار علمى پرداخت و هر به نگارآنها  و تبحر در

کدام از آثار او در رشته قرآن، اخالق، ادب، حلقه 

  .زرینى در سلسله معارف اسالمى گردید

هر چند آثار قرآن پژوهى او در تفسیر و علوم و 

معارف قرآن از برترى خاصى برخوردار است و 

با دیگر آثار وى قابل قیاس ها  حجم این نگاشته

ر او نیز چهره قرآنى دارد. از اما تألیفات دیگ ؛نیست

 هاى زیر اشاره کرد. توان به کتاب این آثار مى

 

 مفردات قرآن -1

هاى  راغب اصفهانى با تألیف این کتاب و تبیین واژه

دشواریاب قرآن کریم و توضیح واژگانى، گامى بلند 

 رفت. گشناسى بر در معنى

از سوى دیگر، با انتخاب روش ویژه، یعنى اهتمام 

اق و بافت متن، گوى سبقت را از دیگر بر سی

زیرا پیش از او . دانشمندان پیشین این فن ربوده است

آثار فراوانى در حوزه بیان معانى و غریب قرآن و 

وجوه و نظائر نگارش یافته، اما نتوانسته همانند 

پیدا کند و در حوزه معنی شناسی جایگاهى  مفردات

اشتراک معنوى  مسائل بافت معنى را با توجه به نظریه

ترین کسى  نشان دهد. به گفته زرکشى، راغب مهم

)زرکشی، کند است که به اهمیت سیاق توجه مى

1415: 2/313).  

از توضیح و تبیین  مفرداتآنکه تر  نکته مهم

شناسى و  واژگان فراتر رفته و با توجه بر زبان

به خود گرفته  یشناسى چهره تفسیرى سودمند معنى

افزون بر  ،دادن معناى واژه است. او در نشان

یابى ادبى و اشتقاقى، به آیات همگون توجه  ریشه

کوشد به معناى  کند و از سنجش آیات با هم مى مى

 واژه نزدیک شود. 

گیرى از حدیث به تبیین  راغب گاهى با بهره

هاى  چنانکه آگاهى ؛پردازد و معناى کالم مىها  واژه

ین تفسیرهاى کالمى و اخالقى خود را در البالى ا

 دهد.  لغوى نشان مى

، کتاب مفرداتتوان گفت  به همین دلیل مى

اما در قالب تفسیر واژگانى و  ،تفسیرى دیگر راغب

ای و  نامه المعانی و معانی القرآن به شکل فرهنگ بیان

 به صورت فشرده است.

 

 جامع التفسير -2

از این تفسیر بزرگ و ارجمند که به تفصیل درباره آن 

واهیم گفت و یکى از آثار ماندگار قرآنى سخن خ

قرآن  اواخرهاى فراوانى دست کم تا  است، نسخه

 1.موجود است

کنون مقدمه بسیار مهم این تفسیر با تفسیر اتا  

با  ،هایى اندک از سوره بقره سوره حمد و بخش

اى و  تحقیق دکتر احمد حسن فرحات همراه با مقدمه

نانکه تمام تفسیر چ تعلیقات بسیار نشر یافته است.

سوره بقره او به عنوان رساله دانشگاهى در دانشگاه 

زیتونه تونس توسط محمد اقبال فرحات تحقیق شده 

   2.است

                                            

 21، ص جامع التفاسیر. دکتر احمد حسن فرحات در مقدمه 1

 و کند مى اشاره تفسیر خطى هاى به کاوش خود نسبت به نسخه

 دهد. مى خبر عراق و ترکیه هاى کتابخانه در هایى نسخه وجود از

 سوره تا مقدمه از راهللجا الدین ولى نسخه جمله آن از

وره یوسف تا سوره احزاب که صورت عکسى آن س از و مائده

و در  212در مکتبه مرکزى بغداد و در ایاصوفیا با شماره 

عبدالسالم رؤوف ذکر شده  (1/86)بغدادفهرست مکتبه قادریه 

 است.

فى. عنوان رساله دکتر فرحات: 2 منهجه و االصفهانى الراغب

تفسي مع البقرهالتفسير سورة  :1424است)راغب اصفهانى،  ره

2/1573.) 
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 بخشى دیگرى از تفسیر در دو مجلد قطور از

توسط عادل  ،سوره نساء 113عمران تا آیه  سوره آل

تحقیق و همراه با در عربستان ى بن على الش دّ

از آهنگ به عنوان رساله دانشگاهى او در اى در مقدمه

 دفاع و توسط مدارالوطن العربىمکه القرى  مأ جامعة

 1نشر یافته است. ق 1424ریاض در سال 

 

 تحقيق البيان فى تأويل القرآن -3

مكارمالى  الذريعةراغب از این کتاب در مقدمه: 

کند.  ، صفحه نخست به مناسبتى یاد مىالشريعة

( و بروکلمان 1/57تا: بی)فه خلیحاجى همچنین

  .دنکن از آن یاد مىدر تألیفاتشان ( 5/211)

داند، اما ش دى  بروکلمان این کتاب را در ادب مى

داند.  این کتاب را در باب عقاید مى ،در مقدمه تفسیر

اى از این کتاب در مخزن کتابخانه آستان قدس  نسخه

 ( موجود است. 24، 56/ 1رضوى )

فىاالعتقادتاب همان این ک احتماالً باشد  رسالة

مؤسسةکه دکتر شمران العجلى آن را تحقیق و در 

 نشر داده است.  األشرفبيروت

 رسالةاالعتقاداى از کتاب  نسخه :گوید ش دى مى

المنورةکتابخانه مرکزى  در مدينة االسالمى  جامعة
                                            

و است؛ اگرایانه  ها و تعلیقات الشدى بسیار فرقه . پژوهش1

گیرى ضد شیعى  انه و با جهتبمتعصرا توصیف عقاید راغب 

 روى با راغب عصر کند با اینکه اعتراف مى. الشدی نوشته است

 از منداندانش به احترام و علمى رونق عصر دیالمه آمدن کار

 علمى هاى حرکت بر دینى گرایش این و است مختلف طوایف

 واقعیات تحریف به مقدمه جاى جاى در اما نداشت، تأثیرى

على  امام مواالت بر جهت آن از راغب که گویى آورد؛ مى روى

 فشار تحت که دهد مى نشان را خود دلدادگى و کند تأکید مى

 :1424اصفهانى، راغب است) بوده شیعیان و دیالمه حکومت

 .(به بعد 1/26

مقابله شد و نشان  تحقیق البیانباشد که با  موجود مى

مطالب آن یکى است. البته به دلیل برخى دهد که  مى

مطالب این رساله، در انتسابش به راغب تردیدهایى 

است، اما به هر حال این کتاب منسوب به وى 

در مباحث عقاید و آراى کالمى است که باشد و  می

موضوعات با استناد به آیات مورد  ،الذريعةمانند 

 بحث و بررسى قرار گرفته است.

 
 ل و غرة التأويلدرة التنزي -4

کتابى است در بیان علل اختالف الفاظ در آیات 

متشابه لفظى قرآن. درباره انتساب این کتاب به راغب 

( 1/739تا: بیخلیفه). حاجىوجود دارداختالف بسیار 

این کتاب را به راغب نسبت  (3/505و بروکلمان)

 .ندا داده

استنیز نام راغب ها  در برخى نسخه   . درآمده 

متشابهات حلبه نام ها  و نسخهها  کتابشناسى ى ازبرخ

مقدمه در  .نمایاند هم آمده که ظاهراً یکى مى القرآن

، حل متشابهات القرآنهمین نسخه  آمده که کتاب 

 نامیده شده است.  التأويل درةکه است کتابى 

گوید: کتابى  مى درةحاجى خلیفه در ذیل معرفى 

الدیگر یعنى  غرة و التنزيل از امام فخر  تأويلدرة

رازى است و شگفت آنکه موضوع کتاب هر دو یکى 

( 10)ص  مفرداتاست. صفوان داودى در مقدمه 

نویسد: از نسخه موزه بریتانیایى آگاه شدم که این  مى

قرآنکتاب مانند  متشابهات در کتابخانه راغب  حل

 پاشا است.

در سال  بيروتاآلفاقالجديدةتوسط  التنزيل درة 

بن عبداهلل معروف به  با انتساب به محمد 1977

 به روایت ابن ابوالفرج اردستانى چاپ  خطیب اسکافى
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  1.شده است

البته انتساب این کتاب به خطیب اسکافى دیرپاى 

یاقوت حموى و صفدى یاد  ،است. از این انتساب

، به الوافى بالوفیات، 18/214 :معجم االدباء)اند. کرده

اخیراً  (69 :قرآن علوم هاىسیر نگارشنقل از 

 و نقد دلیل اسکافىدر صحت انتساب به هم مقاالتى 

 2انتساب به راغب نگارش یافته است. 

با همه اینها نکاتى بر صحت انتساب کتاب به 

تواند قانع  نمىآنها  باشد که نقد مخالفان راغب مى

 :کننده باشد

هاى خطى به راغب  . نسبت صریح تمام نسخه1

 .حلمتشابهاتبادرةالتنزيلى و یگانگى محتوا

شناسان متقدم مانند  . تصریح بسیارى از کتاب2

بروکلمان به  خلیفه وحاجى(، 28/116آلوسی)بیهقى، 

 اینکه این کتاب از آن راغب است.

                                            

الزم به یاد آوری است که چاپ دیگری از این کتاب در .  1

سه مجلد با تحقیق دکتر محمد مصطفی آیدین، در دانشگاه أم 

م انجام گرفته 2001ق/1422در سال  معهدالبحوثالعلميةالقری، 

است. در این چاپ نیز به خطیب اسکافی منسوب شده است. 

ینجانب پس از مالحظه مشخصات نویسنده محتمل ای که ا نکته

دانم این است که خطیب اسکافی اصفهانی، همان راغب  می

اصفهانی است که در شرح حال وی آمده که اسکاف، شغل 

اصفهانی )کفش دوز( بوده و به ری رفته و در پیش صاحب بن 

( بوده است. زیرا مشخصات اسکافی با راغب تطابق 385عباد )م

سازد، البته ادله  واعظ ری بودن او هم با راغب میکند و  می

گانه برای اینکه این کتاب از آن راغب است، همچنان  شش

 پابرجا است. 

، و مقاله دکتر احمدحسن 111 - 1/105 :1424. راغب، 2

الدراساتاالسالميةفرحات در نشریه  و با این عنوان:  الشريعة

غرةدرةکتاب  و نالتأويلالتنزيل للراغباالصفهانىالتصح ، سبته

 1410االولى جمادى 15

وجود چنین کتابى ه ب مفردات. اشاره راغب در 3

را در آنها  (، که دقیقاً همه50)ص  مفرداتدر مقدمه 

 ورده است.آ درةالتنزيل

التف. راغب در 4 كتابجامع به التنزيل  سيرادرة

التنزيل) .کند اشاره مىخود  منسوب به اسکافى،  درة

که اسکافى چنین تفسیرى نداشته  ( درحالى536ص 

سّاخ باشد، چون تواند از اضافه ن  عبارت فوق نمى و

فىجامعوالنویسد:  مى علىالوجهاآلخرالتىذكرنا

 التفسير.

ده که شاشاره به دو کتاب دیگر  درةالتنزيلر . د5

اند  را به راغب نسبت دادهدو کتاب شناسان آن  کتاب

 و نه به اسکافى.

التنزيل. وضوح اسلوب راغب در کتاب 6 و  درة

 ها. یگانگى اسلوب میان کتاب

در دو جا مطلبى را  مفردات. راغب در کتاب 7

ر اینجا توان د گوید این مطلب را نمى آورد و مى مى

لهنویسد:  مطرح کرد و مى ذكره، موضع هذا ليس

الكتاب  ( و102، 142 :1412راغب، )موضعغيرهذا

التنزيلاین بحث را در  اسکافی، کند) دنبال مى درّة

 .3(29، 435 تا: بی

 

 الذريعة الى مكارم الشريعة -5

درباره انتساب این کتاب به راغب تردیدى نشده و 

اخالقى، یکى به فارسى و دو راغب داراى سه کتاب 

ها هم  شناسى کتاب نامش در کهکتاب به عربى بوده 

و تحلیل لغوى و  هآمده است. هر چند کتاب با تجزی

                                            
شود که اگر شخصیتی به نام  البته احتمال دیگری هم داده می.  3

اسکافی اصفهانی وجود خارجی داشته باشد، به نام خود ثبت 

 کرده باشد.
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استناد به آیات و روایات آمده، اما اندیشه قدما و 

هاى پیشینیان در قواى انسان بر کتاب  بندى تقسیم

 سایه افکنده است.

با ذکر مثال و اى و همراه  لحن کتاب موعظه 

تشبیه است. گرایش قرآنى و عنایت به استفاده از 

آیات در بیان مسائل اخالقى در همه مباحث این 

شود. از این کتاب به زبان فارسى دو  کتاب دیده مى

 ،روش بزرگوارى در اسالمترجمه منتشر شده یکى 
( و 1370از حسن فرید گلپایگانى )انتشارات صبا، 

مهدى شمس الدین )قم، نشر  از سید ،کرانه سعادت

 (.1376نور نگار، 

هاى این کتاب در توضیح  راغب در برخى نسخه

که در  آورد هاى فارسى مى ها، عبارت برخى واژه

 ؛388و  279 تا: )تهرانی، بیتحقیق بیجو نیامده است

ها و مشخصات کتابشناسى آن ر.ک:  درباره چاپ

 .(350: 1385جمعی از نویسندگان، 

های  اینکه این کتاب متفاوت از کتابنکته مهم  

 جامع السعاداتمسکویه و حتی  اخالقی همانند ابن

های آنان  بندی مالمهدی نراقی بوده که تقسیم

ارسطویی است. سبک این کتاب با استناد به آیات و 

 روایات است. 

 

  تفصيل النشأتين و تحصيل السعادتين -6

توجه علم هاى مورد  این اثر راغب نیز یکى از کتاب

اخالق است که وى به درخواست وزیر ابوالعباس 

ضبى، به نگارش در آورده و بارها به چاپ رسیده و 

در ایران توسط آقاى زین العابدین قربانى با نام 

او ترجمه شده فلسفه آفرینش انسان و سعادت واقعى 

 است.

 اخالق راغب -7

راغب این کتاب را به زبان فارسى نوشته، و حاجى 

اخالق اند، مانند  برخى فضال گفته :گوید فه مىخلی

بلکه بهتر از آن و  ،خواجه نصیرالدین طوسى ناصرى 

و دیگر  کلیله و دمنهمشتمل بر حکایات اخالقى 

 :تا، بیخلیفه)حاجیمتون فارسى آن عصر است

1/36).  

بزرگ تهرانى نیز از این کتاب یاد کرده  حاج آقا

کدام مشخصاتى از  ، اما هیچ(10/28و  1/374)است

اند و از آنجا که تأکید شده به این کتاب بدست نداده

زبان فارسى و محتواى آن متفاوت از دو 

اشتباه شده آنها  تواند با پیشین اوست، نمى  کتاب

ولى تا خود کتاب باشد و سبک و محتواى آن  .باشند

 توان داد. استناد قطعى هم نمىتحلیل و بررسى نشود، 
 

 االدباء و محاورات البلغاء و الشعراءمحاضرات  -8

و مشهور و مورد توجه ادیبان و شاعران ی کتابى ادب

بوده است. این کتاب بارها و اخیراً توسط مکتب 

 در دو جلد به چاپ رسیده است. الحياة
 

 احتجاج القراء -9

به راغب قطعى است و در  این کتاب هر چند انتساب

کند  اشاره مىبه آن  حل متشابهات القرآنمقدمه 

خلیفه نیز جزو آثار ( و حاجى10 :1412راغب، )

شمارد، اما تا کنون اثرى از آن در  راغب بر مى

دیده نشده و شاید در ها  و کتابشناسىها  شناسى نسخه

  آینده پیدا شود.
 

 الرسالة المنبهة على فوائد القرآن -10

به تألیف این اثر اشاره مى  مفرداتراغب در مقدمه 

اما اثرى از آن نیست و معلوم نیست چه  ،کند

  کرده است. سرنوشتى پیدا
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هاى دیگرى یاد شده که در شرح  البته نام کتاب

مفردات و  جامع التفاسیرزندگى راغب در مقدمه 
الراغب االصفهانى به تفسیر تحقیق داودى و  القرآن

وى نسبت داده شده، مانند  لمترادفةالفاظاالتحقيق

ادب، حدعلىالمعنىالوا مجمعالبالغة، المعانىاالكبر،

فى رسالة الناس، مخالطة آداب فى رسالة الشطرنج،

التصوف شرح االشتقاق، اصول العلوم، که یا  مراتب

هاى خود به آن اشاره کرده و یا  خود راغب در کتاب

اند که از تفصیل در ذکر آن  دیگران به او نسبت داده

 شود. خوددارى مى

 

 آثار قرآنى راغبعلوم قرآن در 

اى دارد. به  علوم قرآن، مفهوم شناخته شده حاصطال

رود و  هایى که در اطراف قرآن سخن مى تمام گفتمان

شود و  به عنوان مبانى یا مبادى علم تفسیر شناخته مى

در فهم و شناخت قرآن دخیل است، علوم قرآن 

تفسیر  ،گویند. بسیارى از تفاسیر و از آن جمله مى

در آغاز کتاب مقدماتى را در  ،انىراغب اصفه

 ،و نکاتى که به نظر آنان مهم و تأثیرگذار بوده  افکنده

اند. البته این مباحث در میان مفسران  یاد آور شده

همسان نبوده است، و این گونه نیست که همه تفاسیر 

 از یک بحث سخن گویند. 

 خوبىنشانه  1،القرآنعندالمفسرينعلوم کتاب

شود که همه مفسران نه در انتخاب  است تا روشن

موضوع و نه در دیدگاه و شیوه بحث، روش واحدى 

اما نکته قابل توجه درباره راغب آن  .اند را برنگرفته

هاى  است که وى مقدمه خود را در بیان بایسته

                                            

. این کتاب گردآورى از مجموعه تفاسیر مهم و معروف قرآن 1

در سه مجلد تهیه  عارف قرآنم و فرهنگ مرکز توسط کهاست 

 و تنظیم شده است.

گوید: این فصول امورى را  داند و مى تفسیرى مى

 هستیم. آنها  متکفل است که ناگزیر از ذکر

 امور همگى در نوع خود بدیع و جالب توجهاین 

رایج نبوده ها  است و در میان مفسران طرح این بحث 

انى مانند د شناس و بالغت تنها از ادیب، واژه؛ است

بپردازد و آنها  رود که به راغب این توقع مى

هاى خود را در مسائلى که موجب بدفهمى در  دغدغه

 آشکار سازد.  ،شود کالم الهى مى

 ؛چیند فصل مى بیست و سهدر این مقدمه،  راغب

از این فصول تنها چند بحث آن ناظر به موضوعات 

خاص علوم قرآنى مانند تفسیر و تأویل، نسخ و 

اعجاز است و بقیه مباحث در محور آفات بدفهمى و 

که در تجربه نگارش  بودهاشتباه در کالم وحى 

الفاظ قرآن به دست آورده است. به عنوان  مفردات

بيانماوقعفيهاالشتباهمن» در فصلی با عنوان نمونه

المفرد المركبالكالم بررسى دالیل پیدایش به  ؛«و

اشتراک لفظى، اقسام لفظ و معنا، اوصاف لفظ 

مشترک، اشتراک لفظ و زمینه پیدایش تعدد معانى 

در فصل اول و دوم و سوم از این قبیل پردازد.  می

تفسیر و برحذر داشتن مباحثی که شکل قواعد تدبر و 

 است.دارد را مطرح کرده 

ترین مباحث مقدماتى راغب طرح  از جالب

قریب به هزار  ؛ این بحثمباحث هرمنوتیکى است

آلمانی مفسر متون  سال بعد از سوى شالیر ماخر

پیشگیری از خطاهای بدفهمی و در  مقدس مسیحی

اسبتفلسفه تحلیلى زبان و در  من ه  دشوارى  ب

پاییز ، ایازى.)شودمى دس، مطرحمق فهم کتاب

اى کوتاه در فصل  در حالى که راغب با اشاره (1382

چهارم، آن را با عنوان آفات مانع از فهم متکلم از 

آورد و به مشکالت فهم نص اشاره  سوى مخاطب مى
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مشکالتى که بر سر راه فهم قرار دارد، با  ؛کند مى

ر چند ه. تأکید بر این نکته که قرآن قابل فهم است

کسانى به دالیل خاص مانند عدم آشنایى با برای 

غل خاطر که به حقیقت کالم یا ش  ،زبان، بالدت فهم

گردد. یا  وصول به معنا حاصل نمى ،کنند توجه نمى

و ها  بدتر و فراگیرتر از همه با پیش ذهنیت

به سراغ نص خاص، اى  داورى و برگزیدن عقیده پیش

فهمند که  ن گونه مىروند و ناخودآگاه از نص آ مى

 ذهن آنان بر معنا سایه افکنده است.

از مباحث دیگر راغب که در فصل پنجم مطرح 

کند، دالیل پیدایش اختالف تفسیر و ایجاد متشابه  مى

پژوهان،  هاى قرآن دانیم که یکى از پرسش است. مى

حقیقت متشابه و علل پیدایش متشابهات در قرآن 

 است. 

هات را آفریده یا زبان دین و آیا خداوند این متشاب

طرح مباحث عالم ماوراء طبیعى و عالم غیبى چندالیه 

افکن شده است. راغب هرچند اصل پرسش  و شبهه

هاى  کند، اما به راه را به صورت فشرده مطرح مى

لزوم تنقیح به و پردازد  پیشگیرى از اشتباه در فهم می

 .کند لفظ و معنى اشاره مى مبنا در برخورد با

شبّهه و جبریه و قدریه و و مشکل جریان مُا

 داند که به گمان کسانى از این قبیل را از آن جهت مى

باید از لفظ به سراغ معنا رفت و این لفظ است آنها 

هرچند که  ،کند که ما را به حقیقت معنا داللت مى

داللت لفظ بر خالف عقل و براهین اعتقادى باشد. از 

کسانى هستند که براى فهم گوید: حکما  رو او مى این

روند،  معنا از نص از ذوات اشیاء به سراغ الفاظ مى

خواهیم آیات صفات الهى را  گویند: اگر مى یعنى مى

 دریابیم، باید ببینیم خداوند چه شخصیتى است، آنگاه

 تعیین  کرآیاتى که براى خدا چشم و گوش، دست و مَ

  کرده را بفهمیم و به ظاهر لفظ بسنده نکنیم.

عمق اندیشه و گرایش کالمى  ،این گرایش راغب

دهد و تفاوت دیدگاه وى را با سنت  او را نشان مى

 سازد. رایج تفسیرى یعنى اهل سنت آشکار مى

در فصل ششم درباره انواع کالم و اقسام آن 

اما در فصل هفتم در کیفیت بیان  .گوید سخن مى

ى قرآن و دفع شبهه مبهم و مجمل بودن قرآن، مباحث

شود که اگر  و این نکته را یادآور مىکرده را مطرح 

بلسان( 138عمران/)آل بيانللناسقرآن خود فرموده: 

مبين مبيّناتو ( 195)شعراء/ عربى ( 34)نور/ آيات

اى  منافاتى ندارد که عده ،این بیان و آشکار بودن

قرآن قابل فهم است، اما به  ؛قرآن را به خوبى نفهمند

فهمند یا  که همه قرآن را به خوبى مىاین معنا نیست 

 در فهم آن همه یکسان هستند.

هاى میان تفسیر و  تفاوتدر فصل هشتم، به 

کند، در حالى که او به مزربندى میان  تأویل اشاره مى

آگاه است. او پس از آنکه  این دو اصطالح کامالً

دهد، به چهار  هاى واژگانى این دو را شرح مى تفاوت

 گوید: و مىکرده شاره تفاوت عمده ا

تفسیر سخن در شرح الفاظ است، اما تأویل  - 1

 در حوزه معانى، مانند تأویل رؤیا.

تفسیر در کتب الهى و غیر الهى مطرح است،  - 2

 اما تأویل تنها در کتب الهى است.

تفسیر در مفردات الفاظ است، اما تأویل  - 3

 آید. مىها  بیشتر در جمله

لفاظ است، مانند توضیح تفسیر در غریب ا - 4

ها، گاهى  یا در جمله ،سائبةو  بُحيرةکلماتى چون 

ترکیب غریب است، اما تأویل در غریب معانى است، 

هایى که در طرح برخى معانى غیبى در آیات  شگفتى

 رسیده است. 

 هر چند جاىاز سوی راغب، ها  این تفاوتبیان 

أمل ها حطررا نقد کرد، اما آنها  توان دارد و مى ت ن   آ
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 در قرن پنجم قابل تحسین است. ویاز سوى 

آنها  پردازد که از در فصل نهم، به وجوهى مىاو 

شود و در سایه این عبور،  به عنوان عبور معنى یاد مى

چون معناى واحد براى  ؛گردد حقیقت معنا آشکار مى

شود. در  هاى گوناگون بیان مى تقریب فهم به عبارت

یقت و مجاز و عموم و فصل دهم و یازدهم در حق

پردازد و در فصل  خصوص از جهت معنا مى

دوازدهم، مشکل نسبت افعال به خداوند را به 

 کند.  صورت اسم فاعلى مطرح مى

کند تا مشکل فهم  چینى مى او در این فصل مقدمه

چه در  آنتفاوت کند و  نبسیارى از آیات را روش

یشه رو انسان نسبت داده شده،  خدا یا به قرآن به

لذا به صراحت  .را آشکار سازدآنها  دشوارى فهم

شود که اگر فعلى به فاعلى مانند انسان  یادآور مى

نسبت داده شده، به این معنا نیست که تمام انتساب 

به صورت علت تامه باشد. در مورد خدا، تمام 

افعالش ابداع است و به کسى و چیزى وابسته نیست، 

 اما ممکنات چنین نیستند.

کند که  فصل سیزدهم، به الفاظى اشاره مىدر 

اى از این  افکن است. در اینجا دسته نما و شبهه تناقض

شمرد و تا جایى که اینجانب اطالع دارم  آیات را برمى

نخستین کسى که این آیات را در منابع اهل سنت 

تأویل مشکل قتیبه دینورى در کتاب  مطرح کرده، ابن
حتجاجات امام متقیان در اتر  اما پیش .است القرآن

است که طبرسى  (ع( و امام صادق)عامیرمؤمنان على)

در  بحاراالنوارو مجلسى در  احتجاجدر کتاب 

مجلدات نهم و دهم و جلد نود به صورت مستقل 

 .اند مطرح کرده

فصول دیگر این مقدمه نیز به همین روال به  

است. شیوه و در مجموع ابتکاری صورت تحلیلى 

آور است. او  اغب در این مقدمه شگفتطرح مطالب ر

ها  بندى، طرح دیدگاه سخنان خود را در قالب تقسیم

آورد و از زبان  اى مى و به صورت تطبیقى و مقایسه

این شیوه از ادبیات در آن  کهکند  کالسیک پرهیز مى

 عصر قابل توجه است. 
 

 مبانى تفسیر

هاى آن پیش از هر چیز  براى شناخت تفسیر و روش

خت مبانى مفسر در تفسیر اهمیت دارد. مبانى شنا

هاى مفسر  برگیرى از ناپیداهاى اندیشه تفسیرى پرده

 در برخورد با آیات قرآن است. 

کند و گاهى در  گاه مفسر این مبانى را آشکار نمى

فشارد.  پاى مىآنها  هاى تفسیرى به صراحت بر مقدمه

ت در آغاز به نکا ،براى شناخت مبانى تفسیرى راغب

کنیم و سپس به  مورد تأکید او در مقدمه اشاره مى

اصول و پیش  ،یم و از البالى تفسیرپرداز تفسیر او مى

هاى پذیرفته شده او را که در کشف و  فرض

سازیم.  آشکار مى ،بردارى از معانى نقش داشته پرده

البته روشن است که برخى از مبانى وى مسلم و 

کشف  :نیست، مانند آنها و نیازى به ذکر بودهبدیهى 

وسیله خود قرآن و یا استناد به حدیث براى  هقرآن ب

کار گرفته ه فهم قرآن که در بیشتر تفاسیر متقدم ب

دو جریان متفاوت  ئاًاسثتنا است. البته شده مى

القرآنیون و االخباریون به دو گرایش متضاد روى 

آورده و جریانى افراطى و تفریطى را در تاریخ تفسیر 

یکى نقش حدیث را در بالندگى تفسیر  :اند ادهشکل د

انکار کرده و دیگرى فهم قرآن را به حدیث مربوط 

ق؛ 1421، بخش، خادم حسینى الهى)دانسته است

 .(1971، حسن قاسم؛ 1382ایازی، تابستان 

در آغاز براى معرفى اندیشه راغب به مقدمه 

اى روى به  تفسیرى او اشاره کنیم که به چه انگیزه
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شود  ر آورده است. راغب به صراحت یادآور مىتفسی

ین و تشریح دیدگاه پیشینیان یکه به دنبال نوآورى و تب

بيننُ» هاى آنان است: بردارى از رازهاى گفته و پرده

بارعةتنطوىعلىتفسيركتاًنتفسيرالقرآنوتأويلهنُمِ

 اليهأما التابعينومندونهممنإشار عيانالصحابهو

الم سلف مجملةًإتقدمين نُشارة ماو ذلك من بين

السِّ عنه الصدرينكشف به يثلج و  :1405راغب، «).ر

27) 

این اساس مبانى او همان نکاتى است که در  بر

الى تفسیر یادآورى  هبخشى از مقدمه و در الب

اشاره و از ذکر آنها  ترین به مهمدر اینجا شود، که  مى

 شود. مىدیگر مبانى و جزئیات آن صرف نظر 

 
 معناشناسى و تفسیر در شناسىاهمیت واژه

شناس  پیش از این اشاره کردیم که راغب ادیب و واژه

او از بهترین  مفردات الفاظ قرآنبوده و تألیف کتاب 

او به شدت نگران . باشد هاى این رشته مى کتاب

و بوده بدفهمى کالم الهى از ناحیه فهم معناى واژگان 

با طرح مسائلى در اهمیت  مفرداتدر آغاز کتاب 

 دارد: حساسیت خود را ابراز مى ،شناسى شناخت واژه

( قرآن کریم با حجم اندک، دربردارنده معانى 1

چون سخن خداوندى  ؛بسیار و غناى محتوایى است

اَنَّما فِى االَرضِ مِن  لَو و﴿ :است که خود فرموده

عَةُ اَبحُر ما نَفِدَت مٌ والبَحرُ يَمُدُّهُ مِن بَعدِهِ سَبشَجَرَة اَقال

 (27 /)لقمان﴾تُ اللّهِ...اكَلِم

( نخستین نیاز براى آگاهى از دانش قرآن علوم 2

لفظى است و از علوم لفظى تحقیق در مفردات الفاظ 

فتحصيلمعانىمفرداتالفاظالقرآنفى: بایسته است

مِ كونه لِأن المعاون يُوائل من يُأريد معانيهن  .درك

مانند نقش شیر مادر در اژه اهمیت شناخت و

 .است استوارى کودک

آگاهى از دانش مفردات تنها در علم قرآن  (3

ضرورى نیست، بلکه در هر علمى از علوم اسالمى، 

مانند علم فقه، اصول، کالم، حدیث، فلسفه الزم 

 است.

ها،  ( شناخت مفردات، به شناخت، شاخه4

است، ها، موارد استعمال و فرعیات آن وابسته  ریشه

 که هر مفسرى باید از آن آگاهى پیدا کند.

( شناخت مترادفات، فروق لغات، کلمات 5

متضاد، وجوه و نظائر. که راغب در این باره تألیف 

المعنى :ممستقلى داشته به نا على المترادفة االلفاظ

و الغامضةماالواحد الفروق من مندانه گ، که سوبينها

 .(55 :1412)راغب، تاکنون یافت نشده است

از سوى دیگر، گفتیم راغب در فصول بیست و 

سه گانه مقدمه تفسیر خود، تنها چند فصل را به 

دهد و  موضوعات خاص علوم قرآنى اختصاص مى

بقیه مباحث او مسائلى است که در تجربه نگارش 

الفاظ قرآن به دست آورده است. طرح  مفردات

 موضوعاتى مانند امورى که در کلمات مفرد مایه

شود، دالیل پیدایش اشتراک لفظى، اقسام  اشتباه مى

هاى پیدایش  لفظ و معنا، اوصاف لفظ مشترک، زمینه

چندگانگى معانى، شاهدى بر این مدعا است که 

راغب نقش کلیدى دارد و از اصول  نزدشناسى  واژه

 شود. تفسیرى او محسوب مى
 

 معنى شناخت شناسىروش

تفسیر، از  راغب اصفهانى در فصل پنجم مقدمه

دهد یکى از  گوید که نشان مى گفتمانى سخن مى

شناسی معنا و  روشمسائل کلیدى او در تفسیر آیات 

فصلفىعامةمايوقعاالختالفو ؛استشناسی  معنی
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آید و  که اختالف پدید مى ییدر آن چیزها :يكثرالشُّبه

 شود.  ه ایجاد مىهبه فراوانى شب

پدید آید، یکى این مشکل از سه جا ممکن است 

هاى  از ناحیه اشتراک الفاظ و یکى از ناحیه دیدگاه

کالمى و اختالف ناظرین و یکى اختالف مبنا در 

  .برخورد با لفظ از ناحیه معنا است

خواهیم این مشکل پدید  اگر مى :گوید مى سپس

منقح مبانی خود را باید  ،نیاید، یا حل مشکل شود

ش از کجا ایجاد کنیم که در این باره چیست و چال

های غریب و مشکل ایجاد شده  و چرا واژهشده 

 است. 

شناسى ما نسبت  درباره اشتراک لفظى به شناخت

گردد. اما اختالف نظر  به واژگان و الفاظ مشترک برمى

در حوزه کالمى و در برخورد با معنى، به 

گردد و باید این  شناسى شناخت معنى بر مى روش

  .ما در این باره چیستمبنا منقح شود که روش 

هاى عقیدتى در مباحث جبر و  زیرا هر چند نزاع

 مسئله کالمى، صفاتو اسما اختیار، قضا و قدر، 

  1.شناسى است است، اما مشکل آن روش

کند و مبناى اساسى  آنگاه سه دیدگاه را مطرح مى

گوید،  سازد. او مى خود را در این باره آشکار مى

شناسى سه جهت  در معنى چندگانگى دیدگاه مفسران

، آنکه کشف معنا از لفظ اول :تواند داشته باشد مى

مانند کسانى چون  ؛از معنى به لفظ باشد دومباشد. 

( که در تفسیر آیات صفات الهى به 388خطّابى )م 

کنند، وقتى الفاظى چون ید،  ظاهر لفظ بسنده مى

 ( درباره115بقره/ال، 14/قمرال، 64مائده/ الوجه، عین )

و همین  کنند می بسندهرود، به لفظ آن  کار مى هخدا ب

                                            

 ملل و مذاهب سایر با توان . یعنى تا اصول آن منقح نشود، نمى1

واحدى دعوت  موضع بر را عقیده صاحب و کرد گفتگو و بحث

 کرد.

، نظر حکماى الهى سومشود. و  ساز مى نگرش مشکل

در این باره  ؛روند است که از ذوات اشیاء به الفاظ مى

راغب این مسئله مبنایى است. از نظر چه باید کرد، 

شناخت معنى بدون فهم حقیقت موضوع، راه به 

 برد.  جایى نمى

که اگر ما آن  اند ت به درستى دریافتهاهل حقیق

حقیقت خارجى را به خوبى نشناسیم، تطبیق لفظ بر 

توانیم به  گیرد. نمى آن موضوع درست انجام نمى

وجاءَ ﴿گوید:  قالب لفظ بسنده کنیم. وقتى خداوند مى

( و پروردگارت 22/فجرال)﴾رَبُّكَ والمَلَكُ صَفـًّا صَفّا

ین پرسش مطرح صف در صف آیند. اها  و فرشته

است که آمدن خدا یعنى چه، و صف در صف شدن 

اهلل و مالئکه چیست، این الفاظ چه کمکى به مفسر 

 ؟کند مى

مه و سلفیه از همین جا پدید جسّهه، مُشبّمشکل مُ

اند از این الفاظ خداوند را بشناسند و  آمده که خواسته

در صورتى که راغب معتقد  ؛ى کلمه را دریابندامعن

ر آغاز باید خداوند را با براهین عقلى است د

خداوندى که منزه از جسم، تکثر و جوارح . شناخت

در آن صورت  .است، آنگاه به سراغ این الفاظ رفت

شویم که دست خدا به معناى دست  ه مىمتوجّ

جسمى نیست، چشم او نیز و گوش او و صف 

همگى متناسب با حقیقت الهى است و  ،ایستادن

الفاظ از باب مجاز در لغت و استعاره  کارگیرى این هب

  و وسعت معنى است.

شناسى  معناست که به  با این تحلیل از روش

اهمیت دیدگاه راغب و تأثیر آن در تفسیر و 

گیرى مهم مفسر در حوزه مباحث اعتقادى و  جهت

شود راغب در جاى  بریم و اگر دیده مى کالمى پى مى

شود  رو مى هروبجاى تفسیر با جبریه، قدریه، مرجئه 

 گیرد، ریشه در مى انتقادآنان را به باد  تفسیرهاىو 
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 . شناسى دارد تفاوت نگرش معنى 

و زبانی که در چارچوب یک نظام   شناسى معنى

و به صورت همگانى است و با هر عقلی قاعده 

توان مواجه شد و از داللت  اى مى صاحب عقیده

: 1383ی، )ایازشود هاى واژگان، سخن گفته مى نشانه

زیرا اگر در کشف معنا به گوینده و موضوع  .(45

توانیم بفهمیم  سخن و مخاطب آن توجه نکنیم، نمی

این سخن ناظر به چه چیزی بوده است؛ از این رو 

شناسى آن  باره به جنبه مهم روش راغب در این

برخورد کرده و اصل مهمى را یادآور شده که باید از 

از الفاظ آنکه رفت و نه  ذوات اشیاء به سراغ الفاظ

 به حقیقت ذوات اشیاء پى برد. 

لفظ نشانه است.  ؛لفظ مفهوم است و عینیت ندارد

کند و  مانند تابلویی که ما را به موضوع راهنمایی می

این عینیت است که نباید به لفظ انجماد پیدا کرد. 

مصداق در  ،به همین دلیل ؛سازد لفظ را روشن مى

 همیت اساسى دارد.ا و معنا کشف مفهوم
 

 تفسیر بودن انسانى

پژوهان متأخر هر گاه درباره تعریف  در میان قرآن

، این قید افزوده شده که شدهتفسیر سخن گفته 

کالم الهى به اندازه از بردارى  کشف و پرده ،تفسیر

ق.(  911توانایى بشر است. مثال سیوطى )م 

نویسد: تفسیر علمى است که از احوال قرآن از  مى

نظر داللت بر مرادش متناسب با درک و فهم بشر 

در قرن حاضر  (4/194 :تا سیوطی، بی )بحث مى کند.

ق.(  1372مثال زرقانى )م  شده،تر  این تأکید شفاف

این تفسیر در محدوده قدرت و طاقت  :گفته است

چه که در کنه قرآن وجود  باشد، نه آن بشرى مى

این قید به این اهمیت ذکر  .(2/5 :1409)زرقانی، دارد

 ،دلیل است که کسانى یا درباره شناخت و فهم قرآن

آن را نامحدود دانسته و یا کسانى به دلیل آنکه گویی 

غیر قابل دسترسى  است، آن راقرآن کتاب الهى 

 اند.  دانسته

تا جایى که اینجانب مطلع هستم، در میان 

پژوهان نخستین، کسى که این قید را به صورت  قرآن

آورده، راغب اصفهانى است. وى در دو جا  تلویحى

بیست در فصل  راب کند، یک این مسئله را مطرح مى

کند  در بیان مبادى و مقدمات تفسیر اشاره مى ویکم،

گوید: درباره تفسیر قرآن اختالف شده که هر  و مى

 .تواند وارد در این رشته شود صاحب دانشى مى

کسى که براى  ،اند: هرگز جایز نیست کسانى گفته

قرآن را تفسیر کند هر چند عالمى ادیب، دانشمندى 

در برابر  .آگاه به ادله فقه و نحو و اخبار و آثار باشد

ذامَاند:  کسانى گفته كان فَدبٍأن وسعٌمُوسيع نأله

گوید: این دو مى آنگاه .(93 :1405)راغب، فسرهيُ

جریان آیا ناظر به دستیابى کالم الهى است؟ خیر، اگر 

گانه آگاه باشد، حداکثر از مدار  هاى ده ى به دانشکس

 خارج شده است. ،تفسیر به رأى

نتكاملتفيههذهالعشرةواستعملهاعنكونهمَفَ»

 (96 )همان: «.يهأبرمفسراًاللقرآنِ

در جایى دیگر در فصل چهارم در آفات مانعه از 

کند، اصل  فهم مخاطب، آنگاه که موانع را شمارش مى

ها در فهم و الیه به الیه بودن  میان انساناختالف 

و رسیدن به حقیقت کالم را به اندازه  پذیرفتهقرآن را 

 . ضمن آنکهداند استعداد و توانایى علمى مفسر مى

پذیرد که تفسیر امرى بشرى و  این تحلیل را مى

ها است و لذا بخشى از  مقدور به مقدرات انسان

)همان: داند مىمشکل فهم قرآن را از ناحیه مخاطب 

39). 

هایت و در ا  نكانإالقرآنونّإ»: کند مىتأکید ن
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نّهملنيتساوافىمعرفتهوإفىالحقيقتههدايةللبرية،ف

اختالفاحوالهمنّإ بحسبدرجاتهمو به يحيطون  «.ما

 ها است، اماقرآن کریم هر چند براى هدایت انسان

به آنها  در شناخت قرآن یکسان نیستند و احاطهآنها 

)همان: استآنها  اندازه درجات و اختالف احوال

46). 

از سوی دیگر اصل فهم پذیر بودن را تلویحاً به  

کند.  مناسبت نقد عقیده برخی از شیعیان مطرح می

اگر قرآن در خطاب به انسان است، و برای هدایت او 

آمده، دیگر دلیلی ندارد که کسانی بگویند که قرآن 

ای خاص و متوقف  خطاب به عده لغاز و رمز و در

رسالة؛ 43است. )همان:  به روایت و تعلیم آنان 

 (  15 :راغب مفردات، به نقل از 43 :االعتقاد
 

 تفسیر در گرایانهخرد هاى کاوش و عقل اهمیت

کند و در جاى  خرد گرایى تأکید بسیار مى رراغب ب

منظور از  شود. جاى تفسیر اهمیت آن را یادآور مى

های ضد ظاهرگرایانه  ر تفسیر، اجتهاد و کاوشعقل د

است؛ استقالل نظر درباره مسائل و تحقیق علمی و 

استدالل و اقامه برهان بر موضوع و توجه به شبهات 

و پاسخ منطقی به آن است؛ به آیات نگاه سطحی 

  .نینداختن است

هاى دور مسئله استفاده از عقل، در میان  از گذشته

گروهى با  است. ل برانگیز بودهمفسران همواره جنجا

گیرى از خرد  مخالفت و گروهى بر ضرورت بهره  آن

اند، و حتى قائل به جواز تخصیص عموم  تأکید کرده

ه قرآن به دلیل عقل یا جواز تأویل ظواهر قرآن ب

 .(2/293: 1418، آمدى)اند وسیله عقل قطعى شده

حتى در برابر شبهه تفسیر به رأى، این گونه پاسخ 

اند که اگر مفسر عقل و نظر خود را در فهم آیه  دهدا

کار گرفتن اخاللى در ه داند این ب کار گرفت، مىه ب

آورد، دیگر این علم، تفسیر  وجود نمىه لفظ و لغت ب

 به رأى نیست، کشف حقیقى معنا است. 

همچنین اگر مفسر جایى تأویل کرد، در آنجایى 

لت دارد، یا که لفظ و ظاهر بر تشبیه حق به انسان دال

 بر تعطیل و جبر و تفویض، زیرا بر حق خداوند روا

اى معنا شود که مفاد آن تشبیه و  گونهه نیست که آیه ب

زیرا خداوند ( 1/68 :1382، شهرستانى)تجسیم باشد.

مجرد است و موجود مجرد دست و پا و مکان ندارد 

و این عقل و برهان است که از لفظ این گونه امور را 

 دهد. ىتشخیص م

راغب نسبت به خردگرایى در تفسیر از چند 

از بار آمدن به براهین عقلى یکی  ؛کند جهت تأکید مى

و علوم حقیقى و در فهم عقاید، و در برخورد با 

در فصل سیزدهم در پاسخ به وی احادیث تفسیرى. 

کند: بسیارى افراد  شبهه تناقض، این گونه تحلیل مى

رسد و خود  نافى مىهنگامى که الفاظى به ظاهر مت

این  ،تسلطى به مسائل عقلى و علوم حقیقى ندارند

در حالى که مفسر قرآن  ؛گیرند آیات را به اشتباه مى

بداند تناقض باید باید آگاهى به این امور داشته باشد. 

شود و شرایط اختالف چیست تا  در کجا ایجاد مى

آنها  اى بتواند به خوبى میان آیه هنگام برخورد با

 (68 :1405)راغب، مع کند.ج

راغب در فصل هشتم در فرق میان تفسیر و 

باشد،   گوید: اگر آیات از اخبار اعتقادى تأویل مى

باید براهین عقلى را مبناى آنها  براى فهم و کشف

این مطالب را  .(51)همان: تفسیر آن کلمات قرار دهد

يَومَ ﴿ :گوید که مفسرینى در ذیل آیه دنباله مطالبى مى

اند: مراد از ساق،  گفته (42 /قلم)﴾كشَفُ عَن ساقيُ

ساق خداوند است و به روایتى از ابوسعید خدرى 

ساقاند که از پیامبر نقل شده که مراد:  استناده کرده

  است.ربه
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باال رود و ساق پروردگار ها  یعنى روزى که پرده

  حدیث سخناین  صحتو حتى از . اشود آشکار

اگر به سالمت این حدیث  یادآور شده کهگفته و 

 :تا ، بیابن کثیریم)ا مبتال به تجسیم شدهتوجه نشود، 

4/356).  

این تفسیر و استناد به حدیث، نشان از دور افتادن 

. مگر خداوند جسم است داردمفسر از برهان عقلى 

که ساق پایى داشته باشد. در حالى که برخى از 

ایه از ساق را کن )مانند اشاعره(مترجمان اهل سنت

 1.اند شدت حال و سختى روز قیامت معنا کرده

گوید این حدیث موضوع  با صراحت مى راغب 

است و استناد به این حدیث از کسى است که 

پاالیشى در شرایط قبول اخبار نکرده و گمان کرده که 

توان با اخبار  درست بود، مىبه ظاهر اگر سند خبر 

)راغب، ائه دادآحاد، این گونه تفسیرهاى غیر عقلى ار

روشن است که این جمله  .(43و  49و  51 :1405

کنایه از جلب و طرد و اشاره به کارزار  ؛کنایه است

 روز قیامت. 

میرد، و مذّمر )ماما(  مى در شکمشناقه بچه وقتى 

مرده را  ،کند تا با گرفتن ساق دست در رحم مى

 :1412راغب، )گوید: کشف ساق شد درآورد مى

ز این تمثیل عربى شرایط و احوال قرآن ا .(436

اما مفسر سلفى و ظاهرگرا،  ؛قیامت را بیان کرده

کار نگرفته و عقیده دینى را با این ه عقالنیت را ب

 کند. گونه اخبار آحاد درست مى

کار ه ب راغب کامالً مفرداتاین مبنا در کتاب 

روایات جایگاه عقل را که  گرفته شده است. در جایى

                                            

مبئى. ب، چاپ 683، ص ترجمه شاه ولى اهلل دهلوى از قرآن. 1

 در ترجمه چاپ عربستان در پاورقى با همان اندیشه سلفى و

گرایى این گونه آورده است: روز قیامت ظاهر نماید  حدیث

 .839، ص ترجمه فارسى قرآنپروردگار ما ساق خود را. 

عرضنا  أنا﴿ یا( 578 :1412غب، راکند) ذکر مى

( یا در 90: کند)همان را به عقل تفسیر مى ﴾االمانة

 ﴾زوجناهم بحور عين﴿آیات توصیفى قیامت مانند: 

مانند این دنیا ازدواج به شکل  آنجاگوید: در  مى

( و یا در جاى جاى 385: متعارف نیست)همان

بنابراین  کند. هاى عقلى مى تحلیل و توصیف ،تفسیر

از نظر راغب عقل و برهان عقلی  کردترین کار مهم

و بسنده نکردن به معنای ظاهری فهم و استنباط نص 

اشکال مختلف کاوش در نص و قرائن  لفظ به

 . خارجی و حقیقت کالم است

الذريعةدر پایان این بخش مناسب است به کتاب

الشريعة مفسر اشاره شود که ابوابى را به الىمكارم

تصاص داده است. عمده مباحث جایگاه عقل اخ

فصل دوم درباره عقل و علم و فضیلت علم، انواع، 

 عقل، فرق میان علم و عقل و ثمره و توابع جاللة

عقل و موضوعاتى از این دست است که نشان 

دهد تا چه اندازه به این منبع تفسیرى تأکید دارد  مى

 کند. آن پافشارى مى رو ب

 

 رتفسی در بیرونى هاى دانش نقش

ساز  مهم و بنیانراغب اصفهانى در مقدمه هفتم اصلى 

االنسانبقدرمايكتسبنّإ: گوید و مىکرده را مطرح 

انسان  .تتزايدمعرفتهبغوامضمعانيه ،منقوتهفىالعلم

هایى که در علم پیدا  و توانایىها  به اندازه آموخته

هاى معانى قرآن  شناخت او در پیچیدگى ،کند مى

  .(46 :1405)راغب، کند ا مىافزایش پید

اهمیت این اصل از این جهت است که مفسر نباید 

خود را به علوم ادبی و کالمی و اصولی و 

اما راغب به این کالم بسنده شناسی محدود کند.  واژه

کند که در میان  اى مطرح مى و جمله نکرده
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شود. به عنوان  پژوهان به عنوان قاعده مطرح مى قرآن

گوینده آن که به  این اصل را بدون آن نمونه زرکشى

نقل  البرهانراغب اشاره کند، در کتاب یعنی 

 :1384؛ ایازی، 2/148 :1415)زرکشی، کند مى

1/197). 

هُظُنكانحَلمَكُ» این قاعده به این بیان آمده است: 

راغب، «)كثرأالقرآنلمِنعِهمِصيبُنَوفر،كانَىالعلوماَفِ

 باشد، تر فراوان هره او در علومکسى ب هر (76 :1405

 بهره او از علم قرآن بیشتر است.

براساس همین قاعده امام خمینى در اهمیت 

كل» تهذیب نفس و تأثیر آن در فهم قرآن گفته است:

كثروأهلَىالقرآنِلَجَكثر،كانتَأهسُدُقَهوتَهُزُنَنكانتَمَ

آالیش او  ىهر کسى پاکى و ب «:وفرأنالحقائقِمِهُظُحَ

از اش  بیشتر باشد، تجلى قرآن بر او بیشتر و بهره

و  59تا:  )خمینی، بیاستتر  حقایق قرآن فراوان

 .(1/197 :1384ایازی، 

هاى ادبى و بالغى و  این اصل اختصاصى به دانش

مبادى خاص علمى، چون فقه، اصول، حدیث و کالم 

، شناسى ندارد، بلکه شامل علومى مانند تاریخ، جامعه

و علوم  شناسی، هنر ، هرمنوتیک، زباناسىنشروان

اى با قرآن سروکار دارد و  گونه هباشد که ب دیگرى مى

مفسر در فهم بهتر و های  آگاهیدهد که  نشان مى

به طوری دقیقی هاى الهى  کشف معانى و پیام

ست که راغب آن را به یا این نکته ؛است تأثیرگذار

 کند. مطرح مىعنوان یک مبنا در مقدمه تفسیر 

 

 ادب نفسى و تهذیب و سیر و سلوك

یکى دیگر از مبانى و شرایط تفسیر در نظر راغب 

علم موهبت است. علمى که خداوند به کسانى 

دهد که تقواى الهى داشته باشند و عامل به علم  مى

پژوهان از این علم  باشند. بسیارى از مفسران و قرآن

نکه علم باشد، در حالى که بیش از آ ؛اند سخن گفته

، 319و  290 :1415، زرکشى)ادب و آراستگى است

، ، صغیر4/215 :تا بی، سیوطی، 329 :1406سیوطى، 

علمى خدایى و موهبتى وجدانى است  .(44 :1413

سلوک و تهذیب نفس حاصل  و که در اثر سیر

گردد. گاهى از این ادب، به علم لدنى هم یاد  مى

 اند.  کرده

رسد و رسیدن  اوند به افراد مىعلمى که از ناحیه خد

عَلَّمنـهُ  و﴿ى را الزم دارد: عمل به آن مقدمات خاص

( و در حدیث اشاره شده 65)کهف/﴾مِن لَدُنّا عِلمـا

کس که عمل به دانش خود کند، خداوند به او  که آن

لبماعَلِم،نعَمِمَداند:  علمى عطا خواهد کرد که نمى

مااليَهُوَرَثَ عِلَم  ؛40/128 :1401مجلسى، ).علماهلل

چه دانست عمل  کسی که به آن (4/41 :تا بی ،سیوطی

داند، عطا  هایی که نمی کرد، خداوند به او دانش

 خواهد کرد.

بنابراین، آراستگى به کماالت فکرى و روحى از 

جهتى ادب و شرط تفسیر است و از جهتى نگرشى 

ویژه به کتاب مقدس الهى براى وصول به معانى 

هاى دیگر نیست که در آن  عنى از سنخ کتاباست. ی

تهذیب نفس و آراستگى به فضائل نقشى در فهم 

نداشته باشد. راغب این شرط را متکى به روایات 

ویژه آن کالمى که  ؛ بهکند رسیده از امیرمؤمنان مى

اهلل  ؤتيهُيُ همٌفَ وحضرت درباره دلیل فهم خود فرمود: 

شاءن يَمَ ر ادراک شخص به و بینشى که در اث فهم،

گردد و در پایان  فعل نیک و عمل به آن حاصل مى

کند، که تفسیر باید همراه با تقواى الهى و  تأکید مى

 هاى نفسانى و خود انگیختگى دورى از شرارت

 باشد:و تحمیل هواهای نفسانی  )غرور، تکبر(
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ستشعراًنيكونمُأمِنحقمَنتَصدىللتفسيرو»

مُ اهلل، واإلمِستعيذاًلتقوى نفسه شرور بها،ن عجاب

لِهُتهامُإنيكونأوكلفسادٍ سّعجاباُفاإل كثرأفهمه

 (97 :1405)راغب، «.اسالفهفهمِهلِتهامِإنمِ

الزمه غرور و تکبر نداشتن و تهذیب نفس کردن، 

آن است که اگر در جایی مطلبی بر خالف اسالف 

ود را بود، با تردید و شک به نظر خود بنگرد؛ زیرا خ

متهم به نفهمیدن کند، بهتر است تا گذشتگان را به 

 نفهمی متهم کند.

 

 روش تفسیرى راغب در بستر شناخت قواعد کلى

بردارى از معناى لفظ در نظر مفسر  کشف و پرده

یکى، آنکه مفسر براى خود  :متوقف بر دو چیز است

شیوه و  ،را بپذیرد و بر اساس آن یاصولو  مبانى

ز کالم را برگزیند و دیگر، علوم و روش استنباط ا

به سراغ آنها  ابزارهایى را در اختیار گیرد که بر اساس

تفسیر برود. راغب براى فهم و کشف مراد خداوند 

دهد که در بخش پیشین  به اصولى پایبندى نشان مى

به آن اشاره کردیم و نشان دادیم که چگونه آن اصول 

کار   هیات بو در تفسیر آ یل دانستهرا در فهم دخ

گیرد. اما در بخش علوم و ابزارها، نیز قواعدى را  مى

سزایى داشته و  هبرگزیده که در روش تفسیر او تأثیر ب

اى را در تفسیر از خود برجاى گذاشته  روش ویژه

 است.

، به بیش از ده قاعده مفرداتراغب در کتاب 

 کند که از تجربه واژه پژوهى وى تفسیرى اشاره مى

شناسى کالم  ده و در حقیقت نوعى زباندست آم به

گوید: هر جا لفظ  الهى است. مثال در یک جا مى

تبارک در قرآن آمده، ناظر به اختصاص این واژه به 

( یا هر جا 120 :1412راغب، کارهاى خیر است)

 «اوتوا»آمده، رساتر از کلمه  «آتينا»وصف کتاب با 

م ق در وصف کال(. هر جا کلمه خ ل 61 :است)همان

گوید:  (. یا مى297 :آمده، مراد به آن کذب است)همان

یى است که از سوى آنجاکلمه رضوان در قرآن به 

خداوند متعال بیاید، یا کلمه سعى، در افعال محموده 

 ( و موارد دیگر.356، 411 :استعمال شده است)همان

هاى بیانى و  هایى از تحلیل اینها نمونه 

بر اساس بافت معانى هاى کلى درباره بیان  استنباط

اما گاهى  ؛راغب استکلمه و اجتهادات معناشناسی 

یا موضوعات ها  این قواعد روشى را در جمله

گوید: استعمال شفاعت در آیات در  مى داند، مثالً مى

جایى است که فردى در مرتبه باال به پایین انجام 

( یا هر جا که از اهل کتاب نام برده، 458 :دهد)همان

هل کتاب خاص، یعنى تورات و انجیل منظورش ا

 (.701: است)همان

توان روش تفسیرى راغب را  بر این اساس مى

تحلیل کرد که او در تفسیر به واژگان اهمیت بسیار 

هاى کالم و روند سخن در  دهد. سیاق و قرینه مى

او جایگاه مهمى دارد. آگاهى به  نزدتفسیر، 

مل و موضوعات اصول فقه را چون عام و خاص، مج

داند و در  در فهم کالم دخیل مىرا لّى مبین، قیاس جَ

، 523 :1412راغب، کند) استفاده مىآنها  تفسیر از

203، 200 ،158). 

گرایى و استفاده از آن در فهم آیات  د حدیثعبُ

بسیار جالب شناسی  های روش یکی دیگر از بخش

است. زیرا او هم در تفسیر و هم در کتاب راغب 

گیرد و به آن استشهاد  دیث کمک مىاز ح مفردات

یا به صورت متناظر در بیان غرائب قرآن،  .کند مى

واژگان را در   معناى و کار گرفته شدهه هاى ب نمونه

و هم در اهمیت موضوع به آن  کردهحدیث جستجو 

بِاألخِرَةِ  و﴿ :کند. به عنوان نمونه در ذیل آیه استناد مى

یامبر در دشوارى ( به حدیث پ4)بقره/﴾هُم يوقِنون
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ماخوفَأ کند که فرمود: درک قیامت استشهاد مى

ضَأ امتى على و نیز به  (161)همان: اليقينعفُخاف

هر چند  ؛کند کالم صحابه و تابعین نیز استناد مى

مسعود  عباس و ابن موارد نقل او از صحابه چون ابن

 است.تر  فراوان

؛ از سوى دیگر، منابع تفسیرى وى فراوان است

برخى از این منابع به دلیل ذکر کتاب و یا مؤلف آن 

 :گوید معلوم، اما در برخى موارد نامشخص است. مى

من المتأخرين بعض قال المتقدمين، بعض قال

بعضهم قال آنها  بدون آنکه مشخص کند ؛المتكلمين،

کیستند و در کجا کالمشان آمده است و معلوم نیست 

 .چرا این گونه یاد کرده است

آنکه نسبت به اقوال برخى مفسران متأخر از با 

ابایى ندارد، مانند نقل قول از ابوعلى جُبّایى آنها  ذکر

( و ابوهاشم 319( نَظّام و ابوالقاسم بلخى )م 303م )

( و ابومسلم محمد بن بحر اصفهانى )م 321جُبّائى )م 

(. همان گونه که در اسباب نزول و قراءات و فقه 322

حدیثى، علوم قرآنى و فقهى و و لغت به مصادر 

  .کند لغوى مراجعه مى

هاى بسیار مهم روشى راغب، تقویت  از ویژگى

گرایش عقلى در تفسیر آیات و در نقد آراء و نظرات 

و ترجیح روایات و یا مناقشه و رد اخبارى است که 

در تفسیر آیات رسیده، تا جایى که به صراحت خبرى 

که خبر ضعیف است، را رد مى کند، نه به این دلیل 

عقلى ناسازگار  ج جَاین دلیل که با براهین و حُه بلکه ب

 .(101)همان: است

 

 اخالق در تفسیر

پژوه  هاى اخالق گمان راغب، یکى از شخصیت بى

دغدغه اخالقی شدن جامعه را عصر خود بوده و 

 ،چون اخالق فارسى ،تألیف چند اثر اخالقىداشت و 

 .گواه بر این گرایش است ،الذريعةوتفصيل النشأتين

اند که  اى دانسته حتى کسانى او را از متصوفه

 481داد و هجویرى )م ح  نشینى را ترجیح مى گوشه

، او را از مشایخ صوفیه کشف المحجوبهـ( در کتاب 

نسته ز، به نقل 14 :1412، راغب)است. دا  کشف ا

  1(2/584، المحجوب 

احث به مب تبه مناسببارها او در تفسیر نیز 

اى به  پردازد و از این جهت اهتمام ویژه اخالقى مى

پررنگ کردن مباحث سیر و سلوکى و تهذیب نفس و 

شناسی و گرایش  در کنار مسئولیتآفات اخالقى 

دهد. این اهمیت در نظر راغب چنان  نشان مىعقلی 

بوده که یکى از شرایط تفسیر را پاکى نفس و تقواى 

شرور نفس الهى و پناه بردن به خدا از 

وى دریافت علم موهبت  (97 :1405)راغب، داند. مى

کند و غرض  را متوقف بر اخالق و سیر و سلوک مى

داند که در آن  تفسیر را وصول به سعادت حقیقى مى

 .(92)همان: فنایى نیست

در اهمیت جهاد اکبر یعنى مبارزه با نفس به  

ا از ، کالمى رــلِكِ يَومِ الدّينمَ :مناسبت ذکر معناى

کند که از او پرسیدند که مالک اعظم  حکیمى نقل مى

کسى  .االنسانشهواتهبَغلِنيَأکیست؟ او پاسخ داد: 

 ؛که بر تمایالت و غرائز درونى خود غالب شود

کند که چون از  گاه کالمى را از پیامبر نقل مى آن

مِجَرَفرمودند:  ،اى برگشتند غزوه األعنا صغرنالجهاد

 . كبرلىالجهاداالإ

ترین  و در کالمى از ایشان پرسیده شد که سخت

هواكاعمال کدام است؟ حضرت فرمودند:  : جهاد
                                            

را گشتم، اما نیافتم که اگر بود  کشف المحجوب. اینجانب 1

 فوت هنگام به و زیستهبود که راغب در قرن پنجم مى دلیل آن

 .است یافته وفات هجویرى
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این شیوه (. 123تالش و مبارزه با هوای نفس )همان: 

شود و به  در اکثر مباحث تفسیرى راغب دنبال مى

اندک مناسبتى مباحث اخالقى و تربیتى را مطرح و 

م مفسر را به مباحث کند و شدت اهتما گیرى مى نتیجه

 دهد. اخالقى نشان مى

 اما شگفت آنکه در مقدمه تفسیر پس از ذکر تقدم

کند که  اى اشاره مى و اهمیت اعتقاد بر عمل، به نکته

هر چند به جمهور مسلمانان و صاحبان ادیان نسبت 

دهد، اما گویا نظر خود او هم هست و از راغب  مى

تعبیر بعید  اصفهانى و صاحب تألیفات اخالقى این

گوید: در نظر آنان کسى که اخالل در  نماید. او مى مى

نماز، روزه، غسل جنابت داشته باشد، در تصور 

از ظلم به تر  مسلمانان ارتکاب چنین گناهانى بزرگ

دیگران است یا تعطیل نکردن روز شنبه در نزد 

گناه  ،یهودیان و ترک زمزمه در نزد مجوسیان

 ان خداست. بزرگترى از ظلم به بندگ

این سخن اگر به این معنا باشد که عبادت نقش 

هر  ؛پیشگیرى از گناه را دارد، پس باید به آن بها داد

چند در احکام طهارت و دین براى پاسدارى از 

هاى اخالقى و از آن جمله عدالت و ستم  ارزش

لذا این دستورات را وضع کرده، در آن  .نکردن باشد

رت راغب دو پهلو اما عبا ؛صورت سخنى نیست

است و معلوم نیست او معیار جامعه دیندار را چه 

قوام جامعه پس از اعتقاد به از نظر وی داند و  مى

یگانگى خدا و پذیرش اصل شریعت چیست و اگر 

اى این عقاید را داشت و نماز و روزه را هم  جامعه

 ،د، اما پایبندى به اخالق اجتماعى نداشتاانجام د

شکنى  د، پیمانرزد، به مردم ظلم ک ، تهمتفتدروغ گ

 انو به آن شود محسوب مید، آیا باز جامعه دینى رک

وخّالمُنّإفگوید:  گویند. که مى مسلمان مى لبالصالة

نعظممِأالصيامواالغتسالمنالجنابةعندالمسلمين

 .مرتكبالظلم

هاى  نبوده که در جامعهها  گونه اندیشه آیا این

با آنکه شعائر  ،دهراخالقى رنج ب بى دینى همواره از

شده و وابستگان به  انجام مىو ظاهر شریعت مذهبى 

اند، اما  داده دین نسبت به آن دستورات، تقید نشان مى

چالش جدى آنان اخالق اجتماعى بوده است. به نظر 

هاى اهل  ویژه آموزه هرسد که در فرهنگ دینى ب مى

ى به اخالق بوده پایبند ،مالک دینى بودن جامعه ،بیت

از ترک تر  ارتکاب ظلم در نظر آنان سنگینگناه و 

چنانکه  ؛بوده استو اموری از این قبیل غسل جنابت 

نماز خواندن و بیدار شدن و نماز شب خواندن را 

از اهل اند و با صراحت  دانسته دلیل بر دیندارى نمى

اند:  گفته مىبیت و به ویژه امام صادق رسیده که 

والتنظرو» الحج كثرة و صومهم و صالتهم كثرة الى ا

طَ و هِتِنَنطِالمعروف لكن و بالليل صدقأم الى نظروا

  1«.داءاالمانةأالحديثو

نگاه نکنید به زیاد نماز خواندن و زیاد روزه 

فر نماز شب خواندن،  و کر گرفتن و حج رفتن و با

بلکه نگاه کنید به راستگویى و اداى امانت آنان. 

دارى پس از اعتقاد درست،  هاى دین هشاخص

احترام به حقوق افراد، احترام  ،دارى راستگویى، امانت

به آبروى مردم، حسن همجوارى، نرمى و عطوفت، 

ستم نکردن، اذیت و آزار نرساندن، احساس مسئولیت 

بودن جامعه دینى آری مالک نسبت به دیگران است. 

اش  عالمت دیندارىو  پس از اعتقاد صحیح

هاست و نه حفظ شعائر و صورت ظاهرى دین  نای

صدوق روایتى را از امام صادق از امیر مؤمنان  داشتن.

بهاأل»کند:  نقل مى عالماتيعرفون الدين براى ، «هل

دیندارى آن را آنها  هایى است که با اهل دین نشانه

                                            

 .2/105 :. کلینى1
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وشناسند.  مى بالعهد، الوفاء اداءاالمانة، صدقالحديث،

اةوبذلثقلةالموابادرماندگانوصلةالرحم،عطوفت

و پیروى از علم  المعروفوحسنالخلقوسعةالخلق

و آنچه مایه نزدیکى به خدا شود. در آن صورت 

و فرجام نیک خواهند آنها  است که خوشا به حال

 .1داشت

ها روایتى که به این مضمون رسیده و اهمیت  ده

ینى آفرینى آن در جامعه د اخالق و برترى و نقش

البته معنای این سخن این نیست که بازگو شده است. 

شعائر و شریعت ارزشی ندارد، اما شریعت در 

سازی است، نه اینکه اصل،  خدمت اخالق و انسان

 این گونه مناسک و شعائر باشد. 

مندانه مسلمانان و اهل دین تنها به صورت  سوگ

کنند تا جایى که امروز شاهد آن  شریعت تکیه مى

که جامعه دینى ما چگونه از فقدان آن رنج  هستیم

برد. به همین دلیل اگر مسلمانان چنین برداشتى از  مى

گوید، با  مىبه طنز و یا به جد دین دارند که راغب 

 آموزهاى دین ناسازگار است.
 

 گیری نتیجهبحث و 

در این رساله تفسیرپژوهى هر چند کوتاه و فشرده به 

ویژه  هو تألیفات ب شرح زندگى، عصر مؤلف و آثار

اشاره شد، راغب به  نکهاچن .یمآثار قرآنى وى پرداخت

ه احتمال قریب به یقین در اوائل قرن پنجم وفات یافت

است. عمده زندگی او در بغداد سپری شده و چندان 

با همشهریان و عامه عالمان مسلمان در ارتباط نبوده 

و همراهی زیادی با عقاید اهل سنت و شیعه هم 

شته؛ او هم به شیعه انتقاد دارد، و هم به اهل ندا

 سنت. 

 شکی نیست که او از موالیان اهل بیت و به شدت

                                            

 .2، ح 100/223 :1401، بحاراالنوار، 221 :صدوق مالىا. 1

مدافع شخصیت امام امیرمؤمنان است. راغب  

اصفهانی دارای آثار گوناگون ادبی، قرآنی و تفسیری 

ترین آثاری که مایه شهرتش شده،  است، اما مهم

 و مقدمه تفسیر اوست.  مفردات

میت مقدمه تفسیر و نکات بس مهمى که در اه به

 . شداشاره  ،آغاز تفسیر به آن پرداخته

هاى تفسیرى راغب در شناخت  بى گمان گرایش

که مبانى تفسیرى و خود تفسیر اهمیت بسیارى دارد، 

مانند مبانى و اصول تفسیرى راغب  ازبخشى  به

گرایی و پرهیز از ظاهرگرایی در تفسیر  ضرورت عقل

ب اها در فهم کت ویژه مانند تأثیر دانستنیو نکاتی 

هاى  و در نهایت به روش تفسیرى و ویژگىپرداخته 

این اثر قرآنى در مقایسه با دیگر تفسیرهاى معاصران 

که نقاط قوت شخصیت تفسیری وی را نشان وى 

جایگاه اهل بیت در این تفسیر و همچنین و داد  می

وى به آن  یکى از مسائل مهم اسالمى یعنى اخالق که

یم و در نهایت ، پرداختو توجه کرده گرایش داشته

 نقدی در موضع اخالقی وی داشتیم.
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