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سال پنجم ،شماره  ،49تیر 1401

جستاری بر مفهوم شناسی ««برهان» در قرآن از دیدگاه عالمه طباطبایی و فخر رازی
فاطمه جوکار  ، 1محمّدمهدی کریمی نیا  ، 2مجتبی انصاری

مقدم 3

 1طلبه سطح چهار (دکتری) رشته تفسیر و علوم قرآن ،حوزه علمیه حضرت خدیجه سالم اهلل علیها ،بابل ،استان مازندران ،ایران ،مدرّس ،پژوهشگر
 .12استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،طلبه و پژوهشگر حوزه علم ّیه قم(نویسنده مسئول)
 3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرّس مجتمع آموزش عالی شهید محالتی قم

چکیده
قرآن کریم از بزرگترین معجزاتی است که خداوند از طریق پیامبر (صلی اهلل علیه و آله و سلم) در اختیار بشر قرار داده و هر
کلمه از آن ،اعجازی از فصاحت و بالغت است که در خود نهفته دارد .یکی از این واژه ها کلمه «برهان» می باشد که در چندین
آیات از سوره های قرآن به کار رفته که با تناسب به سیاق و فضای آیه از معانی خاصی برخوردار است .البته در کنار معنای
خاص ،معانی متعددی از آن افاضه شده است .در مقاله حاضر درصدد آن هستیم تا با بررسی آیات و با فرایند توصیفی_ تحلیلی
معانی «برهان» را با تو جه به نگاه مفسرین از جمله عالمه طباطبایی و فخر رازی مفهوم «برهان» را مورد بررسی قرار دهیم .از
آن این نتایج حاصل شده است که مفهوم «برهان» در قرآن دارای این معانی است از جمله :حجت ،دلیل یقین آور و قاطع،
قرآن ،بینه ،نشانه و آیات ،رسول خدا ،و معجزه و نیز علم شهودی میباشد.
واژههای کلیدی :برهان ،قرآن ،حجت ،دلیل ،طباطبایی ،فخررازی
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مقدمه
در طول مدتی که از نزول قرآن گذشته است ،وقتی بشر بیشتر در بطن قرآن کنکاش مینماید ،باا مفااهیم جدیادی از واژه هاا
آشنا می شود که وجود پویایی و زنده بودن این کتاب عظیم را احساس میکند .هر یک از واژه هایی که در قرآن بکاار رفتاه ،از
معانی متعددی برخوردار است و با تناسب به همان معنا ،مفهوم شناسی میشود .و هدف خود را به مخاطب میرساند .به همین
جهت ،آشنایی و جستجو در یافتن این معانی در بطن قرآن از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چون بیشاتر باا کاالم الهای آشانا
می شویم و با استخراج این مفاهیم کمک بزرگی بر علم بشر خواهد شد .البته از این طریق انسانها میتوانند روح انسانی خاود را
تعالی دهند و به هدف و مقصود خود که قرب الهی است ،دست یابند .در این راستا کتابهای معتبری به رشته تحریر درآمده از
جمله این کتابها ،تفاسیر است که اهل شیعه و سنت به استخراج این مفاهیم بلند متعالی پرداختند میتوان به تفاسایر شایعه،
تفسیر المیزان از طب اطبایی؛ مجمع البیان از محمد بن حسن طبرسی؛ تفسیر نور ثقلین از عروسای حاویزی و ...اشااره نماود .و
همچنین تفاسیری از اهل سنت مانند :التحریر و التناویر از ابان عاشاور؛ مفااتیح الایاب از فخار رازی؛ تفسایر الادر المنثاور از
سیوطی؛ تفسیر جامع البیان از طبری را نام برد .و هدفمان در این مقاله بر این است تا یک مطلب جامع و منسجمی نسبت باه
مفهوم این واژه یعنی «برهان» آن هم با توجه به دیدگاه و نظرات عالمه طباطبایی و فخر رازی ارائه دهیم.
 .1مفهوم شناسی برهان
 .1-1معنای لغوی برهان
واژه «برهان» در قرآن کریم  8بار ذکر شده است و «برهان» در لات سخنى است براى حجّت و دلیل ،وزن آن فعاالن مانناد
رجحان است( .راغب اصفهانی ، 1412 ،ص .)121
بعضى گفته اند برهان مصدرثالثی مجرد از فعل -بَرَهَ ،یَبْرَهُ -است که به معنای سفید شدن چیزى می باشد .رجل أَبْارَه و ممارأ
بَرْهَاء و قوم بُرْهٌ و بَرَهْرَهَة در معنى دختر جوان سپید چهره بکار مىرود .و یا مشتق از ریشه رباعی مجرد «برهن ،یُبَرهن برهنه»
و به معنای حجت و دلیل می باشد( .ابن منظور ،1414 ،ج  ،2ص.)467
«برهان»  -مؤکدترین ادلّه است و چیزى است که بناچار اقتضاى صدق و راستى همیشگى دارد ،زیرا دالیال پانج گوناهاناد-1 :
«برهان» و داللتى که پیوسته صادق و صحیح است و اقتضاى درستى دارد -2 .داللتى که اقتضایش همواره کذب و دروغ است.
 -3داللتى که به صدق و راستى نزدیکتر است -4 .داللتى که به کذب و دروغ نزدیکتر است -5 .داللتى که صدق و کذب هر دو
در آن مساوى است.
خداوند می فرماید( :قُلْ هاتُوا «برهان» کُمْ مِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ /111 -بقره) و (قُلْ هاتُوا «برهان» کُامْ هاذا ذِکْارُ مَانْ مَعِایَ/24 -
انبیاء) و (قَدْ جاءَکُمْ «برهان» مِنْ رَبِّکُمْ /174 -نساء)( ،راغب اصفهانی ،1412 ،ج ،1ص.)121
جمع «برهان» «بَرَاهِین» است و به این معناست :دلیل« ،برهان»  ،حُجّت( .مهیار ،1375 ،ص.)183
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«برهان»  :دلیل روشن ،حجّة نیز به معنى دلیل است ،فرق ما بین «برهان» و حجّة را باید از مادّهى اصلى آن دو پیدا کرد ،حجّ
در اصل بمعنى قصد است و «برهان» در اصل بمعنى روشنى و بیان میباشد ،در مجمع البیان آمده« :بَرْهَنَ قَوْلَهُ» یعنى ساخن
خود را بیان کرد .بنابراین ،دلیل را بواسطهى روشن بودن« ،برهان» و بواسطهى داللت بر مقصاود ،حجّاة مایگویناد( .قرشای،
 ،1371ج ،1ص.)190
از طرفی «برهان» در قرآن به معنای دلیل قاطع(مدرک قانع کننده) آمده است و نیز دلیال آشاکار ،حجات بیاان شاده اسات.
(گروه مطالعات وپژوهش های قرآنی  ،1388 ،ص.)126
.1-2

معنای اصطالحی برهان

دراصطالح اهل منطق برقیاس اطالق می شود که از یقینیات ) اولیات ،مشااهدات ،تجربیاات ،متاواترات ،حدسایات و فطریاات
(تشکیل شده ونتیجه آن یقینی و مالک رسیدن به قطع است) .مظفر ،1384،ص .)257
اما «برهان» در کاربرد قرآنی بر مطلق چیزهای واضحی که حقانیت امری را به طور یقین ثابت می کنناد و جاای های گوناه
تردیدی باقی نمی گذارند اطالق شده است خواه از سنخ گفتارهای منطقی باشند یا از قبیل موجودات عینی و حقایق خارجی.
.1-3

رابطه سلطان و برهان

سلطان در قرآن در معنای «برهان» و حجت به کار رفته است .در باره علت کاربرد سلطان در این معنا گفتاه شاده باه خااطر
چیرگی سلطان بر دل ها حجت نامیده شد هر چند این چیرگی بر اهل دل و مؤمنان است) .راغب اصفهانی1402 ،ق ،ص .)2
کاربرد سلطان در این معنا چندان روشن است که ابن عباس واژه سلطان را در قرآن فقط به معنای حجت و «برهان» می داناد.
)صنعانی ،1411،ج ،1ص  .)336طبری نیزمی گویاد« :حجات و بیناه هماان معناای سالطان در کاالم عارب اسات) .طباری،
،1412ج ،27ص .)81
« .2برهان» از دیدگاه عالمه طباطبایی و فخر رازی
واژه «برهان» معانی متعددی با توجه به کاربردهایش در قرآن دارد که به نام ترین مفسرین شیعه و اهل سنت همچون عالماه
طباطبایی و فخررازی با در نظر گرفتن فضای آیات و سیاق آن ،نظرات و دیدگاه های متفااوتی در ایان زمیناه داشاتند ،کاه در
اینجا به این مفاهیم می پردازیم.
.2-1

مفهوم «برهان» از نگاه عالمه طباطبایی

مفهوم «برهان» از دیدگاه عالمه با توجه به آیه مورد نظر و فضای آن ،از معانی متفاوتی برخوردار است که در اینجا باه بررسای
آن میپردازیم.

365

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،49تیر 1401

 .2-1-1قرآن کریم یکی از مصادیق برهان
یکی از آیاتی که به این معنا اشاره کرده است و خداوند در قرآن آن را بیان داشته اسات ساوره نسااء آیاه  174مای باشاد کاه
میفرماید« :یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ «برهانٌ» مِنْ رَبِّکُمْ وَ أَنْزَلْنا مِلَیْکُمْ نُوراً مُبِیناً» (نساء.)174 /
مراد از «برهان» دراین آیه دلیل وحجت می باشد یعنی روشن کننده .و مراد از نور در این آیه چیزی به جز قارآن نمای تواناد
باشد به چند دلیل:
دلیل اول :چون درباره اش فرمود« :وَ أَنْزَلْنا مِلَیْکُمْ نُوراً مُبِیناً» و ممکن است مراد از «برهان» در این آیاه نیاز قارآن باشاد ایان
دوجمله مؤکد یکدیگرهستند.
احتمال دوم :مراد از کلمه «برهان» رسول خدا باشد دلیل ایان احتماال ایان اسات کاه جملاه در ذیال آیاات واقاع شاد کاه
بیانگرصدق رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) در رسالتش می باشد .و دلیل سوم  :قرآن از ناحیه خدای تعالی ناازل شاد و نمای
شود گفت قرآن نزد شما آمده این آیه شریفه مورد بحث نتیجه گیری از آن آیات است.
دلیل دیگر جمله « :وَ اعْتَصَمُواْ بِهِ» در آیه بعد آن است چون در سوره آل عمران در تفسیر آیه« :وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّاهِ فَقَادْ هُادِیَ
مِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ» آمده که مراد از اعتصام تمسک به کتاب خدا و پیروی رسول خدا اسات و آیاه  175نسااء  ...ایان جملاه
ثواب کسانی را بیان می کند که «برهان» پروردگار خود را و نور نازل از ناحیه او را پیروی کرده اند( .طباطبایی ،ج ،5ص.)248
عده ای از مفسران هم در راستای نظر عالمه مفهوم واژه «برهان» را قرآن دانسته که راه حاق از باطال را بارای ماردم آشاکار
می کند و پیامبر (صلی اهلل علیه و آله و سلم) مسئولیت ابالغ آن را بر عهده دارد .به هماین جهات «ماردم باه پیاروى از قارآن
خوانده شدهاند ،قرآن «برهان» و دلیل روشنى بر رسالت رسول خدا و از جانب خدا بودن آن است ،اطالق نور به قرآن باه علات
آن است که ظلمات را شکافته و راه حق و باطل را آشکار مىکند»( .قرشی ،1377 ،ج ،2ص .)506
 .2-1-2پیامبر اکرم (ص) یکی از مصادیق برهان
یکی از مصادیق که مفسران در مورد مفهوم «برهان» بیان کردند ،خطاب به پیامبر گرامی اسالم (صلی اهلل علیه و آلاه و سالم)
است که ایشان حق و باطل را برای همگان به طور کامل تبیین نموده است« .این آیه مبارکه در صادد اخطاار و تهدیاد عماوم
جهانیان است کلمه «برهان» چنان که در کتاب :معجم الوسیط می گوید :یک نوع حجتى است که ممیز حق و باطل و فاصله
دهنده بین آنها می باشد .و منظور از این «برهان»  ،پیامبر عالیقدر اسالم است پس معلوم میشود :پیامبر اساالم آن طاور کاه
باید و شاید حق و باطل را براى جهانیان واضح نموده است .و فارداى قیامات احادى از افاراد عاقال کاوچکترین عاذر موجاه و
بهانهاى نخواهد داشت»( ،نجفی خمینی ،1398 ،ج ،4ص.)83
 .2-1-3برهان به عنوان حجت الهی در قصه یوسف و زلیخا
یکی دیگر از شاهد مثال قرآنی این آیه از سوره یوسف میباشد که خداوند در این باره می فرماید:
«وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْال أَنْ رَأى «برهانَ» رَبِّهِ کَذلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ مِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِین( ،یوسف)24/؛
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آن زن قصد او را کرد ،و او نیز -اگر «برهان» پروردگار را نمىدید -قصد وى را -مىنمود ،اینچنین کردیم تا بدى و فحشاء را از
او دور سازیم چرا که او از بندگان مخلص ما بود».
این آیه اشاره دارد بر چگونگی نجات یوسف از غائله هولناک و سیاق آیه نشان می دهد که منظور از گردانادن ساوء و فحشاا از
یوسف نجات یوسف است از آنچه که همسر عزیز می خواست و به خاطر رسیدن به آن با وی مراوده و خلوت می کارد و مشاار
الیه «کَذالِک» همان مفادی است که جمله «اَن رَأی «برهانَ» رَبّه» مشتمل بر آن است.
برگشت معنای «کذالک لِنَصرف» این می شود که یوسف علیه السالم از آن جایی که از بنادگان مخلاص ماا باود و ماا بادی و
فحشاء را به وسیله آنچه که از پروردگارش دید از او برگرداندیم در این آیه معلوم شد که سببی که خادا باه وسایله آن ساوء و
فحشاء را از یوسف گردانید تنها دیدن «برهان» پروردگارش بود( .طباطبایی  ،ج ،11ص.)171-172 :
معنای «برهان» در این آیه اشاره به «برهان» ی که دیادن آن یوساف را از لاازش بازداشات (خویشاتن داری) و ناوعی علام
شهودی است که به بندگان مخلص ارائه می شود(.طباطبائی ،المیزان ،ج  ،11ص.)169
عالمه فضل اهلل می گوید :کلمه «برهان» از حجت در فکر که چشم را روشن مایکناد و حقیقات امار را کشاف و باا کشاف
حقیقت ،عمق ایمان حس میشود همانا او هر حجتی که در آنچه که امکان دارد مقدم شود ،ملکیت ندارد بلکه حجت همه آنهاا
الشایْطانِ تَاذَکَّرُوا
برای خداست ،و چه بسا فضای این آیه مانند فضای این قول تعالی است« :مِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا مِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ َّ
فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ( ،األعراف)201:؛ همانا کسانى که تقوا پیشه کردهاند ،هرگاه وسوسههاى) شیطانى به آنان نزدیک شود ،متوجّاه
مىشوند (وخدا را یاد مىکنند) ،آنگاه بینا مىگردند»( .فضل اهلل ،1419 ،ج ،12ص .)187
از طرفی ،حقیقت «برهان» پروردگار متعال در این مورد عبارتست از ظهور نور و تجلّى حقّ و روشن شدن لطف و رحمت غیبى
که قلب را فرا گرفته ،و تعلّقات دیگر را محو نماید میباشد( .مصطفوی ،1380 ،ج ،11ص.)375
بنابراین ،حضرت یوسف (ع) هی مانعى که جلوگیر ن فسش شود ،و بر این همه عوامل قوى بچرباد نداشاته مگار اصال توحیاد،
یعنى ایمان به خدا ،و یا به تعبیرى دیگر محبت الهى که وجود او را پر و قلب او را مشاول کرده بود ،و در دلش جایى حتاى باه
قدر یک سرانگشت براى غیر خدا خالى نگذاشته بود( .موسوی همدانی ،1374 ،ج ،11ص .)171
این «برهان» همان حقیقتی است که تمام وجود حضرت یوسف(ع) را پر کرده است و گرنه اگر «برهان» پروردگارش را ندیاده
بود قصد همسر عزیز را کرده بود و این جز از الطاف الهی نبود که شامل حال ایشان شد.
در زمینه «لَوْ ال أَنْ رَأى «برهان» رَبِّهِ» روایتی از امام رضا از اخبار المجموعه وارد شده است با اسنادی که از علای بان حساین
علیهما السالم نقل روایت کرده است که ایشان فرمود « :زن عزیز کنار بت ایستاده بود و به سمت اش توجه نمود یوساف (علیاه
السالم به او گفت این چیست؟ پس زلیخا گفت :من از این بت حیا دارم که ما را ببیند .پس حضرت یوسف (علیه الساالم باه او
گفت :آیا تو از چیزی که نه میشنود و نه میبیند و نه فکر میکند و نه میخورد و نه میآشامد و نه زنده میکند از آنچه انسان
و علمه اش را خلق کرد؟ پس این چنین قول تعالی آمده است «:لَوْ ال أَنْ رَأى «برهان» رَبِّاهِ»( .عروسای حاویزی ،1415 ،ج، 2
ص .)420
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در حدیثى از امام على بن موسى رضا (علیه السالم) در تفسیر این آیه بیان شده است آنجا کاه ماأمون خلیفاه عباساى از اماام
مىپرسد آیا شما نمىگوئید پیامبران معصومند؟ فرمود آرى ،گفت :پس این آیه قرآن تفسیرش چیست؟ "وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِاهِ وَ هَامَّ
بِها لَوْ ال أَنْ رَأى «برهان» رَبِّهِ".
ْصاومُ الَ یَهُامُّ بِاذَنْبٍ وَ الَ
ْصاوماً وَ اَلْمَع ُ
امام فرمود :لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ و لو ال أَنْ رَأى «برهان» رَبِّهِ لهم بها کما همت به لَکِنَّاهُ کَاانَ مَع ُ
یَأْتِیهِ ...فقال المامون للَّه درک یا ابا الحسن! (همان ،ج ،2ص)421؛
همسر عزیز تصمیم به کامجویى از یوسف گرفت ،و یوسف نیز اگر «برهان» پروردگارش را نمىدید ،همچون همسر عزیاز مصار
تصمیم مىگرفت ،ولى او معصوم بود و معصوم هرگز قصد گناه نمىکند و به سراغ گناه هم نمىرود" مامون (از این پاساخ لاذت
برد) و گفت :آفرین بر تو اى ابو الحسن!».
در تفسیر نمونه آمده است« :تصمیم همسر عزیز مصر و یوسف ،هیچکدام مربوط به کامجویى جنسى نباود ،بلکاه تصامیم بار
حمله و زدن یکدیگر بود ،همسر عزیز به خاطر اینکه در عشق شکست خورده بود ،و روح انتقامجویى در وى پدیاد آماده باود و
یوسف به خاطر دفاع از خویشتن و تسلیم نشدن در برابر تحمیل آن زن .از جمله قرائنى که براى این موضوع ذکر کردهاند ایان
است که همسر عزیز تصمیم خود را بر کامجویى خیلى قبل از این گرفته بود و تماام مقادمات آن را انجاام داده باود ،بناابراین
جاى این نداشت که قرآن بگوید او تصمیم بر این کار گرفت چرا که این لحظه ،لحظه تصمیم نباود»( .مکاارم شایرازی،1374 ،
ج ،9ص .)371-372
و همچنین در تفسیر نمونه آمده است« :برهان» در اصل مصدر «بره» به معنى سفید شدن است ،و سپس باه هار گوناه دلیال
محکم و نیرومند که موجب روشنایى مقصود شود« ،برهان» گفته شده است ،بناابراین «برهاان» پروردگاار کاه باعاث نجاات
یوسف شد ،یک نوع دلیل روشن الهى بوده است که مفسران در باره آن احتماالت زیادى دادهاند ،از جملاه -1 :علام و ایماان و
تربیت انسانى و صفات برجسته -2.آگاهى او نسبت به حکم تحریم زنا -3 .مقام نبوت و معصوم بودن از گناه - 4.یک نوع اماداد
و کمک الهى که بخاطر اعمال نیکش در این لحظه حساس به سراغ او آمد -5 .از روایتى استفاده مىشود که در آنجا بتاى باود،
که معبود همسر عزیز محسوب مى شد ،ناگهان چشم آن زن به بت افتاد ،گویى احساس کرد با چشمانش خیره خیره به او نگااه
مىکند و حرکات خیانت آمیزش را با خشم مىنگرد ،برخاست و لباسى به روى بت افکند ،مشاهده ایان منظاره طوفاانى در دل
یوسف پدید آورد ،تکانى خورد و گفت :تو که از یک بت بىعقل و شعور و فاقد حس و تشخیص ،شرم دارى ،چگونه ممکن است
من از پروردگارم که همه چیز را مى داند و از همه خفایا و خلوتگاهها با خبر است ،شرم و حیا نکنم؟ این احساس ،توان و نیروى
تازهاى به یوسف بخشید و او را در مبارزه شدیدى که در اعماق جانش میان غریزه و عقل بود کمک کرد ،تا بتواند امواج سرکش
غریزه را عقب براند .در عین حال هی مانعى ندارد که تمام این معانى یک جا منظور باشد زیرا در مفهاوم عاام «برهاان» هماه
جمع است ،و در آیات قرآن و روایات ،کلمه «برهان» به بسیارى از معانى فوق اطالق شده است( .مکاارم شایرازی ،1374،ج، 9
ص.)374
از جمله دیگر شاهد مثال در باره «برهان» آیه 117سوره مؤمنون است که در مورد حضرت موسای (علیاه الساالم) نسابت باه
کسانی که ادعا کردند شرکائی برای خداوند در تدبیر امور عالم وجود دارد ،میباشد کاه بارای ایان ادعایشاان حجتای ندارناد و
میفرماید:
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«وَ مَنْ یَدْعُ مَعَ اللَّهِ مِلهاً آخَرَ ال «برهان» لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ مِنَّهُ ال یُفْلِحُ الْکافِرُونَ( ،مؤمنون)117/؛
و هر کس با خداوند ،معبود دیگرى بخواند ،هی برهانى بر کار خود ندارد ،پس قطعاً حساب او نزد پروردگارش خواهد بود ،قطعاً
کافران رستگار نمىشوند».
در تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن در باره «ال «برهان» لَهُ بِهِ» » آمده است:
«به تحقیق جزاء شرط به صورت نکره آمد تا وجود «برهان» به جهت بودن اله دیگر بر خداوند را نفای کناد و یاا وصاف بارای
برای «مِلهاً آخَرَ» مماشاتا ،اگر اینجا «برهان» برای او بود تا اینکه مقبول باشد ،یا قید توضیحی اسات از حیاث الاه دیگار بارای
خدا ،که بر آن «برهان» ی نیست ،پس این دعوه و دعوی باطل است بدون «برهان» و امکان ندارد وجود «برهان» بار او بارای
اینکه گمراه ترین گمراهان و ظالم ترین ظالمان هستند .و منظور از «فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّاهِ» روز قیامات کباری« ،مِنَّاهُ ال یُفْلِاحُ
الْکافِرُونَ» «برهان» ی بر آنها ست و در واقع هم این «برهان» برایشان وجود ندارد نه در اول و نه در آخار»( ،صاادقی تهرانای،
 ،1398ج ،20ص .)296
شیخ طوسی در این باره می گوید:
«وَ مَنْ یَدْعُ مَعَ اللَّهِ مِلهاً آخَرَ ال «برهان» لَهُ بِهِ» من من دعا مع اللَّه ملهاً سواه ال یکون له على ذلاک «برهاان» و ال حجاة ،ألناه
باطل ،و لو دعا اللَّه ب«برهان» لکان محقاً( ،طوسی ،بی تا ،ج ،7ص )402؛
و معنایش اینکه کسی ادعا کند با خداوند اله هست فرق نمیکند ،بر او بر این ادعا «برهاان» نمایباشاد و ناه حجات و دلیال
قاطع کننده ای برای اینکه آن باطل است».
در تفسیر اثنا عشری نیز آمده است« :ال «برهان» لَهُ بِهِ» ،حجتى براى او در ادعا نیسات( .حساینی شااه عبادالعظیمی،1363 ،
ج ،9ص .)189
 .2-1-4برهان به عنوان سلطان سبب یقین آور
معانی که از «برهان» بیان نمودیم یکی دیگر از این معانی ،سلطان است و از اسبابی که یقین آور و بر قلب انساانهاا سالطنت
دارد .عالمه به این معنا اشاره میکند و میگوید« :کلمه «برهان» به معناى سلطان است ،و هار جاا اطاالق شاود مقصاود از آن
سببى است که یقینآور باشد ،چون در این صورت «برهان» بر قلب آدمى سلطنت دارد( .طباطباایی ،ج ،11ص  )173خدواناد
در قرآن کریم در این باره میفرماید« :أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا «برهان» کُمْ؛ آیا به جاز او خادایانى برگزیادهایاد؟ بگاو
حجت خویش بیاورید»( .انبیاء.)24/
مقصود از «برهان» دلیلى است که براى آدمى یقینآور باشد .و جمله قُلْ هاتُوا «برهان» کُمْ هذا ذِکْرُ مَنْ مَعِیَ وَ ذِکْرُ مَنْ قَبْلِای
از قبیل منع با ذکر دلیل است ،و این منع با سند ،خود یکى از اصطالحات فن منااظره اسات ،و حاصال معنااى آن ایان اسات
شخصى از طرف مناظره خود که مدعى است ،دلیل بخواهد ،و در ضمن بگوید من از اینکه از تو دلیل مىخواهم باه خااطر ایان
است که خودم دلیلى بر خالف ادعاى تو دارم.
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در این آیه نیز خداى تعالى پیامبرش را دستور مىدهد که به این مشرکین که به غیر خدا آلههاى اتخاذ کردهاند بگویاد :هااتُوا
«برهانَ» کُمْ دلیل بر مدعاى خود را بیاورید براى اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نیست ،و عقل اجازه نمىدهد کاه انساان آن را
پذیرفته ،و به آن اعتماد کند ،و دلیل اینکه من از شما مطالبه دلیل مىکنم کتب آسمانى است که از نزد خاداى سابحان ناازل
شده ،این کتابها با ادعاى شما موافقت ندارند بلکه مخالف سر سخت بتپرستى هستند ،این قرآن یکى از کتب آسمانى است که
ذکر و کتاب معاصر است ،و این سایر کتب آسمانى ،مانند تورات و انجیل و غیره است کاه همگاى الوهیات و وجاوب عباادت را
منحصر در خداى تعالى مىکنند(.طباطبایی ،1374 ،ج ،14ص.)385-386
علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش میگوید« :و قول «هاتُوا «برهان» کُمْ» یعنی حجت شما و دلیلتان را بیاورید «هاذا ذِکْارُ مَانْ
مَعِیَ» یعنی "خبری" «وَ ذِکْرُ مَنْ قَبْلِی» یعنی "خبرهم" » (قمی ،1363 ،ج ،2ص .)69
با توجه به این مطالب ،متن این آیه داللت بر این امر دارد که گاهی «برهان» در آیات اشاره به دلیل اما یقین آور ،دارد کاه باا
وجود این بینه هی شکی در ادعا بوجود نمیآید .اما مشرکین دلیلی که ادعای شان را اثبات کند ،نداشتند برای همین خداوناد
به پیامبرش خطاب میکند به آنها بگو اگر فکر میکنید گفتار شما درست است دلیل بیاورید تا این اطمینان حاصل شود.
 .2-1-5برهان به عنوان معجزه خداوند
یکی از معانی که برای واژه «برهان» در قرآن در نظر گرفته شده است معجزه باودن آن اسات در واقاع ایان «برهاان» هماان
معجزاتی است که خداوند جهت اثبات نبوت به فرستادگانش داده تا مردم در برابر دعوت شان او را کتمان نکنند و قباول کنناد
که خداوند یگانه است و شریکی بر او وجود ندارد و خلق و تدبیر امور عالم توسط او انجام مایگیارد و علام و قادرت او بار هار
چیزی احاطه دارد .خداوند در سوره قصص به آن اشاره میکند و میفرماید:
« اسْلُکْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ وَ اضْمُمْ مِلَیْکَ جَناحَکَ مِنَ الرَّهْبِ فَذانِکَ «برهان» انِ مِنْ رَبِّکَ مِلى فِرْعَوْنَ وَ
مَالئِهِ مِنَّهُمْ کانُوا قَوْماً فاسِقِین( ،قصص)32/؛
دستت را در گریبانت فرو بر ،هنگامى که خارج مى شود سفید و درخشنده است و بدون عیب و نقص ،و دستهایت را بر سینهات
بگذار تا ترس و وحشت از تو دور شود ،این دو «برهان» روشن از پروردگارت به سوى فرعون و اطرافیان اوسات کاه آنهاا قاوم
فاسقى هستند».
همان خداوند اراده کرد تا معجزاتی در اختیار حضرت موسی (علیه السالم) قرار دهد پس گفت «فَذانِکَ» یعنی تبدیل عصاا باه
اژدها و بیرون آوردن دست سفید ،و منظور از ««برهان» انِ» یعنی دو تا دلیل اند ،روشن است از سوی خداوند در جهت رسالت
و فرستادن تو به سمت فرعون و اشراف قومش داده است( ،طوسی ،بی تا ،ج ،8ص .)149
طبرسی نیز در مورد این آیه این نظر را دارد که مقصود از " فَذانِکَ «برهان» انِ مِنْ رَبِّکَ" «دست و عصاا دو حجتناد از جاناب
خداوند بر نبوت و رسالت تو»( ،طبرسی ،1360،ج ،18ص .)195
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ابوالفتوح رازی نیز بیان کردند که اشاره به دو معجز است که در آیت گفت :یکى عصا و یکى ید بیضاء .حق تعالى گفت :ایان دو
معجز تو را دو حجّت است به فرعون و قوم او که ایشان گروهى اند فاسق کافر خارج از فرماان خاداى تعاالى( .ابوالفتاوح رازی،
 ،1408ج ،15ص  )134عالمه هم در اینجا دو «برهان» را معجزه می داند.
 .2-1-6برهان به عنوان دلیل
یکی دیگر از معانی است که بر واژه «برهان» بیان شده است که حتی کفار در روز قیامت نیز بار ادعاای خاود دلیال ندارناد و
علمی نسبت به الوهیت خداوند ندارند تا اینکه بتوانند «برهان» ی بر اثبات ادعای خود داشته باشند .آیه  75سوره قصص است
و خداوند در این باره میفرماید:
«وَ نَزَعْنا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً فَقُلْنا هاتُوا «برهان» کُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُونَ؛
(در آن روز) از هر امتى گواهى برمىگزینیم و (به مشرکان گمراه) مىگوئیم دلیل خود را بیاورید ،اما آنها مىدانند که حق باراى
خداست و تمام آنچه را افترا مىبستند از (نظر) آنها گم خواهد شد!».
یکى از خصایص روز قیامت این است که :در آن روز حق ،جداى از هر باطلى ظهور مىکند ،آن هم ظهورى مشهود و لمس
شدنى ،که دیگر هی گونه پرده و خفایى بر آن نباشد ،در آن روز هر باطلى که در دنیا خود را به صورت حق در آورده ،و شبیه
حق ساخته بود ،از میان برداشته مىشود ،و الزمه این ظهور این است که مساله الوهیت هم آن چنان ظاهر شود که هی ستر و
خفایى بر آن نباشد ،پس همه افتراهاى شرک که به این مساله بسته بودند ،از میان مىرود ،و این از بین رفتن افتراها از آثار
شدت ظهور حق است ،پس در چنین روزى دیگر حاجت به این نمىافتد که از مشرکین «برهان» بخواهند ،نه اینکه چون
دلیلى نمى یابند در نتیجه به وحدانیت خداى تعالى در الوهیت علم حاصل کنند ،و خالصه ،آیه شریفه نمىخواهد بر سبیل
احتجاجات فکرى احتجاج کند( ،طباطبایی ،1374 ،ج ،16ص.)105
در این آیه به عنوان شاهد مثال دیگری است که مشرکین شرکائی که برای خداوند در نظر گرفتند و آن را میپرستیدند،
خداوند حجت و دلیلى نازل نکرده که آنها بدان متمسک شوند و در واقع مشرکین به چنین حجتى علم نداشتند " َو یَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّ ِه ما لَ ْم یُنَزِّلْ بِ ِه سُلْطاناً َو ما لَ ْیسَ لَهُ ْم بِ ِه عِلْ ٌم  "...حرف" باء" در" به" به معناى" مع" است و کلمه "سلطان" به
معناى «برهان» و حجت است .و معناى آیه این است که :مشرکین به جاى خدا چیزى -همان بتى که شریک خدا مىگیرند-
را مىپرستند که خداوند هی حجت و دلیلى نازل نکرده که آنها بدان متمسک شوند و مشرکین به چنین حجتى علم ندارند.
بعضى از مفسرین گفتهاند :اگر جمله "و مشرکین به چنین حجتى علم ندارند " را اضافه کرد براى این است که آدمى بسیارى
از چیزها را مى داند و به آن علم دارد ،با اینکه هی حجتى بر آن ندارد مانند ضروریات بدیهى .و چه بسا نزول سلطان را به دلیل
نقلى تفسیر کردهاند .و مراد از "علم " را دلیل عقلى گرفته ،آیه را چنین معنا کردهاند :مشرکین به جاى خدا چیزهایى
مىپرستند که نه دلیل نقلى بر آن دارند و نه دلیل عقلى .ولى این تفسیر خودش تفسیرى است بى دلیل ،و "تنزیل سلطان "
همان طور که شامل دلیل نقلى ،یعنى وحى و نبوت مىشود ،شامل ادله عقلى هم هست ،چون ادله عقلى را نیز خدا بر دلها
نازل کرده است.
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ولى به طورى که از سیاق بر مى آید ظاهرا جمله مذکور در مقام احتجاج بر این است که مشرکین «برهان» و علمى به خدایى
شرکائشان ندارند ،به این بیان که اگر چنین حجتى و علمى مىداشتند ،آن «برهان» یاور ایشان مىشد ،چون «برهان» یاور
صاحب «برهان» است ،و علم یاور عالم است ،لیکن مشرکین ظالمند و براى ظالمان یاورى نیست .پس به همین دلیل
«برهان» و علمى هم ندارند و این از لطیفترین احتجاجات قرآنى است( .همان ،ج ،14ص .)576-577
طوسی در باره «برهان» این طور مینویسد« :و قول (هاتُوا «برهان» کُمْ)» حکایت از آنچه خداوند تعالی به کفار در روز قیامت
خطاب میکند دارد پس به آنها میگوید حجت تان را بر آنچه به سویش رفتید بیان کنید( .طوسی ،بی تا  ،ج ،8ص .)174
بنابراین با توجه به این مطالب خداوند در مقام احتجاج با مشرکین میداند که آنها علمی به شریک داشتن خداوند نادارد؛ چارا
که علم الهی بر هر چیزی احاطه دارد و عالم بر آن است ،برای همین برای محکوم کردن ادعای پوچ شاان باه صاورت احتجااج
این را مطرح میکند که شما هی وقت ،نه تنها در دنیا بلکه در آن عالم در پیشاگاه خداوناد نیاز دلیلای نداشاتید وگرناه آن را
مطرح میکردید و این «برهان» یاورتان میشد.

.2-2

بیان مفهوم برهان از نگاه فخر رازی

مفسران اهل سنت از جمله فخر رازی نیز برای واژه «برهان» در شاهد مثالهای قرآنی معانی متعددی را با توجه باه آیاات در
نظر گرفتند.
 .2-2-1رسول خدا (ص) به عنوان برهان
نظر ایشان در باره آیه  174سوره نساء این می باشد که منظور از «برهان» در این آیه حضارت محماد علیاه الصااله و الساالم
است .علت اینکه خداوند ایشان را «برهان» نامید به خاطر این است که حرفه ایشان اقامه «برهاان» بار تحقاق حاق و ابطاال
باطل بود( .فخر رازی ،1420 ،ص.)439
ابن ابی حاتم در باره قول خدای تعالی «یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ «برهان» مِنْ رَبِّکُمْ (نساء  )174/حادیث نقال نماوده اسات از
حجاج بن حمز  ،شبابة ،ورقاء ،از ابن أبی نجیح از مجاهد ،که قول«" :برهان» مِانْ رَبِّکُامْ" گفات :منظاور آن حجات و دلیال
است .و همچنین خبر داد ما را عمرو بن ثور القیساری در آنچه نوشت به سویش ،الفریاانی گفات :سافیان در بااره قاول " :قَادْ
جاءَکُمْ «برهان» مِنْ رَبِّکُمْ" میگوید :منظور از «برهان» رسول خدا (صلى اهلل علیه و آله و سلم) مایباشاد( .ابان ابای حااتم،
 ،1419ج ،4ص .)1125
 .2-2-2برهان به عنوان بینه و دلیل آشکار
درباره سوره انبیاء در آیه  24سیوطی روایتی را از قتاده نقل کرده است که «قول خداوند متعال " أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَاةً قُالْ
هاتُوا «برهان» کُمْ" ایشان میگوید :بینه ای بر آنچه میگویید بیاورید»( .سیوطی ،1404 ،ج ،4ص )317با توجه به ایان روایات
منظور از «برهان» در این آیه همان بینه و دلیل آشکار میباشد.
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در تفسیر جامع البیان نیز این طور بیان کردند « :بگو ای محمد به ایشان« :برهان» تان را بیاورید یعنی حجت تان را میگویاد
اگر گمان می کنید که کالم شما حق است .همچنانکه که بشر این را حدیث کرد که یزید گفت و سعید از قتاده روایت کارد بار
قول خداوند ":قُلْ هاتُوا «برهان» کُمْ" میگوید بینه تان را بر آنچه میگویید بیاورید( .طبری ،1412 ،ج ،17ص .)11
آلوسی میگوید « :اگر معتقدید که چند اله وجود دارد برای ادعای خود دلیل عقلای و نقلای صاحیح بیاوریاد نتوانساتند دلیال
عقلی و نقلی بیاورند؛ چون که وحی در شأن توحید وارد شده و «برهان» قاطع بر او وجود دارد کاه توحیاد صاحیح مایباشاد.
(آلوسی ،1415 ،ج ،9ص .)30
در سوره القصص آیه  ، 32فخر رازی معتقد است که منظور از «برهان» ان من ربک دو دلیل و حجت واضح وروشن برای
صدق نبوت وصحت ادعای آن ها در دعوت به سوی توحیداست خدای تعالی به او امر کرد که قبل از روبرو شدن با فرعون آن
معجزات را ظاهر کند( .فخر رازی ،1420 ،ج ،24ص .)596
آلوسی نیز بر این معتقد که منظور از دو دلیل "«برهان» انِ" در قول خداوند ،بینه و آشکار و روشن شدن است .و در این معنا
«برهان»  ،زمخشری نیز این نظر را قبول دارد( .آلوسی ،1415 ،ج ، 10ص 285؛ زمخشری ،1407 ،ج ،3ص  ) 409در
سیوطی از عبد بن حمید از قتاد رضى اهلل عنه روایت نقل شده است در قول "فَذانِکَ «برهان» انِ" گفت :آیتان مِنْ رَبِّکَ ...
دو نشانه از پروردگار است( .سیوطی ،1404 ،ج ،5ص.)128
 .2-2-3برهان به عنوان دلیل
یکی دیگر از شواهد قرآنی در باره واژه «برهان» آیه  64سوره نمل میباشد که خداوند میفرماید« :أَمَّنْ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُامَّ یُعِیادُهُ
وَ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَ مِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا «برهان» کُمْ مِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ» (النمال )64/نظار فخار رازی بار ایان
عقیده است که منظور از «برهان» در این آیه دلیل بر ادعای آنهاست که دلیلی نداشتند به همین جهت نشان داد که ادعایشان
باطل بوده است( .فخر رازی ،1420 ،ج ،24ص .)567
ابن عاشور با توجه به آیه  111سوره بقره این طور بیان کردند که مراد خداوند در این قول " :قُلْ هاتُوا «برهان» کُمْ" وقتای باه
آنها گفته شد «برهان» بیاورند چون بر درستی گفتارشان یقین نداشتن و بیشتر شک داشاتن لاذا از «برهاان» آوردن عااجز
بودند تا اینکه معلوم شد که آنها در ادعای خود صادق نبودند ،چون نمی توانستند «برهان» و دلیل بیاورند و به آن چیازی کاه
اعتقاد داشتند ،کاذب بوده است( " .ابن عاشور ،بی تا ،ج ،1ص .)656
فخر رازی همچنین درباره آیه  117سوره مؤمنون این نظر را بیان کردند :منظور از «برهان» دلیل است یعنی بارای هرچیازی
که «برهان» و دلیل نداشته باشیم اثباتش جایز نیست( .فخر رازی ،1420 ،ج ،23ص.)301
 .2-2-4برهان به عنوان جاذبه های عبودیت
در آیه  24سوره یوسف :رؤیت «برهان» عبارت است ازجاذبه های عبودیت یعنی یوسف (علیه السالم) جاذبه هاای عبودیات را
دید لذا این کار را نکرد و به گناه مرتکب نشد( .فخر رازی ،ج ،18ص.)443
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همانا منظور از آن «برهان» آنچه که برخی محققان گفته اندبه خاطر عصمت ،دیدن «برهان» را به چند وجه تفسیر کردند:
_ 1ایشان حجت خدای تعالی در تحریم زنا هستند و علم دارند بر اینکه زناکار عقاب خواهدشد.
_2خدای تعالی نفوس انبیاء (علیهم السالم) را از اخالق زشت پاک کرده است.
پس منظوراز رؤیت «برهان» حاصل شدن آن اخالق و یادآوری حالت های بازدارنده برای آنها که بر انجام کارهای منکار اقادام
نکنند.
_3یوسف (علیه السالم) یک مکتوبی را در سقف خانه دید( .سوره اسراء.)32/
 _4نبوت ایشان مانع از ارتکاب فواحش شده و دلیل آن این که انبیا علیهم السالم برانگیخته شدند که خلق را از زشتی ها مناع
کنند و اگر خودشان به چیزی که دیگران را منع می کنند انجام دهند داخل تحت این آیه می شوند( .سوره صف .)2/
اما کسانی که معصیت را به یوسف (علیه السالم) نسبت دادند در تفسیر آن «برهان»  ،اموری را ذکر کردند
-1منظور از «برهان» این است که یوسف علیه السالم وقتی دیدآن زن پارچه ای را روی اله خودش گذاشت وگفت از الهی کاه
مراد را نجام معصیت می بیند خجالت می کشم حضرت یوسف علیه السالم گفت آیا از بتی که ناه مای بیناد و ناه مای شانود
خجالت می کشی و من از الهی که بر هر نفسی قائم است خجالت نکشم!
به خدا قسم آن کار را هرگز انجام نمی دهم.
 _2از ابن عباس (رضی اهلل عنه) نقل کردند که در این لحظه یعقوب (علیه السالم) را الی انگشتانش دید و به او گفت آیاا عمال
فجار انجام می دهی در حالی که تو در زمره انبیاء نوشته شدی پس از او خجالت کشید و این کار را انجام نداد.
 _3یوسف علیه السالم در هوا یک صدایی شنید که می گفت ای پسر یعقوب مثل پرنده ای نباش که پار دارد و زماانی کاه زناا
کرد پر او رفت.
 _4یوسف علیه السالم با دیدن صورت یعقوب علیه السالم منزجر نشد تا اینکه جبرئیل او را تازاند و در او چیزی از شاهود بااقی
نماند جز اینکه خارج شد( .فخر رازی ،همان ،ص.)444
همچنین از ابن جریر و ابن أبی حاتم از ابن عباس رضى اهلل عنهما در قول " لَوْ ال أَنْ رَأى «برهان» رَبِّهِ" روایت وارد شده است
که گفت :منظور از آن صورت پدرش یعقوب (علیه السالم) در وسط خانه بوده است و همچنین با این سلسله سند از حسن
روایت شده که منظور از «برهان» ربّه دیدن پدرش یعقوب در میان انگشتان بود که او را صدا زد یوسف یوسف و روایت دیگر از
ابن عباس وارد شده است که منظور از «برهان» ربّه ،آیات و نشانههای پروردگارش را به صورت و تمثال مالئکه دید( .سیوطی،
 ،1404ج ،4ص .)14-13
و روایت کرد ابن شیبة و ابن جریر و ابن المنذر و أبو الشیخ از محمد بن کعب که گفت :در خاناه در سامت حاائط نوشاته ای
دیدم "وَ ال تَقْرَبُوا الزِّنى مِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِیال؛ به شخص زانی نزدیک نشوید چرا که او کار زشت کرده و راه بدی را رفته
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است " (سیوطی ،1404 ،ج ،4ص  )14و همچنین ابن ابی حاتم نیز در تفسیر روایی اش به این روایات اشاره نموده است( .ابان
ابی حاتم ،1419 ،ج ،7ص .)2124-2125
در تفسیر روح المعانی نیز در تفسیر آیه  24سوره یوسف آمده است که منظور از " لَوْ ال أَنْ رَأى «برهان» رَبِّهِ" ،دلیل واضاحی
که داللت می کند بر نهایت زشتی زنا و بدی کارش به گونه ای که با دیدن آن حجت ما به مرحله عین الیقین میرسد( .آلوسی،
 ،1415ج ، 6ص .)405
 .3وجه اشتراک و وجه افتراق عالمه طباطبائی و فخر رازی در برهان
.3-1

وجه اشتراک

 .4-1باتوجه به نظرات ودیدگاه های این دو مفسر می توان گفت که .هردوی ایشان در اکثر آیات در مفهوم «برهان» که با هم
اتفاق نظر دارند
.3-2

وجه افتراق

با توجه به دیدگاه مفسر اهل سنت فخر رازی این طور میتوان گفت که آنها برای «برهان» چند معنا در نظر گرفتند از جملاه:
رسول خدا ،بینه ،دلیل ،جاذبه های عبودیت را مطرح کردند .که در این مفاهیم بیان شده از سوی مفسرین شیعه و اهال سانت
یک وجه مشترکی و یک وجه افتراق در آنها وجود دارد اما همه این معانی به یک امر مطلقی بر میگردد که علم الهی بار هماه
آن ها احاطه داشته است؛ چرا که آنها هی دلیل و حجتی در برابر احتجاج او نخواهند داشت و تمامی ادعای منکران الهای باطال
خواهد بود.

نتیجه گیری
خداوند متعال در بسیاری از موارد برای اثبات بطالن ادعای مدعیان که وجود این معجزه الهی را از سوی پیامبرش منکر بودند
و با او از در مخالفت برمی آمدند و حتی برای خداوند اله و معبود و شریکی در تدبیر امور عالم قائل بودند ،نمونههای فراوانی از
این لجاجت ها از سوی قوم پیامبران در قرآن اشاره شده است ،از آنها درخواست «برهان» کرده است .در صورتیکه که در مقابل
این احتجاج الهی هی ادله و «برهان» ی نداشتند در شاهد مثالهای «برهان»  ،به معنای حجت و دلیل آمده است و در کاربرد
قرآن بطور مطلق چیزهای روشن و واضحی که حقانیت امری را به طور یقین ثابت میکنند و جای هی گونه تریدی باقی
نمیگذارند ،اطالق شده است« .برهان» در بیشتر کاربردهای قرآنی به معنای دلیل و حجت میباشد و در این معنا از «برهان»
 ،شیعه و سنی با هم اتفاق نظر دارند در برخی از آیات «برهان» به شخص رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) و معجزه
نسبت داده شده است و تفاوت شیعه و سنی در آیه  24سوره یوسف میباشد.
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