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ـ    ن مقاالتی تدویراهنما  
  . باشندی نوآوری، مستند و دارای پژوهش ـید علمیمقاالت با 
  .چینی شده باشد  کلمۀ حروف٩٠٠٠ تا ۶٠٠٠بین مقالۀ ارسالی  ـ
  .مشخص شود... ، و٢ـ٢، ١ـ٢، و ...، ٢ـ١، ١ـ١ها با   آنۀرمجموعیو ز...  و٣، ٢، ١ یها  با شمارهی اصلیترهایت ـ
مه یثر در ده سـطر ضـمک، حدایسی و انگلی، عربی بحث است، به سه زبان فارسۀنما و فشرد  تمامۀنییه آک مقاله ۀدکیچ ـ

  .دیایده بکیبه دنبال هر چ) سه تا هفت واژه( مقاله یدیلکاژگان باشد و و
  .نوشته شود) صفحه/ جلدۀا شماری صفحه ۀشمار: ، سال انتشارینام خانوادگ(ن پرانتز به صورت یارجاعات در متن مقاله ب ـ
 از همـان یگریذ دو اگر به مأخ) صفحه/ جلدۀشمار: ا همانیهمان ( بالفاصله به همان مأخذ باشد از یاگر ارجاع بعد ـ

  .استفاده شود) صفحه: همو، سال انتشار(سنده باشد ینو
 یو در ارجاع بعد) یسال انتشار، نام خانوادگ: جلد/صفحه(ن پرانتز ین و از سمت چپ در بین، به صورت التیمنابع الت ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بالفاصله باشد 
     :ترتیب منابع ـ

ه ک یدر صورت(ا مصحح، نوبت چاپ ی، نام مترجم، محقق تابکنام ، )سندگانینو/ سندهینو(، نام ینام خانوادگ: تابک
    .خ انتشاری، محل نشر، نام ناشر، تار)ستیاز نیچاپ نخست باشد ن

 جلـد، ۀسـال، شـمار/ ، دورههینـام نـشر، »ومهیعنوان مقاله داخل گ«، )سندگانینو/ سندهینو(، نام ینام خانوادگ: مقاله
  .خ انتشاریتار

د شـود و یـ قیسیـ و انگلی بـه دو زبـان فارسـی متبـوع وۀ و نام مؤسسیا عنوان علمی ی دانشگاهۀسنده، رتبیامل نوکنام  ـ
  . ارسال گرددیکیترونک الی تلفن و نشانۀ، شماری پستیهمراه با نشان

  .ش مقاالت آزاد استیرایمجله در و ـ
  .ردیگ ی انجام م<www.razavi.ac.ir> یانات به نشیت نشریری مدۀق سامانیًافت مقاالت صرفا از طریارسال و در ـ
    .پذیر است  امکان<razaviunmag@gmail.com>ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامۀ  ـ

  اصول اخالقی مجله    
ها در تدوین مقاله است و لذا تعیین نام مسئول مقاله و نیز رعایـت عـدم   همکاری آندهندۀ فهرست نام نویسندگان نشان ـ

  .یر مرتبط ضروری استوجود اسامی غ
گونـه   عهده دارد و نیـز مـسئولیت هـرر سهم عمده را ب،مقاله... سازی و  مسئول فردی است که در تهیه، آمادهۀنویسند ـ

    .باشد  وی میۀایراد قانونی و رعایت ضوابط بر عهد
  حقوق نویسندگان و داوران    
  .شود مجله محرمانه بوده و از آن محافظت می ۀاطالعات شخصی نویسندگان برای عوامل اجرایی و اعضای تحریری ـ
  .گردد داوری مقاالت توسط داوران، بدون اطالع از نام نویسندگان انجام می ـ
    .شود نام داوران مقاله، محفوظ است و به هیچ عنوان در اختیار نویسندگان قرار داده نمی ـ

  رایت قانون کپی    
ً آثار باشد و قبال در نشریۀ دیگری چاپ شده یا برای نـشریۀ ۀ یا ترجمشده برداری از آثار چاپ مقاالت ارسالی نباید کپی ـ

  .دیگر به طور همزمان ارسال شده باشد
دشـده در وزارت ییأت( از فصل دوم قانون حمایت از حقـوق پدیدآورنـده ٣ ۀدر صورت تخلف نویسندگان، مطابق با ماد ـ

  .رفتار خواهد شد) ، تحقیقات و فناوریعلوم
  .گردد رایت می  درصد قابل قبول است و بیشتر از آن شامل قانون کپی١٠ نویسنده یا نویسندگان تا ۀشد  چاپهمپوشانی مقاالت ـ
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  ١٣٩۶  پاییز ـ زمستان،٢۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  جاهلیت عالمانه

  در قرآن کریم های آن شاخصه و
  ١  سیدمحمد مرتضوی  
  ٢ صفویالعابدین   سیدزین  
  ٣زاده   حسن نقی  

  دهکیچ
 از مقـصود نکـهیادر ی ولـ ،اسـتقـرار گرفتـه  نکوهش مورد در قرآن» جاهلیت«

 را آنی ا عـده. اسـت اخـتالف دانـشمندان نیبـ ست،یچ قرآن نظر مورد جاهلیت
 را مفهـوم نیـا اگرچـه زین گریدی ا عده  وعلم، فقدان با همراه ِیخیتارۀ دور کی

ــر ــ یــک از فرات ــاۀ قطع ــستهی نزم ــد دان ــب «یــک حــد در را آن ،ان  محــدود »نشی
. کنـد یم تر روشن را مفهوم نیا ،جاهلیتی قرآنی ها شاخصه به توجه. اند تهانگاش

 اریبـس مفهـوم نیا که کند یم مشخص» جاهلیت«و» علم« ۀرابط به توجه ژهیوه ب
ــادان از فراتــر ــ در هــم آن محــض،ی ن ــار مــشخصۀ دور کی ــن و اســتی خیت  زی

 بـه مراجعـه بـا پـژوهش نیا. است شمول زمان و غلطی نیب جهان یک از تر دهیچیپ
                                                                 

 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١٠/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(mortazavi-m@um.ac.ir)) مسئول ۀسندینو(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد . ١
  .(safavi43@yahoo.com)دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد . ٢
  .(naghizadeh@um.ac.ir)استاد دانشگاه فردوسی مشهد . ٣
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 وجود ازی حاک که ابدی  میدستی ا برجستهی ها شاخصه به ،ریتفاس و میکر قرآن
 رفتـار واقـع، خالفۀ عالمانی انکارها و رفتارها: مانند ؛است جاهلیت در» علم«

 و عالمانـهی طلبـ یرتـرب عالمانـه،ی پوشـ قتیحق ،)هواپرستانه( منطق بدونۀ عالمان
گاهانه مقاومت اعتقاد، بدون مانیا ۀعالمان اظهار پشتوانه، بدون  تیهـدا برابر در آ

ــسوزانه ــا . ...و دل ــصه نی ــا شاخ ــشانگر ه ــتآن  ن ــه اس ــت «ک ــه جاهلی » عالمان
 ازی سـبک بـری مبتنـ کـه اسـتی ا مـصرانه و سرسـختانهی رفتارها ازی ا مجموعه
 زیــن اکنــون »خودخواســتهی مــاریب «کیــ صــورت بــه و اســتی انتخــابی زنــدگ
 بیتهـذ بلکـه دانش، شیافزا نه آن، از ییرها راه و استی جامعۀ بشر ریبانگیگر

  .است جامعه یعموم فرهنگ اصالح وی روح تکامل و نفس
  .عوامانه جاهلیت عالمانه، جاهلیت جاهلیت، قرآن، :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 َةَّیـَِمح  ،)۵٠ /مائـده( ِةَّیـِلِاهَْا مْکَُحـ  ،)١۵۴ /عمـران آل( ِةَّیـِلِاهَْا َّنَظـ ی رهـایتعب با »جاهلیت«
ُّربَت  و )٢۶ /فتح( ِةَّیِلِاهَْا  گرفتـه قـرارقـرآن  نکـوهش وی نهـ مورد )٣٣ /احزاب( ِةَّیِلِاهَْا َجَ

 »تیـجاهل «ۀواژ بـر هیـتک بـا هیآ چهار نیا شامل تیجاهل ۀدربار ها قیتحق غالب. است
 با دیشا ؛است شدهی کمتر توجه میکر قرآن نگاه از» تیجاهل و علمۀ رابط« به و است

. دارد علـم بـای متضاد ۀرابط و است جهلۀ شیر از» جاهلیت«ۀ واژ کهی ذهن ۀنیزم نیا
ی هـا برنامـه در ،»یجـاهل فرهنـگ بـا مقابلـه «کـه شـود  میموجب ًطبعا تیذهن نیهم

 به مربوط ًعمدتا ،قرآن در تیجاهل که تصور نیا با ؛شود متمرکزیی افزا دانش وی آموزش
  .استی نادان وی سواد ۀ بیمقول

 از قبـل (خیتـار ازی ا دوره نـام را آن ،جاهلیـت بـه »ِینگـر یخیتـار «بـا زینی ا عده
 کیــ را آن ســوم گــروه و اســت بــوده همــراه دانــش فقــدان بــا کــه داننــد یمــ) اســالم

 مخـتص گرچـه که اند آورده شمار بهی نانسا وی اخالق »ِیمنف صفات «و» ینیب جهان«
 ادشـدهی یمحورها در .استی سواد یب وی نادان بری مبتن بازی ول ستینی خاص زمان به
 جمع بهی چندان توجه  واست »یدانش یب «بری اصل دیتأک ،افتهی انجامی ها پژوهش در و
  .است نشده قرآن دگاهید از» تیجاهل و علم«

 ایـآ که است پرسش نیا بهی لیتفص و روشن یپاسخ یپ در حاضر نوشتار ،رو نیا از
 »عالمانه تیجاهل «و ستا جمع قابل شناخت و دانش و علم با قرآن نظر مورد جاهلیت
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 از تـوان  میرایی ها شاخصه چه پاسخ، ِبودن مثبت صورت در و نه یا دارد وجود قرآن در
  کرد؟ افتیدر) عالمانه( تیجاهل از نوع نیای برا میکر قرآن

  در قرآن  آنو کاربرد» جهل«معنای . ١
از این رو نخـست اشـاره بـه  است،» جهل«ۀ و از ریش» مصدر صناعی« ،ۀ جاهلیتواژ

جهل دارای معنای روشـنی اسـت و نیـاز چنـدانی بـه . معنای جهل ضروری خواهد بود
 راغـب اصـفهانی نیـز .)٢/۴٠٢: ١۴١۴، ابـن منظـور( »الجهل نقیض العلـم «:تعریف ندارد

همـو . داند و آن را تهی بودن نفس از دانش میشمرده ا را معنای اصلی جهل همین معن
 بر خالف آنچـه کـه ی پنداشتن چیز.١: کند به دو کاربرد دیگر جهل در قرآن اشاره می

 :تـا بـی اصـفهانی، راغـب( بر خالف آنچه که بایـد انجـام شـود ی انجام دادن کار.٢؛ هست
 »جهلونی «،»تجهلون«های  واژهکه دهد  ن میبررسی آیات مربوط به جهل نشا. )١/٣٠٩
ی انجـام دادن کـارۀ بـارعنـی دری؛ انـد معنای اخیر بـه کـار رفتـه  بیشتر در،»جاهلون« و
ۀ  جهـل را دربـار، متعـددیقـرآن کـریم در آیـات. خالف آنچـه کـه بایـد انجـام شـود بر
 یافـت کـهتـوان در  مـیبـه خـوبیآیـۀ زیـر  ً مـثال از؛های غلط به کار برده است»رفتار«
َذ قـال مـو لقومـه إن اهللا یـِإَو  :یکی از مصادیق جهل اسـت» تمسخر« َ َّ ِ ِ ِ ْ َ َِ َ ُ َ ْأمرمکْ ُ ُ ُ رة قـالوا ْ وا  ُ أن تـذ َ ً َ ـ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ

ذنا هزوا قال أعوذ باهللا أن أک ُأ َ َ َ َْ ِ ِ
ُ ُ َُ َ ً ُ َ ُ ِ

َّ اهلنيَت َون من ا ِ ِ َ ْ َ ِ َ بـه یموس] حضرت[ه ک یهنگام« ؛﴾۶٧ /﴿بقره 
ا ما را ی آ: گفتند،دی را سر ببریّه ماده گاوکدهد  ی خدا به شما فرمان م:تقوم خود گف

  .»از جاهالن باشم] مبادا[ه کبرم به خدا  ی پناه م:؟ گفتیریگ یشخند میبه ر
  قوم لوط را در،نمونه ؛ برای قلمداد شده است»رفتارها« دیگر نیز برخی از یدر آیات

گاهی کامل ی  و پاکترااز طهها   آنکهکرده  معرفی» قوم جاهل«حالی  خاندان لوط آ
؛ ۵۶ـ ۵۵ /نمل(از شهر بیرون کنند ! »طاهر بودن«ِبه جرم  راها  آنند ستخوا  می ولی،ندشتدا
گاه و مستبصر.)٨٢ /عـرافا  /عنکبـوت( را جاهـل تلقـی کـرده اسـت! ِ همچنین گمراهان آ

 حضرت موسـیروشن زۀ که معجکرده  دیگر نیز قومی را جاهل معرفیای  آیه .)٣٨
پرسـتی   با این حال تـصمیم بـه بازگـشت بـه بـت،ندو به سالمت از دریا گذشتند را دید
کـه اطرافیـان حـضرت نامیـده  دیگـر نیـز قـومی را جاهـلآیـاتی  .)١٣٨/ اعـراف( ندگرفت
  .)٢٩ ـ٢٧ /هود( دادند مورد تحقیر و اهانت قرار  راهود
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، نـه »ان علـم و عقـل و شـعورفقـد «های جهـل نیـز ماننـد  قرآن برخی از مرادفدر
 /بقره( نفاق:  رفتارهایی مانند؛ آمده است»رفتارهای غلط«دربارۀ سوادان بلکه   بیۀباردر
 گـویی، حـسد و  دروغ،)۵٨ /مائـده( ِتمـسخر نمـاز، )١٣٨ /اعراف؛ ۴۶ /نساء( گرایی  قوم،)١٣

  .)١١١ /انعام( لجاجت و عناد  و)١۶ /وسفی(ورزی  کینه
 بـارۀ بخش اول آیاتی کـه در؛ در دو بخش از آیات آمده استامعنجهل با این ۀ ّماد

بـا را ّمنان است و بخش دوم آیـاتی کـه ایـن مـاده ٶرویارویی جاهالن با رسالت انبیا و م
: ١۴٢٠، ینلـدا شـمس( کنـد  بحث مییخاص مواضعۀ ده و دربارکرذکر » جاهلیت«عنوان 
 هــیچ روی منحــصر در آیــات  در قــرآن بــهجاهلیــتث مربــوط بــه حــ؛ بنــابراین مبا)٢٣٨

  .ده استش تصریح »جاهلیت«به ها  در آنای نیست که  چهارگانه

  »جاهلیت« شناسی  واژه.١ـ١
برخـی . انـد ای خاص از تاریخ قلمداد کرده را نام دوره» جاهلیت «،شناسان برخی لغت

ا زمـان فتـرت بـدون یـ )٣/٣٩٠: ١۴١٠فراهیـدی، ( »فترت قبل از اسالمۀ دور«تحت عنوان 
اند   کردهیپیش از اسالم تلقۀ و برخی دیگر، آن را زمان )١١/١٣٠: ١۴١۴ ابن منظور،(اسالم 

: ١٣٣٧، دهخدا( ع دین و مانند آن جهل داشتندیکه عرب در آن به خدا و رسول وی و شرا
ــاد ــرۀ دور برخــی آن را. ) جهــلۀّم ــدان ه ــاب آســمانی در  فق ــامبر و کت ــانون، پی ــه ق گون

بـر اند  برخی نیز ادعای اجماع کرده .)١٠٩ :١٣۶۶ ّتی،ِح( اند ردهجزیرةالعرب به حساب آو
  .)۵/٣۴۶: ١٣٧۵طریحی، (  استجاهلیت ،چه باعث معصیت خداوند شودکه هر این

 .انـد  تا حدودی با معنای لغوی همراهی کـردهجاهلیتمنابع تاریخی هم در تعریف 
ّشـده کـه متـضاد  از جهلـی خـاص اخـذ جاهلیـت است کـه در یکی از این منابع آمده

 ِ آن عهــد، آیــدجاهلیــتجــا لفــظ   هــر،)١/۴٧: تــا بــیوخ، ّفــر( »علــم«اســت نــه » حلــم«
 سـفاهت، حماقـت، حقـارت، خـشم و یلمـه بـه معنـاکن یـا. خصوص منظور باشـد هب

این واژه، اصطالح جدیـدی اسـت . باشد یام آن مک در مقابل اسالم و احیریناپذ میتسل
 .)١/۴٠: تـا بیعلی، ( ّنای عدم پذیرش اسالم و حق استکه قرآن آن را وضع کرده و به مع

 یجهــل بــه معنــاۀ شیــه از رکــست، بلیــن) ض علــمینقــ(جهــل مــشتق از جهــل ۀ لمــک
م، طاعـت ی تـسلی و شرارت است و در مقابلش اسالم بـه معنـای، پرخاشگریسر رهیخ
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  .)١/٣٨: ٢٠٠٣ضیف، ( ردار بزرگوارانه قرار داردک و رفتار و خداوند
 نگـاه جاهلیت به ،شدهادی که مالحظه شد، حتی کسانی که در تعاریف گونه همان

ۀ اند، در بطن کالم خود، به وجه تسمی  دانستهیزمانۀ تاریخی کرده و آن را نام یک دور
 ؛ چون در آن دوره، نـسبت بـهاند هنامید جاهلیترا » دوره« آن ،آن دوره نیز اشاره کرده

 یـک از هـیچ  و)١٠٩: ١٣۶۶ ّتـی،ِح( اشته استوجود د» جهل«خدا و رسول و شرایع دین 
انـد؛ بلکـه مرادشـان جهـل  ندانسته) نادانی مطلق( را به معنای لغوی جهل  جاهلیتنآنا

  .و شریعت تعلق گرفته است به دین مخصوصی است که

  در قرآن» جاهلیت«ۀ کاربرد واژ. ٢ـ١
د در کاربردهای قرآن ، معنای اصطالحی آن را بای»جاهلیت«ۀ با توجه به قرآنی بودن واژ

 چـون یهـای الیـه و بـا مـضاف  موضع قرآن به حالت مضاف۴این واژه در  .کرد جستجو
  :، در آیات زیر آمده است»ّتبرج«و  »ةّحمی«، »حکم«، »ّظن«

١.  ْمث أن َ َّ َعلْیزل ُ َ َ ْ منْمُکَ َ بعد الغم أمنة نعاسا یِ ً َ ُْ ً َ َ َ ِّ َ ْ ِ َغـىش طَ َ ِمـْنة اْ ً ـ َ
َم وطُکِ َ ـٌة اْ َ

ْقـد أمهـ أِ ََ َْ ُ ْ َّ َ َسھم یْ ُْ ُ ـ ِون بـاهللا ُّنـُظُ ِ َ
َغري ْ َ اَ اهلیَّنَ ظِّقْ َّ ا ِ ِ َ َة ْ ْولون هلِ َ َ ُ َ لنا من األُ ْ َ ِ َ ْمـر مـنَ ِ ِ ْ ْ َء قـل إن األَ ْ َّ ِ ْ ُ ُمـر کٍ َ ُلـه هللا ْ

ِ ِ ُ ْفـون ىف أَّ َ
ِ َ ُ ْسھمْ ِ ِ ـ َ مـا الُ ـَ  ْ َدون لـُ َ  َكُ

َولون لـو اکَ ْ َ َُ َن لنـا مـن ُ ِ َ َ َاألَ ْمـر ْ َ
ِ َء مـا قتلنـا هْ َ ْ ِ ُ َ َھنـایٌ ُ... )بعـد از آن ] خداونـد[سـپس « ؛)١۵۴ /آل عمـران

 از شـما را یه گروهـکـ بـر شـما فـرو فرسـتاد کیخواب سب] به صورت [یاندوه، آرامش
 نـاروا یهـا خـدا گمـانۀ بـارکـر جـان خـود بودنـد و دردر ف] تنها [یگرفت و گروه فرا

 هـست؟ یاریـار اختکن یا ما را در ایآ: گفتند ی م.دندبر یت می جاهلیها همچون گمان
 را در یزیـآنـان چ. خداسـت سر بـه دسـتیک] یروزیا پی ستکش[ارها ۀ کبگو سررشت

ن یاگر ما را در ا: گفتند یم. ردندک یار نمک تو آشیه براکداشتند  یده میشان پوشیها دل
  .»...میشد یه نمشتکنجا یدر ا] ت داشتیامبر واقعی پۀو وعد[ بود یاریار اختک

ُهای غلطی بود که پس از جنگ احـد در ذهـن برخـی   گمان،ّمنظور از ظن جاهلی

 نسبت به حقانیت دین دچار ،ر اسالمکاز شکست لشپس این گروه . افراد شکل گرفت
 پس چرا شکست خوردیم؟ گمانشان این بـود ،حق بودیم  اگر ما بر:تردید شده و گفتند

 پیـروز ــ ّکه سپاه حق استـ  سپاه پیامبرش را ،ری و جبریبه صورت قهباید  که خداوند
کردند که شکستشان جبری و از سوی خـدا  ا گمان میی )۴/۴۶: ١۴١٧ طباطبـایی،( گرداند
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َلو اک : ندا کاره بوده در این میان هیچآنان  شده است و مقدر ْ َن لنا مـن األَ ْ َ ِ َ َ ْمـر َ َ
ِ َء مـا قتلنـا هْ َ ْ ِ ُ َ َھنـایٌ ُ  ؛

  .»!خوردیم  در اینجا شکست نمی،قشی داشتیماگر ما ن«
های جبرگرایانه، متأثر از آن پندار جاهلی بود که خـدایان را پـشتیبانان  چنین برداشت

و بـه تعبیـر قـرآن، از خـدایان امیـد  )١/١٧٧: تـا بـیابن هـشام، (دانستند  ناپذیری می شکست
: ده بـودیشانکـچنـانی  ان آنی آنان را به پرستش خدا،نصرت قطعی داشتند و همین امید

 ذَو ُا َ ْوا منَّ ِون اهللا ُ دِ ْهلة لعلھمآِ ُ َّ َ َ ً َ ُصرْنـُ یِ  و هـا در حـال شـرک، از بـت کـههـا   آن.)٧۴ /یـس( َونَ
هـای جـاهلی پـاک  مانـده ها چنین انتظـاری داشـتند و هنـوز ذهـن خـود را از پـس الهه

  !، از خدای قادر مطلق، انتظار باالتری خواهند داشتاند نکرده
٢.  ُْکَأ اهلیَ َّم ا ِ ِ َ ْ ْة َ َ ُحْکغون ومن أحسن من اهللا ِ ِ َ ُ ِْ َ ْ َ َ َ َ ُما لقوم ُ ٍ ْ َ ِ َقنونً ُ ِ )ا خواسـتار یـآ« ؛)۵٠ /مائـده
  » از خدا بهتر است؟یسک چه ی داور،ن دارندیقیه ک ی مردمیاند و برا تیم جاهلکح

تـاب ک آنکـه اهـل بـاهـا   آنهکل ین دلی به ا،هود استیردن کوهش ک نیاین آیه برا
 و یتاب آسـمانک احکامی که از ؛کردند ت پیروی مییجاهلۀ پرستانکام هوا از اح،بودند

 ،جـاهلیۀ  و بـا تـأثیر از جامعـ)١/٣٣۵: ١٣٧٧ طبرسـی،(  سرچـشمه نگرفتـه بـودیمنبع وح
مخاطبان این آیـه تنهـا یهودیـان . دادند آمیز را بر احکام عادالنه ترجیح می احکام تبعیض

 از حکم خـدا خـارج شـده و ،کس حکم غیر خدا را طلب کند بلکه هر، یستندمدینه ن
 کلینـی،( باشـد و چـه بعـد از آن جاهلیـت چه در عـصر ؛ را برگزیده استجاهلیتحکم 
  .)٣/١٧٠: ١۴٢۴ ،ه مغنی؛٣/۵۴٩: تا  بیطوسی،؛ ۴٠٧/٧: ١٣۶۵
٣ . َذ جعــل الــذین کِإ َ ِ

َّ َ َ َ ــْ می َّفــروا ىف قلــو ا ِ َ
ْ ُ ِ ِ

ُ ُ
ِ ُ ِة محَ َ ــَ ــَّی اهلی َّة ا ِ ِ َ ْ ْة فــأنَ َ َ َســِکزل اهللا ِ ُ َ ْته  رســوله و املــؤَ ُ ْ َ ََ َ ََ ِ ِ ُ َ ُ َ َمنني ی ِ ِ

َوألزمھم ک ْ ُ َ َ ْ َ َلمة التقوی واکَ َ َ ْ َّ َ َ َا أحِ َ ا وأهلھا واکَّقُ  َ َ ََ َ ْ َ َ ِبُکن اهللا ِ ُ ْل َ َ ًء ِّ َعِل ٍ )د یـاوریبـه خـاطر ب«؛ )٢۶ /فتح
 ]،در مقابـل[ت داشـتند و یـ خود خشم و نخوت جاهلیها افران در دلکه ک را یهنگام

 ملـزم ارا بـه تقـوهـا   آنمنان نازل فرمود وٶنه را بر رسول خود و مکیخداوند آرامش و س
یـز عـالم تر و اهل و محل آن بودنـد و خداونـد بـه هـر چ ستهیس شاکه از هر کساخت 
  .»است

ِ از انعقـاد پیمـان اسـت کـه پـست جاهلی دشمنان رسول خداین آیه حاکی از حمی
آن هنگـام کـه ؛ )٢٠١: ١٣٨٣ ، نیـشابوریواحـدی( ِصلح حدیبیه بین مکه و مدینـه نـازل شـد

را هـا  ۀ آنًکه قبال مردان قبیلــ مسلمانان را  تاهای تعصب از دل مشرکان سر برآورد  شراره
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مـه نا پیمـانۀ  به شهر خود راه ندهند و از نوشتن نام خدا و رسولش بر صفحـند بودکشته
  .جلوگیری کنند

۴ . ُوقرن ىف بی ُ َِ َ ْ َن وال تِتُکوَ َ َ َّربَّ َن تْجَ ُّربَ اهلیَجَ َّ ا ِ ِ َ َة األوىل وأقمن الصالة وآتني الزاکْ َّ َ ِ َِ ََ َ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ُة وأطعن اهللا ورسـوله ِ َ ُ َ َ َ ََ ْ ِ
َ َ

ُإمنا ی َ َّ ُرید اهللا لیِ ِ ُ ُ َعْنذهب ِ َ ِ ْم الرجس أهل اُکْ َلب ْ َ ْ َ َ ْ ِّ ُت ویُ َ ْطھرمکِ ُ َ ِّ ً تطھرياَ ِ ْ َ
 )تان قرار یها و در خانه« ؛)٣٣ /احزاب

د ید و نماز برپا دارینکار مک خود را آشیها نتی ز،میت قدید و مانند روزگار جاهلیریگ
 را از یخواهـد آلـودگ ی خدا فقط مـ.دیاش را فرمان بر د و خدا و فرستادهیات بدهکو ز

  .» گرداندزهکی و پاکد و شما را پایبزدا] امبریپ[شما خاندان 

  زمانیۀ ک دوریاز  تر و فرا»ندانستن« از تر گسترده» جاهلیت« .٢
تـوان دریافـت کـه   مـی،تـصریح شـده اسـتها   آنکه به جاهلیت درای   آیه۴از بررسی 
نـشانگر نهـی  »حکـم جـاهلی«ً مـثال ؛گیرد  میرا در برای  ی گستردهها  عرصهجاهلیت
. کنـد  مـی اعتقادی حکایـتجاهلیتز ا» ّظن جاهلی«و   سیاسی استجاهلیتقرآن از 

ۀ به جنبـ» ّتبرج جاهلی« نیز به ابعاد فرهنگی آن نظر دارد و در نهایت » حمیت جاهلی«
  . اشاره کرده استجاهلیتاخالقی 
به عنوان صفت زمانی آمـده اسـت، شـاید » ولیأ«ۀ که واژ» ّتبرج«مربوط به ۀ در آی

 جاهلیـت«ۀ  قرآن از اعمـال شـبیه دور ولی نهی، تأیید کندجاهلیتنگرش تاریخی را بر 
 و جوامـع هـا ، خود بهترین گواه بر آن است که این رفتارهـا قابـل تکـرار در زمـان»اولی

 برخـی مفـسران در تعیـین مـصداق ،و به همین جهت هستنددیگر حتی جوامع اسالمی 
 انـد بحث کـرده و نظـرات گونـاگونی داده» اخری «جاهلیتا ی» ثانیه «جاهلیت ِزمانی

ــدین ( ــایی،؛ ١۵/۴١۶: ١٣٢٠ ،رازیفخرال ــیرازی، ؛ ١۶/٢١۵: ١۴١٧ طباطب ــارم ش . )١٧/٢٩٠: ١٣٧۴مک
گرچـه . انـد تاریخی مطرح کـردهۀ ک پدیدی را فراتر از جاهلیت ،این آیاتۀ بنابراین هم

 زندگی هر شخص را نیز به دو قـسمت اسـالمی و ،کند  می تاریخ را به دو قسمتْاسالم
ک یـ نه ،تواند باشد مینیز ک صفت شخصی ی جاهلیتنابراین ب. کند  میجاهلی تقسیم

  .)٢۵٨: ١٣۶٨ایزوتسو، ( »پیش از اسالمی«تاریخی و به معنای ۀ دور
ذکـر شـده اسـت، هـا   آن در»جاهلیـت«صـریح ۀ معروفی کـه واژۀ آی ۴همچنین از 

 ١۵۴ۀ ً مثال در آیـ؛ در مقابل علم و دانایی قرار نگرفته استجاهلیتکه شود   میفهمیده
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سـخن بـه میـان » ّظن جاهلیت« به جای آنکه از علم و دانش در برابر ،آل عمران سورۀ
  . سخن رفته استوند از ایمان به خدا،آید

در برابـر احکـام » حکـم جـاهلی« مالحظه شد کـه )۵٠ /مائـده( دومۀ همچنین در آی
ه به اینکه با توج؛ به ویژه رودررو شده است» حکم الهی« بلکه با ،قرار نگرفته» علمی«

کـه در شـناخت پیـامبر هـیچ مـشکل علمـی و کـسانی اسـت هود ی قوم ۀبارنزول آیه در
  .نداشتند
 ۀسـکین «،قرار دارد» حمیت جاهلی« آنچه در برابر )٢ /فـتح( سومۀ گونه در آی همین

ۀ  نیـز در نقطـ)١٣٠/ احـزاب(چهـارمین آیـه  در. »علمـی« نه آرامش و وقار ،است» الهی
 ، علم مصطلح قرار نگرفته اسـت،)ک رفتار ناشایست استیکه (» لیّتبرج جاه«مقابل 

  .قرار دارد بلکه بحث اطاعت الهی و نماز و پوشش

   جاهلیت عالمانه.٣
آیـات قـرآن بـه ، گونه که روشن شد  زیرا همان؛ابداعی نیستای   واژه،جاهلیت عالمانه

 انـد  تصریح کردهوجود علم در بخش مهمی از جاهلیت اشاره کرده و برخی از مفسران
گاه بودند، ولـی آن  که گروهی از منکران در حالی که به حقانیت و نبوت رسول خدا آ

، » عالمانـهجاهلیـت«ِ شاید در کاربرد اصـطالح .)٢/٢٢: تـا  بیطوسی،( کردند  میرا انکار
زیـر، عـدم ۀ  ولی توجه به دو نکت، ظاهری احساس شودیمیان صفت و موصوف تضاد

  :کند یتعارض را اثبات م
 نقیض علم نیست، از این رو با علم قابـل جمـع جاهلیتبا نظر به آنچه گذشت، . ١
قـت در ی در حق. بلکه نقیض جهل لغوی است، نیستجاهلیت علمی که نقیض ؛است

، بـا معنـای لغـوی علـم جمـع شـده جاهلیـت) قرآنـی(این اصطالح، معنای اصطالحی 
  .است
گفتـه،   نظر بـه اینکـه در آیـات پـیشک حیطه نیستند و بایصفت و موصوف در . ٢
توان گفت که جاهلیـت در   می نیز آمده است،ها حیهو رفتارها و رۀباردر» جهل« مفهوم
ۀ  در حیطـ»علـم«ولـی . های آدمـی قابـل بررسـی اسـت»گرایش«و » احساس«ۀ حیط

توانـد بـا علـم  در واقع جهل عملی است که مـی. انسان قرار دارد» دانش«و » ادراک«
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 عالمانـه، از آن جهـت کـه جاهلیـتبنابراین پیرو . جمع شود) مر نظری است یک اکه(
است و از آن جهت که مخالفت با حـق در نهایـت » عالم«داند،  باطل بودن خود را می

 هماننـد ؛شـود  محـسوب مـی»جاهـل «ـفهمدـ و او این امر مهم را نمـی ـبه زیان اوست 
کـه و به دروغ به پزشـک بگویـد کسی که دستورات پزشک معالج خود را انجام ندهد 

  .)٢۶/١٣٩: ١٣٧٨ مطهری،( است انجام داده

   عالمانه در نگاه روایاتجاهلیت .١ـ٣
 بلکـه هـر آنچـه در برابـر احکـام و ،در برابر علم نیست» جاهلیت«در ادبیات روایات، 

 محسوب »جاهلیت «، حتی برچسب اسالمی نیز داشته باشد، قرار گیردیهای اله آموزه
  :فرماید آلود خود می یکی از سخنان عتاب در علی. شود می

 ،کمی المـضروب علـثلمتم حـصن اهللا وةکم من حبل الطاعیدیأّنکم قد نفضتم إال وأ«
» ّال رسمهإمان یعرفون من اإل تالّال باسمه وإسالم قون من اإلّما تتعل... ةّیحکام الجاهلأب
رداری حـق را از گـردن گـشاده و آن را  فرمانبۀ بدانید که شما رشت؛)١٩٢: البالغـه نهج (

با اسالم جز به نام .. .اید در دژ خدایی رخنه کرده» جاهلیت«اید و با احکام  رها کرده
  .اید آن بستگی ندارید و از ایمان جز نشانی برونی نشناخته

  :ی تقابل با حکم الهی است نه تقابل با دانشا به معنجاهلیتدر برخی احادیث نیز 
 حکـم بحکـم ،َ فمـن أخطـأ حکـم اهللا.ةّحکـم الجاهلیـ و حکم اهللا؛نالحکم حکما«

ا حکـم خداونـد یـ ؛ خارج از دو گونه نیـستْ حکم؛)٧/۴٠٧: ١٣۶۵کلینی، (» ةّالجاهلی
 جاهلیـت بـه حکـم ،کس از حکم الهـی تجـاوز کنـد هرپس  .ا حکم جاهلییاست 

  .عمل کرده است

را اردوی جهالـت ها   آنمله گرفته ورا به باد ح» عمل عالمان بی«بعضی از روایات، 
» متهتـک«عالمـان  دربارۀ نمونه به سخن معروف حضرت علیاند؛ برای  داده قرار

  :شود اشاره می
 دو ؛)۶٩۶: ١۴١٠آمـدی، ( »كّجاهـل متنـس وكّ عالم متهتـ؛ رجالنّما قصم ظهری إال«

ادانی کـه ی نـدارد و نـی کمرم را شکستند؛ عالمی که از انجام گناه ابا]گروه[شخص 
  . باشد]بدون معرفت [اهل عبادت

. )١/٢٠٨: ١٣٧۵مجلـسی، (  نیز روایتی به همین مـضمون وجـود دارداز امام صادق
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  :خوانیم  نیزمیالبالغه نهج در
ُب عــالم قــد قتلــه جهلــهُر«  چــه بــسیار عالمــان و ؛)١٠٧حکمــت : البالغــه نهــج (» ّ

  .ندا نادانی خویشۀ  که کشتییها خوانده درس

بنـدی و ارزشـیابی   اهل جهالت را با معیارهای دیگری تقـسیم، درجـه، دیگریروایات
، شـوند کسان قلمداد نمییًاند؛ مثال در روایات فقهی، جاهل قاصر و جاهل مقصر  کرده

  .)١١/۶۶: ١۴٠٨،  طبرسینوری( کدیگر متفاوت استیعالوه بر آنکه عذاب اخروی آنان با 
 البالغـه نهـجهـای   در یکی از خطبه،عالمانهتفاوت جاهلیت عالمانه با جاهلیت غیر 

گـاه و اصـحاب معاویـه را  ایـن خطبـه، خـوارج را مخالفـانی نا.خوبی نمایان اسـت هب آ
گاه می   :داند شمارد و خطر گروه دوم را بسی بیشتر از گروه اول می مخالفانی آ

َالخوارج بعد) تقتلوا(ال تقاتلوا «
الباطـل من طلـب کّس من طلب الحق فاخطـأه ی فل؛یِ

 زیـرا ؛ ـیا آنان را نکـشید ـبعد از من با خوارج نجنگید ؛ )۶١خطبۀ : البالغه نهج (» هکفأدر
د، همانند کسی نیست یاب  ولی به آن دست نمی،کسی که در جستجوی حقیقت است

  .ابدی پی باطل است و به آن دست می که در

آنـان وارد شـده، ای کـه بـر  داند که به خاطر شبهه خوارج را کسانی می آن حضرت
ًاجماال دینداری و حمایت از عقیـده اسـت، اگرچـه در ها   آن ولی قصد،اند گمراه شده

 ؛امیـه اسـت و حکومت بنی معاویهۀ بارۀ دوم آن حضرت درولی جمل. اند آن خطا کرده
. )۵/٧٨: ١٣٣٧  معتزلـی،الحدیـد ابـن ابـی(  دنبـال باطـل هـستند،کسانی که از همـان نخـست

د و نـکن ن است که گروه اول چیزی را به گمـان حـق بـودنش دنبـال مـیتفاوتشان در ای
 و بـه انـد  عـالمشـانبه باطل بودن خود  ولی گروه دومند،دنبال منافع شخصی خود نیست

  .)٢/۴١: ١۴٢۵ ،همغنی( دنکن طور عمدی بر ضد حق اقدام می
، مقطعـی و یک دسـتور سیاسـیـ د برخی گمان کنند که ایـن سـخن علـیشای

را بـه مـصلحت ها   آنجهت جنگ با خوارج و کشتار و آن حضرت بدانوده ب مصلحتی
 و )۵/٧٨: ١٣٣٧،  معتزلـیالحدید ابن ابی(شد  میامیه  که موجب تقویت حکومت بنی دید نمی

این سخن تحت یک شرایط تاریخی و بـرای پیـشگیری از تقویـت معاویـه صـادر شـده 
  !تاریخ باشدۀ تواند معیاری برای همیش است و نمی

در پاسخ به این برداشت باید گفت که حتی اگر چنین تحلیلی درست هم باشد، باز 
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ۀ و خود به فلـسف داند  این خاطر است که حضرت آن دو گروه را در واقع یکسان نمیبه
و غیر قابـل قیـاس  ًتصریح کرده و این دو گروه گمراه را اساسا غیر همسطح این دستور

ً آن دو دسته را از نظر انگیزه و نیت کـامال ،»...ّ الحقس من طلبیفل«و با تعبیر دانسته 

  .متفاوت معرفی کرده است
 است که ضمن یهای ترین حدیث نیز از روشن» جهلو  جنود عقل«حدیث معروف 

  جهلی را که در مقابـل عقـل قـرار،اشاره به دوگانگی جهالت عالمانه و جهالت عوامانه
  .)١/٢٣: ١٣۶۵کلینی، ( گیرد ر علم قرار میداند که در براب  جهلی میۀ فرماند،دارد

 »علـم«ر دوازدهم سپاه جهل نیز جهل نام دارد که بـا کنام لش کهت اینقابل دقۀ نکت
 دو نوع جهل وجود دارد که با یکدیگر همـسطح نیـستند؛ ،بر این اساس. در ستیز است

جهلـی قـرار  تحت فرمان ْجهل فرمانبر.  مشترک لفظی است،عنی نام فرمانده و فرمانبری
ّالجهل رأس الشر کله «:استه بدیۀ منشأ همدارد که سر   .)٧٧/١٧۵: ١٣٧۵ مجلسی،( »ّ

د کـه شـو  بلکه ثابت می،شود ت عالمانه اثبات میز این احادیث نه تنها وجود جاهلیا
  .این جهالت در جایگاه فرماندهی است

   عالمانه در نگاه اندیشمندان معاصرجاهلیت. ٢ـ٣
در . خـورد  مـی، در آثار برخی از علمای معاصر بـه چـشم»روی علم از جاهلیت«ِطرح 

 جوادی آملـی و اهللاةعالمه طباطبایی، امام خمینی، شهید مطهری، آی ،میان علمای شیعه
عالمـه . انـد  بـا تعـابیر گونـاگون بـه تـشریح ایـن مفهـوم پرداختـه،ریکمرتضی عسسید

 ولـی خاسـتگاه یـک نـوع از آن ،دانـد  مـیجهالت طباطبایی مخالفت با احکام الهی را
  جوادی آملی ایـن بحـث رااهللاةآی .)۴/٢٣٧: ١۴١٧طباطبایی، ( دشمار  می»عناد«جهالت را 

 .)۴/٢۴٨: ١٣٨۵(طـرح کـرده اسـت » علمـیۀ شـبه«در برابـر » شـهوت عملـی« با تعبیر
 »ادراکـی «جاهلیـتدر برابـر » احـساسی «جاهلیـتهمچنین ایـن نـوع از جاهلیـت را 

به کار بـرده اسـت  »عملی«در برابر جهالت را » علمی« نیز اصطالح جهالت داند و می
  .)٢/٣۵٣: انهم(

در نوشتارهای امام خمینی، از یک نوع جهالتی سخن رفته است که به معنای نادانی 
 شـده اسـت» شـیطان«است که در لسان شریعت، تعبیـر بـه » عقل«نیست و در مقابل 
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  از دیــدگاه شــهید مطهــری، تقــسیم جاهلیــت بــههمچنــین .)٢۵٧: ١٣٨٣ خمینــی،موســوی (
: ١٣٧٧(  اسـتجاهلیـتحـاکی از وجـود دو گونـه » هـودی جاهلیـت شرک و جاهلیت«
هود و نیز ی بسیاری از عوام جاهلیتهود با ی علمای جاهلیت؛ زیرا تفاوت اصلی )٢٩٠/١۴
 راجاهلیـت شهید مطهـری ایـن نـوع . شود  میمربوط» علم« به عنصر ،پرستان بتۀ تود

 میل و منطـق تـسلیـ در برابـر دل،شهیـر و اندکـدانـد کـه در آن ف  مـی»جحـود«مصداق 
عالمـه . )١/٣١۴ :همـان(شـود   نمـیمیزند و تسل  میباز  اما روح و احساسات سر،شود می
گاه ری نیزکمرتضی عسسید  به سه ،را به حسب عملکردشان ن، آنابا اشاره به مخالفان آ

دوم حقایق را بـا ۀ کنند، دست  میایق را کتمان و پنهاناول حقۀ دست: کند  میدسته تقسیم
: ١٣٩٢( زننـد  مـیسوم دست به تحریف معنـوی حقیقـتۀ آمیزند و دست  میباطل در هم

شـهوت و «ۀ در برخی از این تعابیر نیز جاهلیت نه در برابر علم بلکـه از مقولـ. )٧٣ـ١/٧٢
  .شود  میشمرده» غضب

 را بـه طـور »جاهلیـت«نت نیز در حـالی کـه مفسران اهل س برخی از اندیشمندان و
آن را  ،)۵/٢٨۶١: ١۴١٢قطب، بن سید ( اند تاریخی دانستهۀ دور کیتر از  کلی امری گسترده

 مصرانه و ،عمدیۀ ک مقابلیدانشی و ادراکی تلقی کرده و مفهوم آن را ۀ خارج از حیط
طـب و بـرادرش ابواالعلی مودودی، رشـید رضـا، سـید ق. اند مقاومت سرسختانه شمرده

 را نوعی حالـت جاهلیت، » مدرنجاهلیت«با مطرح کردن اصطالح ... محمد قطب و
زنـد و قـضاوت   مـیبـاز الم حـق سـرکـدانند که فرد به خـاطر آن از پـذیرش   میروانی

ه منحـصر بـه کـهوس اسـت   وی همان هوجاهلیت. تابد اساس احکام الهی را برنمی بر
: ١٣٨۴باغـستانی، ( شـود  مـیها را شـامل قوام و زماناۀ نیست و همای خاص  همکان و دور

  :دیگو یز می نین مصریاحمد ام. )٣/١١١
بـر و افتخـارات ک سـفاهت، خـشم، تیه بـه معنـاکـست، بلیـ در برابر علـم نجاهلیت

  .)۶٠: ١٩۶٩( جاست یب

ایزوتـسو در تحلیـل  .دارد  ویـژهیز جاهلیت عالمانه جایگـاهیدر نگاه خاورشناسان ن
حتی قبل از اسالم نیز مقابـل ) جهلۀ واژ (ۀ جاهلیتآن است که ریش  برتجاهلیمفهوم 

بنابراین همـواره   و)٢۶۶ـ٢۶۴: ١٣۶٨ایزوتسو، ( مقابل حلم بوده استۀ علم نبوده و بلکه نقط
کـه یـک مفهـوم » جاهلیت«ۀ با علم اصطالحی قابل جمع بوده است تا چه رسد به واژ
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  .شود بر روی آن بنا میای است که کفر و کفار  شالودهو  منفی
، شمار زیادی از مـوارد مهـم جاهلیتگلدزیهر نیز برای روشن ساختن معنای اصلی 

را مـورد تجزیـه و هـا   آنجهل را در شعر پیش از اسالم گردآوری نمود وۀ استعمال ریش
ۀ بـارۀ متـداول سـنتی درانگیـز رسـید کـه عقیـد شـگفتۀ تحلیل قرار داد و به این نتیجـ

آن و در مقابـل علـم ّ متـضاد ،جاهلیـتمعنای اصـلی . یاد غلط بوده است از بنجاهلیت
بــه نظــر بالشــر، اســالم بــر تمــامی . )۵۵: ١٣٧٨همــو، (  بلکــه مقابــل حلــم اســت،نیــست
 مانند مزاج جنگی، حـساسیت عربـی، قـساوت در انتقـام و ،ها های روحی عرب ویژگی

صفت جاهلی را اطالق مسائلی چون شرب خمر، قماربازی و آنچه در ردیف آن است، 
  .است کرده

   عوامانهجاهلیت. ۴
را از دیــدگاه قــرآن کــریم، در دو ســطح یعنــی » جاهلیــت«تــوان   مــیاز آنچــه گذشــت

 از قبـل رو نیـا از. دکر بررسی ١)عوامانه(» غیر عالمانه «جاهلیت و» عالمانه «جاهلیت
» وامانه در قـرآن عجاهلیت«ۀ بار توضیحی کوتاه درعالمانه، جاهلیتی ها شاخصه نییتب

  .ضروری خواهد بود
کنـد و بـا   عوامانه، جهالت قبل از تبیین است و پس از تبیین ادامه پیدا نمیجاهلیت

پـسین کـه در اثـر فراموشـی ِ هماننـد انکـار حیـات باز؛رود روشنگری صحیح از بین می
 نـشان ُهَقْلَخ َِىسَنَو قرآن کریم آن را با تعبیر   برای برخی از جاهالن پیش آمده و،خلقت

دقتـی اسـت و بـا  انکار چنـین منکرانـی از روی فراموشـکاری و بـی. )٧٨ /سی( دهد می
جـوادی ( بخـشد شود و نگاهی به جهان هستی آن شـبهه را پایـان مـی اندکی تأمل زایل می

  .)٢/١٩٨ :١٣٨۵آملی، 
 رفتـه بودنـد بـا جهالـت نمـرود جهالت مردمی که به تماشای سوزاندن ابـراهیم

                                                                 
گاه «ِیمنف بارۀ دربردارند» عوام«ۀ واژ. اند مردم» عموم «از ریغ» عوام «مردم. ١ ی مردمـ بـه و است» یناآ

ُْکـَأ ْلَبـ  ریتعاب با قرآن در. کنند  مییرویپ خواص از ًمعموال که شود  میگفته َْ هـا   آناز... و َونُمـَلْعَ یَال ُ
 ِسـاحران عمـلی تماشای برا ا یو میابراه مجازاتی تماشای برا کهی مردمۀ تود مانند ؛است شده ادی

ۀ واژی ول). ٢٩ /شعراء ؛۶١ /ءایانب؛ ١١۶ /اعراف( کردند  مییرویپ خواص از که بودند شده جمع فرعون
  . ...و ِاسَّلنِلی ًدُه  رینظ قرآن اتیآ شتریب در» ناس«ۀ واژ مانند ؛نداردی مثبت ای یمنف بار چیه »عموم«
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 گـرد جـادوگران و موسـیۀ نیز جهالت مردمی که بـرای دیـدن مـسابق.  بودوتمتفا
جهالـت  ؛حقیقت، به خـدا ایمـان آوردنـدۀ که پس از مشاهدبود  یجاهلیت ،آمده بودند

 با ،ایمان نداشتنداو  صف کشیده بودند و به تماشاگرانی که نخست در برابر موسی
 شـمرد اینکه خود را خدای برتر مردم مـیفرعون با . جهالت فرعون و مأل او متفاوت بود

. )١۴ /نمـل(  به حقانیت آیین موسـی یقـین داشـتندـمأل  ـّ ولی او و خواصش،)٢۴ /نازعات(
 بـه آسـمان خواست برجی بسازد و برای دیدن خدای موسـی میفرعون آنجا هم که 

  .)٢۴٨: ١٣٨٣جوادی آملی، ( صعود کند، قصدی جز فریب مردم نداشت
داشتند و به جای خدا به موجودات دیگری » اعتقاد«به راه غلط خود گمراهانی که 

از  پرستان و مـشرکانی پرستان و جن فرشته. جاهالن عوام هستندۀ بودند، در زمر» منٶم«
  انحرافشان محصول مـشکل معرفتـی،کردند این دست نیز چون از روی عقیده عمل می

ْبـل  : هـا ایمـان داشـتند  به جنًواقعاا ه  آندهد که بسیاری از  قرآن کریم گواهی می.بود َ
َا یاَک ن أکـُ ْعبدون ا َ َّ ِ

ْ َ ُ ُ ْ ْ ِ ِ
ُ ُ ْ مؤَ َمنـونُ ُ ِ ﴿و[دند یپرسـت یان را مـیـّهـا جن ه آنکـبل«؛ ﴾۴١/ سـبأ [

  .»اعتقاد داشتندها   آنشترشان بهیب
 عوامانـه و از روی اعتقـاد و جاهلیتنیز در فضای ی پرست حتی بخش عظیمی از بت

 حضرت ابراهیمپرستی پس از  ً مخصوصا بت؛کرد تزام به پرستش، گسترش پیدا میال
ها  ها بت آن. )۴ـ٣: ١٣۴٨کلبی، (که نمایشی انحرافی از طواف کعبه در ادیان ابراهیمی بود 

ای   به گونه؛پرستیدند  می،را به نیابت از کعبه و به هنگامی که به کعبه دسترسی نداشتند
بردنـد و  های حرم را با خود مـی  سنگی از سنگ،کردند م کوچ میکه وقتی از جوار حر
افتند و در جـوار ی  جداگانهیها هویت  بت،ولی به مرور زمان. کردند به دور آن طواف می

)  قبـل از ابـراهیم(پرستی اولیـه  کعبه نیز پرستیده شدند و نوعی رجعت به دوران بت
  .)همان( صورت گرفت

هـا   محرومیـت،ید جاهلی خـود بـاور دارد کـه در راه آنچنان به عقا جاهل عامی آن
ای گـزارش  قـرآن کـریم از کارهـای جاهالنـه. دپـرداز های گزاف مـی کشد و هزینه می
کردنـد و حتـی  های الهی محروم مـی دهد که جاهالن عوام، خود را از برخی نعمت می

ر از یـهـا غ یربـانن قیـا. ﴾١٣٧ /﴿انعـامکردنـد   مـی قربـانیهـا فرزندان خود را در پای بـت
ه کـ ی عبارت بود از دختران»دهوٶمو«را ی ز؛یم معمول بودتم یه در بنکبود  ییها دهٶومو
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 یخـود را قربـان» اوالد« هـا فه، آنی شـرۀیـ طبـق آ، حـال آنکـهشـدند ی بـه گـور مـزنده
تفـاوت ایـن سـفاهت  .)٧/٣۶١: ١۴١٧طباطبـایی، ( باشـد ردند که شامل پسران نیز میک یم
 با زنده به گور کردن دختران این بـود کـه زنـده بـه گـور کـردن )١۴٠ و ١٣٧ /انعـام: ک.ر(

فقر و نگرانی از ننـگ اسـارت در   مانند ترس از،های غیر عقیدتی دختران دارای انگیزه
 ،هـا ولی قربـانی کـردن فرزنـدان در پـای بـت ،)٣/۴٢: ١۴١۵آلوسـی، حسینی ( بود ها جنگ

ها   آن.شد اعتقادات غلط جاهلی انجام می ه خاطر تنها ببود کهنوعی فداکاری جاهالنه 
 کـی ازی ،کردند که اگر فالن تعداد پسر داشـته باشـند ا نذر مییخوردند  گاهی قسم می

  .)٣/١٢١٨: ١۴١٢ قطب،بن سید ( را در پای بت قربانی کنندها  آن
گاه«  چنـان آن رفتند و انگیزی نمی های هول گاه زیر بار چنین هزینه هیچ» جاهالن آ

ۀ که شمار افراد قبیلـ )٢ـ١ /تکاثر( تکاثر و تفاخر بودندۀ وابسته به اوالد خود و دارای روحی
شـمردند و  خـود را مـیۀ و قبور طایفـ  حتی مردگان وکشیدند کدیگر مییخود را به رخ 

  .)٣٠/١٨٣: تا بیطبری، ( کردند کدیگر تفاخر مییبه ها   آنپرشمار بودنکثرت و نسبت به 

   عالمانه در قرآنجاهلیت های شاخصه. ۵
گاهی منافات دارد، اثبـات ،»جهالت«با توجه به اینکه معنای اصلی و متبادر   با علم و آ

گاهانهجاهلیت«وجود  یی از هـا در اینجا به دسته. طلبد می  جداگانهیدر قرآن، دالیل»  آ
نگر ای بیـا  هـر دسـته بـه گونـه،شده ضمن اثبات ادعای یادشود که آیات قرآن اشاره می

کنـد   مـییی نیز اشارهها این آیات به انگیزه. ی جاهلیت عالمانه استها کی از شاخصهی
آیـد، به میان که پای محتوای پیام آنپیش از   از منکرانیهای که موجب شده است گروه

  .معرفتی، در برابر پیامبران موضع منفی بگیرند  نفسانی و عوامل غیریها با انگیزه

  الف حقخۀ رفتار عالمان. ١ـ۵
ً دقیقا همان چیزی اسـت کـه بـه آن ،کنند انکار می  آنچه برخی از منکران،از نگاه قرآن

و » تبیـین هـدایت« های جاهلی، بعد از ها و رویگردانی بسیاری از رویارویی. علم دارند
َإن الذین ک  :بوده است» حق«روشن شدن  َ ِ

َّ َّ ُّفروا وصدوا عن سبیل اهللا وشاقوا ِ َ َ َِ ِ ِ َ ْ َ ُّ َ ُ َالرسول من بعـد مـَ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ َا تبـنيَّ َّ َ َ 
َهلم اهلـد ُ ُْ  یریافر شـدند و از راه خـدا جلـوگکـه کـ یسانکـ یبه درسـت«؛ )٣٢ /محمد( ...یَُ
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ْومـن . »...دیشان روشن گردیت برایه هداکنی با ا،دندی ورزی با رسول دشمننموده َ ِاقق ُـ َ ِ َش
ْالرسول من ِ َ ُ َ بعد ما تبنيَّ َّ َ َ َ ِ ْ َ له اهلدیَ ُ ْ ُ َ ویَ َتبع غـريَ ْ َْ

ِ ْ سـبیل املـؤَّ ُ ْ ِ ِ لـه جھـ وسـاءَ ىل و لـه مـا  َمنني  َ َ َ ََ َّ َ ِ ِِ ْ ُ َّ َ َ َ ِّ َ ُ َ ِ ًت مـصرياِ ِ َ ْ نـساء﴿/ 
امبر بـه مخالفـت یـ بـا پ،ار شـدک او آشـیت برایه راه هداکس پس از آنکهر و «؛ )١١۵
سـو  بـدان خـود را ی را بدانچـه روی و،ردیـش گیمنان در پٶر راه میغ] یراه[زد و یبرخ
  .» استیم و چه بازگشتگاه بدیشانکم و به دوزخش یرده واگذارک

بـستگی هـا   آنبه شأن نـزول» حق «و »هدایت«  مصداقدر هر یک از آیات مزبور،
ََّنيَبـَت اَمـ ران به مصداق سبرخی مف. دارد

ًاند که دقیقا همان چیزی است کـه   اشاره کرده

اگـر ایـن آیـات . کننـد الف آن حقیقت، رفتار میپردازند و بر خ کافران به انکار آن می
ََّنيَبـَت اَم  کفار مکه باشد، منظور ازۀ باردر

 همـان صـدق رسـول خـدا و یـا معجـزات آن 
 مـراد همـان ، و اگر نزول آیات در شأن یهود باشداند حضرت است که آن را شاهد بوده

 ات ظـاهره دانـستهیـو آنه یاز معجزات بآن را ه در تورات خوانده و کق اسالم است یطر
 دیگر نیز به طور صریح، عـالم بـودن یآیات .)١٢/١٣١: ١٣۶۴عبدالعظیمی،  شاهحسینی (بودند 

ْإن الـدین عنـ  :کنـد  مـیرا گوشـزد) اهل کتـاب(مخالفان  ِِّ َ َّ ِد اهللا اإلِ
ْ ِ َسـالَ ا ْ ُم ومـا اختلـف الـذین أو ْ َُ َ ِ

َّ َ َ َ ُْ َ
َّتاب إالْلِکا

ِ َ ْ منَ َ بعد ما جاءِ َ ََ ِ ُْ ً العمل بغیُ ْ َ ُ ْ ِ
ْا بیْ ْ ومنَ َ َ ْ ُ َفر بآیْکَی َ ِ ْ َات اهللا فإن اهللاُ َّ ِ

َ ِ سابِ ِ سریع ا َ ِ
ْ ُ ِ َ ؛ ﴾١٩ /﴿آل عمران

به آنـان داده ] یآسمان[تاب که ک یسانکن نزد خدا همان اسالم است و یقت دیدر حق«
 ،آمـد] اصلح[ آنان یه علم براک مگر پس از آن،گر به اختالف نپرداختندیدیک با ،شده

 ،فـر ورزدکات خـدا یس به آکان آنان وجود داشت و هر یه مک ی حسدۀآن هم به سابق
  .»ه خدا زودشمار استک] بداند[پس 

  واقعیتۀ انکارعالمان. ٢ـ۵
ًگوید که دقیقا همـان چیـزی را کـه  روش منکرانی سخن میاز قرآن کریم در مواضعی 

ْأفمل  :کنند  انکار می،به آن معرفت دارند َ َ َدبروا القول أم جاءَ یَ َ َّْ َ َ َْ ْ ُ َّْ َ ما مل یُ ْ َ َأت آباءَ َ ِ
َ األولني أم مل یْ ْ َ ْ َُ َ ِ َّ َ ْ ُعرفوا ُ

ِ ْ
ُمْنرسوهلم فھم له  ُ َ ْ ُْ َ ُ َ ُ َرونِکـَ ُ )ا یـانـد  دهیشیـندین سـخن نیـا] عظمت[ا در یآ«؛ )۶٩ ـ ۶٨ /مٶمنون

] درست[امبر خود را یا پیامده است ینها   آننیشی پدران پیه براک آنان آمده ی برایزیچ
  .»اند ار او پرداختهکبه ان] لذا[نشناخته و 

َیعرفـون نعمـ : داند می» کافر«را » پس از معرفت«ِقرآن بیشتر منکران  ْ ِْ َ ُ
ِ ُی اهللا مث َةَ َّ ُ

ـا ِکْنِ َرو َ ُ
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ْوأک َ ْلَک اَ ُُ ُ َافرونَ ُ ِ )پیـامبر خـدا  هـا شـناخت تفـصیلی و دقیقـی از آن  زیـرا؛﴾٨٣ /نحل
ْلذین آَا  :شتنددا َ َ ِ

ْلِکنا اَّ ُُ َتاب یَ َ َعرفونه کَ ُ َ ُ
ِ َما یْ َعرفون أنبـاءَ َ ْ َ َ ُ

ِ ْْ ُ
 اهـل کتـاب «؛ ﴾٢٠ / انعام؛١۴۶ /ه﴿بقر

ر در یضــم. »شناســند یرا مــ] محمــد[شناســند او  یه پــسران خــود را مــکــهمــان گونــه 
ضـمیر را بـه انـد  برخی خواسـته. »کتابال«گردد، نه   برمی به رسول خدا»عرفونهی«
هـا، بـه معرفـت فرزنـدان  معرفـت آن دیدگاه دقیقی نیست؛ زیراکه برگردانند » الکتاب«

ه بـه انـسان یتاب را تشبکه کنیها درست است، نه ا ه در انسانین تشبیتشبیه شده است و ا
  .)١/٣٣٧: ١۴١٧طباطبایی، (نند ک

 ر نمـود پیـداتـ هستند، روشن» جحد«ۀ ّکه حاوی مشتقات ماد این شاخصه در آیاتی
: ١۴١۴ ابـن منظـور،( حـق اسـت» ۀعالمانـ انکـار«کـه همـان  ــ» جحـد« مفهـوم. کند می
کـه در عـین تـسلیم عقلـی و نظـری، گوید   میکسانی سخن  در این آیات، از، ـ)۴/۶٢۵
 را خـودی هـا دانسته ،قلب نشدن خاضع علت به ومنافع احساسی خود ۀ خاطر مالحظ به

ۀ بـارایـن واژه در. )١١٣: ١٣٨٣، ینـیخمموسـوی ( اسـت حـودج همـان نیا و کنند یم انکار
بن سید ( کنند الهی هستند، انکار میمنکرانی است که آیات الهی را از آن جهت که آیات 

  .)۵/٢۶٣٠: ١۴١٢ قطب،
معرفـی » ظالمانـه«هـای  را محصول روحیه) عالمانه(» جاحدانه«های  قرآن مخالفت

َلِکو : کند می ِن الظاملني بَ َ ِ ِ َّ َات اهللا َآیَّ
ِ َدونِ ُ َـ ْ )لیکن سـتمکاران آیـات خـدا را  و«؛ )٣٣/ انعام

انکارهـای  را عامـل انحـصاری» ظلـم«ًهمچنـین برخـی آیـات اساسـا . »کنند انکار می
َوما  : کند عالمانه معرفی می َ َد بآیَ ِ ُ َ َاتنا إال الظاملونْ ُ ِ َّ َّ

ِ َ ِ )ر کـو جـز سـتمگران من«؛ )۴٩ /عنکبـوت
ــ یــا » شـوند یات مــا نمــیـآ دوا  َو ِ

ُ َـ َ ْا واسـتیَ َ ْ َقنتھَ ْ َ سھم ظلمـَ ًا أ ْ ُ ْ ُُ ـ ُ ْ ًّا وعلــوَ ُ ُ ه کــو بــا آن«؛ )١۴ /نمـل( اَ
 و انکارشـان نـه از »ردندکار کّبر آن را انک ظلم و تی از رو،ن داشتیقیشان بدان یها دل

بودن » حالیه«. طلبی است ستمگری و برتریۀ روی شبهه و تردید که بلکه از روی روحی
در  »اسـتیقان« و» جحد«حاکی از آن است که  ،)٣/٣۵٣: ١٣٧٣زمخشری، ( در آیه» واو«
گاهی«و » انکار«ک حال بوده و ی   .توأم با هم هستند »آ

  )هوای نفس( بدون منطقۀ  رفتار عالمان.٣ـ۵
هـا و  های خـود را بـر دانـش ها و گرایش داند که گاهی خواهش  میانسان خود به نیکی
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ْـَسبـل اإل : دهـد  مـیرجیح تهایش بینش ِ
ْ

ِ َان َ َ سه بـصرية ولـو ألـىقُ  َ ْ ََ ْ َ ٌَ َ ِ ِ ِ ـ ْ َ معـَ ُاذیرهَ َ ِ )؛)١۵ ــ١۴ /تقیامـ 
گـاهی دارد انسان به وضعیت درونی خود بهتر از هر«  هرچنـد در ظـاهر ،کـس دیگـر آ

نظـر » ِاعمـال «،کنـد» اعـالم«آنکـه نظـر خـود را   بـیاو. »برای خود عذرهایی بتراشد
اش متفـاوت اسـت و ایـن خصیـصه فقـط  ِو دالیل اعالمی آن با دالیـل اعمـالیکند  می

  .گیرد گر را در بر می ِهواپرستان توجیهۀ اختصاص به منافقان ندارد بلکه هم
: شـمارد مـی» جهالـت عالمانـه«نـشانگر را قـوم لـوط ۀ پرسـتانقرآن کریم رفتـار هوا

 َّئنُکأ ِ
ن الرجـال شـھوة مـنَ ْم لتأ ِْ ً ََ َ َ ِّ َ ُ ْ َ َ ِ دون النـساءْ َ ِّ ِ ْ بـل أنـُ َ ْ ھلـونَ َمت قـوم  ُ َ ْ َ ٌ ْ َ ْ ُ )زیـرا آنـان بـر حـسن ؛)۵۵ /نمـل 

گاهی و اذعان داشتند َفما  : طهارت آ ْان جواب قومه إال أنَکَ ََ َّ
ِ ِ ِ ْ ََ َ ْ قالوا أخرجوا آل لوط مـنَ ِ ٍ

ُ َ ُُ
ِ
ْ َ َ 

ْقر ٌم إنهم أناس ُکِتَیَ َ َُّ ْ ُْ
َتطهرونَیِ ُ َّ َ َ )خاندان : ه گفتندکن نبود یز اجواب قومش ج« ؛)۵۶ /نمل

 .»نندک ی مییخو زهکیه پاک هستند یه آنان مردمکد ینکرون یش بی خوۀدکلوط را از ده
گاهی خاص،آنان» نادانی«روشن است که وصف  بـه پـاکی هـا   آن. همـراه اسـتی با آ

  .حضرت لوط اذعان دارندۀ خانواد
مستبـصر  سوی دیگر به  از.)٢٣ـ٢١ /احقاف( خواند  میقرآن همچنین قوم عاد را جاهل

 یامبران بـرایـگـاه پ هر«: گوید  میجای دیگر  و در)٣٨ /عنکبوت( اشاره داردها   آنبودن
  ل آنــان نبــود، از آنیــه مطــابق مکــآوردنــد  ی مــی خداونــد دســتوراتیهــا از ســو امــت
 »شتندکـ یمـ  از آنـان رایرده و برخـکب یذکامبران را تیردند؛ برخی از پک ی میچیسرپ
  .﴾٨٧ /﴿بقره

فجــور، قــصد ۀ  چــون ارادیهــای از انکارهــا را نیــز برخاســته از انگیــزهای  قــرآن پــاره
گونـه  را ایـنهـا   آننقـش عملـی معرفـی کـرده و... بغـی و، جویی پیشگی، برتری ستم

امـت در یخواهد آزاد باشد و بدون تـرس از دادگـاه ق یکند که انسان چون م  میگوشزد
گاهی  .﴾۶ــ ۵/ ت﴿قیام  خواهد بود؟کیامت یقکه پرسد  یمرو  نی از ا،ندکتمام عمر گناه 

ور شـدن در گنـاه را موجـب تـاریکی دل و تکـذیب و اسـتهزای آیـات الهـی  غوطه هم
  .﴾١٠ /﴿روم معرفی کرده است

 سرچـشمه» ندانـستن« توان دریافت که ایـن گونـه رفتارهـا از  میاز این رو به خوبی
ِز تحـت تـأثیر هواهـای نفـسانی آنـان قـرارِ بلکـه دانـش و منطـق منکـران نیـ،گیـرد نمی ِ  
  .گیرد می
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  پوشی عالمانه حقیقت .۴ـ ۵
کـار  بـه» حقیقـت«یک ۀ باراری، درگذ کاری و سرپوش و پنهان» کتمان«ۀ ًمعموال واژ

، »ّحق«بار در مورد  ٣ ، بار در قرآن آمده است٢٠که بیش از  ّمشتقات این ماده .رود می
 ی بـه صـورت کلـدر سـایر مـوارد هـم. ال شده اسـتشهادت استعمۀ بارهم در بار ٣و 
صورت  بیشتر به» کتمان«عمل . باشد موضوعاتی است که از مصادیق حقیقت میۀ باردر

گاهانه انجام می  و )۴٢ /بقـره( َونُمـَلْعَ تُْمتْنـَأَو  چون یبا این حال قرآن کریم قیدهای. شود آ
 َْو َوال : کننـدگان حقیقـت آورده اسـت ب به پنهـان را نیز در خطا)١۴۶/ بقره( َونُمَلْعَ یُ َ 

َتلبسوا ا ْ ُ ِ
ْ َتْک بالباطل وَّقَ َ ِ ِ َ ْ َتموا اِ ْ ُ ْ وأنـَّقُ َ َمت تعلمـونَ ُ َ ْ َ ْ ُ د و یـزیامیو حـق را بـه باطـل درن «؛﴾۴٢ /﴿بقـره

ْلـذین آَا . »دینکتمان نک ،دیدان یه خود مکقت را با آنیحق َ َ ِ
ْلِکنـا اَّ ُُ َتـاب یَ َ ُعرفوَ

ِ َنـه کْ ُ َمـا یَ َعرفـون َ ُ
ِ ْ

َأنباء َ ْ ا م َ َلَی وإن فر ُْ ُ ْ َِ ً
ِ َّ ِ َ َتمون اْکْ ْ َ ُ َ و یَّقُ ْ ُ َعلمـونَ ُ َ ْ تـاب کشان یـه بـه اکـ یسانکـ «؛﴾١۴۶ /﴿بقـره

شناسند  یرا م] محمد [=شناسند او  یه پسران خود را مک همان گونه ،میا داده] یآسمان[
و همین » دانند یم] هم[دارند و خودشان  ینهفته مقت را یشان حقی از ای گروهًو مسلما

گاهان کید میها  ۀ آنامر بر جحد و انکار آ   .)١/١٩١: تا بیطوسی، ( کند تأ
 مـصداق روشـنی از ،)٧١ /آل عمـران(» باطله تلبیس حق ب« ِهمچنین اصطالح قرآنی

  در شـأن، آیـاتیـن دسـته ازاچه نـزول اگر. از سوی علماست» پوشی عالمانه حقیقت«
، کننـد را کتمان می» نزل اهللاأما « کسانی را که به نوعیۀ  هم،استعلمای یهود و نصار

 این نکته حاکی است کـسانی کـه در جایگـاه .)۶/٩٠: ١٣٨۶،  بنـابیقرشی( گیرد در بر می
گاه  توانند سخن حق را با سخن باطل بپوشانند وگرنه هیچ  می،هستند» گفتار«و » علم«

  . قادر به کتمان و تلبیس نخواهد بودخبری،  بیکسی در حال
َیإن الذین  ـ  َ ِ

َّ َّ ْتمون ما أنْکِ َ َ َ ُ ِّزلنا من اُ َلب ْ َ ِ َ ْ ْنات واهلدی منَ ِ َ َُ ْ َ َّ بعد ما یبِ َ َ ِ ْ ْلِکاه للنـاس ىف اَّنـَ ِ ِ
َّ ِ ِتـاب أولئـُ

َ ُ
ِ ُعـ اهللا ْلَ یَكَ ُ ُ ُ َ

َوی ــونَ ــ الالعن َلع ُ ِ َّ ُ ُ ُ َ ْ ــره ــ «؛﴾١۵٩ /﴿بق ــ یسانک ــشانهک ــا ه ن ــودیه ــن و رهنم ــه  را ی روش ک
 ،دارنـد یم نهفتـه مـیا ح دادهیتاب توضک مردم در یه آن را براکم بعد از آنیا فرستاده فرو

  .»نندک ینندگان لعنتشان مک ند و لعنتک یآنان را خدا لعنت م
ُفتطمعـَأ ـ  َ ْ َ ْون أنـَ ُلکـمنـوا ْؤُ یََ َ ُ َم وقـد اکِ ْ َ َ َـن فریـق مـ ْ ْ ُ ْ َِ ٌ ِ َمعون کـَ َ ُ َ ُ اهللا مث َمَالْس َّ ُ

ْرفونـه مـنِ ِ ُ ََ ُ ْ بعـد مـا عقلـوه و ِّ ُ َ َُ ُ َ َ َ ِ ْ
َعلمـونَی ُ َ ْ )از یه گروهـکـ بـا آن،اورنـدیمـان بینان به شما ایه اکد یا طمع داریآ «؛)٧۵ /بقره 

ردنـد و ک یف مـیـدنش تحریـ سـپس آن را بعـد از فهم،دندیشـن یآنان سخنان خدا را م
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  .»دانستند ی هم مخودشان
َا أهلَی ـ  ْ َتاب مل تلبسون اْلِک اَ ْ َ ُ ِ

ْ َ َ ِ ِ َتْک بالباطل وَّقَ َ ِ ِ َ ْ َتمون اِ ْ َ ُ ْ وأنـَّقُ َ َمت تعلمـونَ ُ َ ْ َ ْ ُ یا «؛﴾٧١ /﴿آل عمـران 
ه خـود کـنید با اینک یتمان مکقت را ید و حقیزیآم ی چرا حق را به باطل درم،تابکاهل 

  .»دیدان یم
گـاهی داردپو خدا بر حقیقـتکه مورد اعالم کرده است  ٨قرآن در   از ؛شـی آنـان آ

َأوال : جمله َ َعلمون أن اهللا یَ یَ َ َّ ََ ُ َ ُعمل ما ْ َ ُ َ ُرون ومـا یْ َ َ َ ُّ َعلنـونِس ُ ِ ْ ه خداونـد کـداننـد  یا نمـیـآ «؛﴾٧٧ /﴿بقـره
کنندگان آیـات   تحریف.»داند؟ ی م،نندک یار مکدارند و آنچه را آش یده میآنچه را پوش

گاهِجاهالنۀ الهی نیز در زمر گـاهی معنـا نمـی» تحریـف«ًو اساسا ند ا  آ . ابـدی بـدون آ
َ تـزال تطلـع  َالَو . گرداند  سخن را از موضع و منظور اصلی و راستینش برمی،تحریفگر َ ُ ِ َّ َ َُ َ

َّئنة م إالاَخ
ِ ْ ُ ْ ِ ٍ َ ْ قلیال مِ ُ ْ ِ ً ِ َ گاه مـیانتیو تو همواره بر خ «؛﴾١٣ /﴿مائده  مگـر ،یشـو ی از آنان آ

  .»]ستندیار نکانتیه خک[شان ی ا ازکاند] یشمار[
آیـات قـرآن را بـا  دیگـر، بخـشی ازای   هستند که به گونهینیز از کسان» مقتسمین«

گاهانـه«آمیـز،  برخوردی دوگانه و تبعیض ْمـا أنَک : کننـد از صـحنه حـذف مـی» آ َ َزلنـا  َ َ َ ْ َ
َاملقتــسمني ِ ِ َ ْ َ الــذین جعلــوا القــرآن عــضني٭ُ ِ ِ َ ْ ُ ْ َُّ َ َ َ ِ )ــه  «؛﴾٩١ـــ٩٠ /حجــر ــر ] عــذاب را[ه کــهمــان گون ب

 همان یهـود ْمقتسمان. »ردندکجزء که قرآن را جزء همانان ،میردکنندگان نازل ک میتقس
قـرآن را تقـسیم بـه اجـزا هـا   آن ولی، آنان هم آمده استرایو نصاری هستند که قرآن ب

، یمجلـس( آورنـد  دیگـر ایمـان نمـییآورند و بـه جزئـ کنند و به جزئی از آن ایمان می می
  .)١٣/٢١۶: ١٣٧٢  طبرسی،؛٩/١١۴: ١٣٧۵

  بدون پشتوانهۀ طلبی عالمان  برتری.۵ ـ ۵
 این خصیـصه .است) استعالء(طلبی   برتری،ی جاهلیت عالمانهها کی دیگر از شاخصهی

 ۴در قرآن به جز »استکبار«ۀ  واژ.نیز همراه است) استکبار(طلبی  با تعابیری چون بزرگی
شـود کـه  طلبی انـسان مربـوط مـی  در سایر موارد به برتریـ یس استابلۀ بارکه درـ مورد 

  . را به همراه داردّمفاهیمی چون اصرار، ادبار، اباء، استنکاف، استعالء و عتو
گاهانـه از مـسیر حـق محـسوب ، از نظر قرآن»ّغیر حقه استکبار ب«  اولین انحراف آ
 اشفاقی که عدم پـذیرش .١: ولیت بر دو گونه استئاستنکاف از عبادت و مس. شود می
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کــشی و  اســتکباری کــه امتنــاع از روی گردن.٢ ؛ از روی تــرس و نــاتوانی اســتفرمــان
سـرپیچی مـستکبرانه در برابـر دعـوت  .)٣/٢٨٠: ١٣٨۵جوادی آملی، ( بینی است بزرگخود

» خواهی حقارت«بینی و  و موجود مستکبر به دلیل خودبزرگالهی، پیش از استدالل است 
هـا و   زیـرا عـدم خـضوع از شاخـصه؛دهد شنیدن دلیل نمیۀ ن، به خود اجازبرای دیگرا

عنـصر اساسـی انکارهـای . )١١٣: ١٣٨٣، خمینـیموسـوی ( معانی انکارهـای عالمانـه اسـت
ابلیس . و سرکشی است که از بارزترین معیارهای جاهلی است» عدم خضوع «،عالمانه

 ی بـرای توجیـه سـرپیچ،مقاومت کردبرابر فرمان خدا  ای در هم که در اثر چنین روحیه
ک دلیـل پـسینی و در ی ولی به گواهی قرآن، دلیل ابلیس ،خود به استدالل مبادرت کرد

ک کفر پنهان بود و پیش از آنکـه یبود؛ زیرا کفر ابلیس  و توجیه» تراشی دلیل«حقیقت 
ار کرد و او استکبکه گوید  نمی  او کافر بوده است و قرآن،این صحنه برای او پیش بیاید

  و)٣۴ /بقره(او از کافران بود که  گوید  بلکه می،)١/١٢٢: ١۴١٧ طباطبایی،( سپس کافر شد
  .)١١ /اعراف(کنندگان نبود  از سجده
ِلکـو : کنـد خواهی، عالمانه بودن جهالت قوم نوح را نیز تأیید می برتری

َ ْىن أرامکَ ُ َ َ ً قومـا ِّ ْ َ
َھلـون ُ َ ْ َ
 )گاهی ن، به همین جهت.)٢٩/ هود َوال  :ثیر بودأت بیها   آنبخشی در صیحت و آ َ 

ُفعمکْْنَی ُ ی إن أردَ  ْ َ َ ْ ِ ِ ْ
َت أن أُ ْ َ َْ ُلکـح ُ َ ها برتری پیـامبر در اثر همین روحیه نه تنها   آن.)٣۴ /هود( ْمَ
َما نرا : نمودند ر میی بلکه پیروان او را به شدت تحق،تافتند نمیرا بر) نوح(خدا  َ َ اتبعـَكَ َ َّإال َكَّ ِ 

َالذین  أراذلنا بادی ِ َ َ ُ َّ
ِ َ َ ْ ُ َ رده باشند، مگر افراد ک یرویه تو را پکم ینیب یما نم «؛)٢٧ /هـود( ِیْأَّ الرِ

  .» نپخته دارندییه رأک از ما یا هیاراذل و فروما
را نیـز متـصف بـه هـا   آن،اسرائیل  بنیِ قومیِطلبی خواهی و برتری قرآن به خاطر ویژه

 آنجا که حقانیت موسی را با معجزات روشن به چشم خود ؛کرده استجاهلیت عالمانه 
افتنشان از تعقیب فرعونیان نه تنهـا ایمـان ی ولی پس از شکافته شدن نیل و نجات ،دیدند

: های مخـصوصی قـرار دهـد ان نیز بتشبرای قومکه موسی خواستند  نیاوردند، بلکه از
 َقالوا ی ُ َمو اَ ْ اجعلُ َ ً لنا إهلْ َ ِ َ ُما هلَکا َ َ َّنُکهلة قال إآْم َ ِ َ َ ٌ َ َم قوم ِ ٌ ْ َ َھلـونْ ُ َ َ

 )طلبـی   قرآن کریم برتری.)١٣٨ /اعراف
نا لتأ : داند  میهقوم هود را نیز شاخص ِفَکقالوا أ ْ َ ِ َ َ ْجئ ِ

َ ُ ْنا عن آهلتنا فأتنا مبا تعدنا إنَ ِ َ ُ َ َ َِ َ َ ِ ِ
ْ َ ِ َ ِ ْ َت مـن الـصادقني قـال ْنُ کَ َ َ ِ ِ َّ َ ِ َ

ُإمنـا العــمل  ْ ِ
ْ َ َّ ُبلغکــعنـد اهللا وأِ ُ ِّ َ ُ َ ِ َ ِلکـ مــا أرسـلت بــه وْمِ

َ َ ِ ِ ُ ْ ِ ْ ُ ْىن أرامکَ ُ َ َ ھلــونِّ َ قومــا  ُ َ ْ َ ً ْ َ
 ا یــگفتنــد آ« ؛﴾٢٣ـــ٢٢ /﴿احقــاف

 آنچـه بـه مـا وعـده ،ییگو ی پس اگر راست م؟یانمان برگردانیه ما را از خداک یا آمده
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گاه: گفت.اوریب] بر سرمان [دهی می ان فرسـتاده  فقط نزد خداسـت و آنچـه را بـدی آ
ه در جهـل اصـرار کـنم یـب ی مـی مـن شـما را گروهـی ولـ،رسـانم ی بـه شـما مـ،ام شده

  .»دیورز یم

  ایمان، بدون اعتقادۀ اظهار عالمان. ۶ـ ۵
گاهانهجاهلیت« . گیرد بر می در را نیز» ّکفار« منافقانه است و جاهلیتتر از  گسترده»  آ

ی »هـا اندیشه«نافقان عالوه بر انگیزه،  ولی م،کنند های خود را پنهان می»انگیزه«کفار 
تـرین گـروه آیـات  ، از بـزرگاند این شاخصه آیاتی که بیانگر. کنند پنهان می خود را نیز

گاهاند قرآن گوینـد ایمـان ندارنـد و از  به آنچـه مـی. ندا  و منافقان از بارزترین جاهالن آ
گو هـستند و سـخنان  روغبه گواهی خداوند دها   آن.گویند سخنی نمی ،آنچه باور دارند

ھد إنـ : کننـد ر زبـان جـاری مـیب» به دروغ«درست را هم  َّقـالوا  ِ ُ َ َـْش ُ َ لرسـول اهللا واهللا یَكَ ُ َ ِ ُ ُ َ َّعـمل إنـَ ِ ُ
َ  َكْ

َلرسوله واهللا  ُ َ ُ ُ َُ َلَکھد إن املنافقني َ َ ِ ِ َ ُُ ْ َّ ِ َ نْش َاذ ُ ِ ًه تـو واقعـاکـم یدهـ ی مـیند گـواهیگو ؛﴾١ /﴿منافقون 
دهـد  ی مـی و خـدا گـواهیامبر او هستی پًه تو واقعاکداند  یم] هم[ و خدا ییامبر خدایپ
داننـد و  منان را سفیه مـیٶخود را فهیم و مها   آن.»ندیگو  دوچهره سخت دروغِه مردمک

َأال : کنـد قرآن کریم اینان را سـفیهان واقعـی قلمـداد مـی ُ إ  الـسفھاءَ َ َ ُّ ُ ُ ْ ُ َّ ِلکـ وِ
َ َعلمـونَ یَ الْنَ ُ َ ْ 

بـه گمـان خـود بـر خـدا و ها   آن.»دانند ی نمی ول،ندا خردان مکآنان همان  «؛)١٣ /بقـره(
ُإن املنـافقني   :زننـد خود را نیرنگ مـیها   آن ولی،زنند رسولش نیرنگ می َ ِ ِ َ ُ ْ َّ َادعون اهللا وهـو ِ ُ َُ َ َ ِ ـ َ

ْخادعھم ُ ُ ِ َ
 )رنـگ ینـان نه او بـا آکـنند و حـال آنک یرنگ میمنافقان با خدا ن «؛)١۴٢ /نـساء
  .»ردکخواهد 

گرنـه است و» پنداری عالمخود«ن جهالت منافقان در حقیقت نوعی البته عالمانه بود
 و ی تعـالی اسـت از خـدایا  خدعـهْ نیرنگ آنان را نگرفتـه، خـودیهمین که خدا جلو

  .)۵/١٧: ١۴١٧ طباطبایی،(» شان استی به ای تعالی خداۀًنا همان خدعین عامنافقۀ خدع
کننـد و اهـل ایمـان را فریـب  که منافقان که به گمان خود زرنگی مـیمالحظه شد 

این عمل که دانند   کردار خودشان جهل دارند و نمیی نسبت به ارزشیابی نهای،دهند می
َن الَو  را با جملۀ» جهل«قرآن کریم همین . زیان خودشان استدر نهایت به  َْ  َونُرُعْشَ لِک

  .بیان کرده است )١٢ /بقره(
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گاهانه در برابر هدایت الهی. ٧ـ ۵   مقاومت آ
گاه این است که آرزوی کشف حقیقت باشد و پـس  در انتظار طبیعی از یک جاهل ناآ

ولی قرآن از جاهالنی حکایـت دارد کـه نـه تنهـا آرزوی . اثبات حق به آن گردن نهد از
  کننـد کـه در صـورت روشـن شـدن حـق،  بلکـه آرزو مـی،ندارنـدرا روشن شدن حـق 

َوإذ قـ  :ها چشم دیدن حق را ندارند آن.  را نبینندی نباشند و چنین حقکاشای  ْ
ِ ْالوا اللھـم إن َ ِ َّ ُ َّ ُ

َن هاَک َا هو اَذَ ْ َ ِ من عندَّقُ ْ ِ ْ ْ فأمطر علیَكِ َ َ ْ ِ ْ َ َا َنَ َارة من السمِ َّ َ ِ ً َاء أو ائتنَ ِ ْ ِ
َ

َا بعذِ َ ِاب ألِ
َ

کـه  و هنگامی «؛)٣٢ /انفال( ٍميٍ
خدا از آسـمان سـنگ ببـار و عـذابی ای ،  حقیقت باشد]ای پیامبرادع [آن  اگر:گفتند

  .»ما بیاور دردناک بر
. انـد کـه ایمـان نیاورنـد  بلکه تصمیم گرفتـه،چنین گمراهانی مشکل معرفتی ندارند

َإن الـذین  : تأثیر خوانـده اسـت  بیپیامبر را برای آنان» انذار «،خداوند در دو آیه از قرآن ِ
َّ َّ ِ

َفــروا ســوَک َ ُ ْاء علــَ
ِ
ْ َ َ ــٌ ْ أأن َ ْذر أم مل تنــَ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َذر الَ ُْ ْ َمنــونْؤُ یِ ُ ِ )فــر که کــ یسانکــقــت یدر حق «؛)۶ /بقــره

نخواهنـد ] هـا آن [.یمـشان نـدهیبیـا  یمـشان دهـیبکه سان است یکشان یابر ،دندیورز
ْسواء علَو . »یدگرو

ِ
ْ َ َ ٌ َ ْ أأنَ َ ْذر أم مل تنَ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َذر الَ ُْ ْ َمنونْؤُ یِ ُ ِ )١٠/ یس(.  

گاهانه در برابر هدایت دلـسوزانۀ  نشان،گونه آیات این  پیـامبران ۀمقاومت عمدی و آ
قرآن کریم آنان را . شود پذیری آنان می ب، مانع حقالهی است وعوامل احساسی و تعص

را دگرگون جلوه » حقیقت«دانند که  دهد که خود می جهت مورد نکوهش قرار می بدان
امیـدی ها   آن قرآن نسبت به ایمان آوردن.اند ً که قبال آن را تعقل کردهیحقیقت ؛دهند می

ُفتطمعــون أن یَأ : نــدارد ْ ََ ُ َ ْ َ ُلکــمنــوا ْؤَ َ ُ َم وقــد اکِ ْ َ َ َــن فریــق مــ ْ ْ ُ ْ َِ ٌ ِ َمعون کــَ َ ُ َ ِم اهللاَالْس َ )ا طمــع یــآ «؛)٧۵ /بقــره
دند یشـن یالم خدا را مکان شی از ایه گروهکاورند و حال آنیمان بیه به شما اکد یدار یم

گاه بودندیار خوکردند و از ک یفش می تحر،افتندی یقت آن را میه حقکو با آن   .»ش آ
 از خودشـان را یگـریهودیـان اسـت کـه گـروه دیه ناظر به سخنان گروهی از ین آیا
کننـد و از   مـیآمیـز تـورات جلـوگیری کردند که چرا از گزارش دادن بـشارت  میتوبیخ

: ١٣٧٣زمخـشری، (کننـد   مـی ممانعـت،امبر اسالم کـه در تـورات آمـدهی پاعالم اوصاف
  .)۴٨٨ و ٢٨٧/ ١: ١٣٧٧طبرسی، ؛ ١/١۵۶

 ِی یاد، ما را به شناخت اصحاب جاهلیـت عالمانـه و دشـواریها بازشناسی خصیصه
کـسانی معقـول اسـت کـه ۀ بار و توبه در زیرا امید هدایت؛شود  میهدایت آنان رهنمون
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گا  آنانجهل َإمنـا التوبـة  اهللا للـذین ی  :هانه باشدناآ َ ِ
َّ ِ ِ

َ َ ُ َ ْ َّ َ َّ ھالـةِ ٍعملـون الـسوء  َ َ َ ِ َ ُّ َ ُ َ ْ )و از نـوع )١٧ /نـساء 
، کمتـرین هـا حال آنکه صاحبان این خصلت. شبهه در مفهوم و اشتباه در مصداق باشد

  .اند حقانیت اسالم نداشتهۀ بارعلمی در شبهه و تردید

  گیری نتیجه
ای اسـت کـه  آیه ۴بخش اول . بخش از آیات قرآن مطرح شده است در دو جاهلیت .١

بخـش دوم . ها به واژۀ جاهلیت تصریح شده است که بخشی بسیار محدود اسـت در آن
دامنۀ وسیعی دارد و دربرگیرندۀ همۀ آیـاتی اسـت کـه بـه نـوعی از رویـارویی بـا اسـالم 

  .کنند حکایت می
هـای مختلفـی از آیـات قـرآن بـر  ی دسته ول،است» جهل «ۀ جاهلیت گرچه ریش.٢

کید دارنـدجاهلیت وجود علم در ک ردیـف و یـ، در جاهلیـتاز ایـن رو اصـحاب .  تأ
که مشکل معرفتی دارند گرفته تا کـسانی کـه ) عوام(خبر   بیهای  از نادان؛درجه نیستند

گاهی دارند  برابـر های نفسانی و غیر معرفتی در  ولی با انگیزه،به غلط بودن مسیر خود آ
 جاهلیـتنـوع  شده نشان داد کـه در قـرآن دوادیبررسی آیات . ایستند های الهی می پیام

  . عوامانه و عالمانهجاهلیت .مطرح شده است
 بلکـه ،پرسـتان نیـست مـشرکان وبـتۀ  محدود به حوز، عالمانه در قرآنجاهلیت .٣

احبار (هل کتاب در میان ا. شود مسلمانان نیز میۀ  حتی جامع واهل کتابۀ شامل جامع
از » هواپرسـتان«و انـواع » منافقـان« نظیـر یهـای  گـروه،و در جوامـع اسـالمی) و رهبان

  .اند  عالمانهجاهلیتمصادیق 
 سـهم و وزن بیـشتری نـسبت بـه ، عالمانه در قرآن کریمجاهلیت آیات مربوط به .۴

شایـسته  جهـتبه همین  .ترند تر و خطرناکمانه دارند و برای جامعه زیانبار عواجاهلیت
  .ن بخش توجه و همت بیشتری مبذول شودیاست که به ابعاد مختلف ا

ولـی جاهلیـت . توان با جاهلیت عوامانه مقابله کرد  با تالش علمی و آموزشی تنها می.۵
» افزایـی دانش«است که با داروی » خودخواسته«العالج و  عالمانه، بیماری پیچیده، صعب

 متفاوت برخورد.  آن، تهذیب نفس و تکامل روحی است ازیشود و راه رهای درمان نمی
  .کند یم میترس رای تیتربی شناس وهیش کی ازی انداز چشم متفاوت،ی ماریب دو نیا با قرآن
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  یشناس تابک
  .هالهجر دار، قم ،یصبح صالحتحقیق ، ، گردآوری سید رضیالبالغه نهج .١
 نهـج شـرح ،هبةاهللا بن محمد بن محمد مـدائنی عبدالحمید بن ابوحامد نیدعزال ، معتزلیدیالحد یاب ابن .٢

  . ش١٣٣٧ ،ینجفی مرعش اهللاةیآ ۀکتابخانقم،  م،یابراه ابوالفضل محمد حیتصح ،البالغه
  .ق ١۴١۴ صادر، دار روت،یب، العرب لسان الدین محمد بن مکرم، ابوالفضل جمالابن منظور افریقی مصری،  .٣
ی مـصطف قیـتحق ،هیـالنبو رةیالس ،یالمعافری ریالحمیوب بن هشام بن ا عبدالملکابومحمد  هشام، ابن .۴

  .تا  بی،هالمعرف دار روت،یب ،یشلب ظیعبدالحف وی اریاب میابراه و سقا
  .م ١٩۶٩ ،یالعرب الکتاب دار روت،یب دهم، چاپ ،نیحس طه ۀمقدم ،االسالم فجر ،احمد ،نیام .۵
 فرهنـگ نـشر دفتـرتهـران،  ،دوم چـاپ آرام، احمـدرجمـۀ ت ،قـرآن در انـسان و خدا کو،یهیتوش زوتسو،یا .۶

  . ش١٣۶٨ ،یاسالم
  . ش١٣٧٨ روز، فروزان، تهران دوم، چاپ ،یا بدره دونیفر رجمۀت ،دیمج قرآن دری اخالقـ ی نید میمفاه ،همو .٧
، تهـران، عادل حدادی غالمعل نظر ریز، اسالم دانشنامۀ جهان ،»“جاهلیت” مدخل«، لیاسماع ،یباغستان .٨

  . ش١٣٨۴، یالسالما دائرةالمعارف ادیبن
 چاپ ،یرجائ یدمهدیس تحقیق و تصحیح ،الکلم درر و الحکم غرر محمد، بن عبدالواحد ،یآمد یمیتم .٩

  .ق ١۴١٠ ،یسالماال الکتاب دار قم، دوم،
یمتسنیم ،عبداهللا جوادی آملی، . ١٠   . ش١٣٨۵ ،اسراء قم، ، تفسیر قرآن کر
یمقرآنی موضوع ریتفس ،همو . ١١   . ش١٣٨٣، قم، اسراء، ١٠ ج،)قرآن دری شناس معرفت ( کر
گاه،  تهران، دوم، چاپ نده،یپا ابوالقاسم ۀترجم ،عرب خیتار  خوری،پیلیف ،یّتِح .١٢   . ش١٣۶۶آ
م و الـسبع فسیر القـرآن العظـیروح المعانی فی ت ،الدین محمود بن عبداهللا ، شهاب بغدادیحسینی آلوسی . ١٣

  . ق١۴١۵لعلمیه، ا الکتب داربیروت، عطی،  علی عبدالباریتحقیق ، المثانی
  . ش١٣۶۴ قات،یمتهران،  ،یعشری اثن ریتفس ،احمد بن نیحس ،یمیعبدالعظ شاهی نیحس .١۴
  . ش١٣٣٧ تهران، ،دهخدا ۀنام لغت ،اکبر یعل دهخدا، .١۵
 احمـد محمـد اهتمـام بـه ،القـرآن غریـب فـی المفـرداتراغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمـد،  .١۶

  .تا بیلمصریه،  ااالنجلوقاهره، مکتبة  ،اهللا خلف
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  بن عمرمحمودجاراهللا زمخشری،  .١٧

  .ق ١٣٧٣ ،یالکبر ةیالتجار ةالمکتبقاهره، ، التأویل
  .ق ١۴١٢ الشروق، دار روت،یب هفدهم، چاپ، فی ظالل القرآن  بن ابراهیم شاذلی،قطببن سید  .١٨
  .ق ١۴٢٠ ،وتبیر ،پنجم پاچ ،مالسالا و ةلیهلجاا ینب ،یمهد محمد ،لدینا شمس .١٩
  . م٢٠٠٣، المعارف دارقاهره، ، چاپ بیست و چهارم ،الجاهلی  العصر  :یالعرب  االدب  تاریخ ،یشوق ف،یض .٢٠
  . ق١۴١٧ ،یاسالم انتشارات دفترقم،  پنجم، ،چاپالقرآن تفسیر فی المیزان ن،یدمحمدحسیس ،ییطباطبا .٢١
 تیریمـد و تهـران دانـشگاهتهـران،  ،الجـامع جوامـع ریتفس ،ل بن حسنالدین ابوعلی فض امینطبرسی،  .٢٢

  . ش١٣٧٧ قم،ۀ یعلمۀ حوز
  . ش١٣٧٢ ناصرخسرو، تهران، سوم، چاپ ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع ،همو .٢٣
  .تا بی ،هالمعرف دار روت،یب، القرآنتفسیر جامع البیان فی ، محمد بن جریرابوجعفر طبری،  .٢۴
ی فروشـ کتـاب تهـران، سـوم، چـاپ ، و مطلـع النیـرینمجمـع البحـرین ،مدن بن محیالدی، فخرحیطر .٢۵

  . ش١٣٧۵ ،یمرتضو
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  .تا بی ،یالعرب التراث اءیاح دار، روتیب ،القرآن تفسیر فی التبیان حسن، بن محمدابوجعفر  ،یطوس .٢۶
 ،یرکعـس عالمـهتهـران، انتـشارات  چهـارم، چـاپ ،نیـدی ایـاح در ائمه نقش ،یدمرتـضیس ،یرکعس .٢٧

  .ش ١٣٩٢
  .تا بی النهضه، مکتبة، نییللمال العلم داربیروت،  ،االسالم قبل العرب التاریخ فی المفصل جواد،لی، ع .٢٨
 اءیـاح داربیروت،  سوم، چاپ ،الغیب مفاتیح: التفسیر الکبیربن عمر،   محمدرازی، ابوعبداهللالدین فخر .٢٩

  .ق ١٣٢٠ ،یالعرب التراث
  . ق١۴١٠ هجرت،قم،  م،دو چاپ، العین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .٣٠
  .تا بی ،نییالمال دار روت،یب ،یالعرب االدب خیتار عمر، ّفروخ، . ٣١
  . ش١٣٨۶ ،هیاالسالم الکتب دار تهران، ،پانزدهم چاپ ،قرآن قاموس بر،کا یدعلیس ، بنابییقرش .٣٢
؛ تاریخ پرستش عـرب پـیش از )االصنام سیتنک (االصنام کتاب ، بن محمد بن سائبهشام منذرواب ،یکلب . ٣٣

  . ش١٣۴٨ تابان،تهران،  ،ینینائی جالل دمحمدرضایس، ترجمۀ اسالم
  . ش١٣۶۵ ،هیاالسالم الکتب دار ،تهران ،یالکاف عقوب،ی بن محمدابوجعفر  ،ینیکل .٣۴
 اکبـر یعلـ قیتحق ، االطهار االئمة اخبار لدرر الجامعة االنوار بحار ، بن محمدتقیمحمدباقر ،یمجلس .٣۵

  . ش١٣٧۵ ،هیاالسالم مکتبة، التهران ،یغفار
  . ش١٣٧٨ و . ش١٣٧٧ صدرا، تهران، ،آثار مجموعه ،یمرتض ،یمطهر .٣۶
  . ق١۴٢۴ ،هیاالسالم الکتب دار تهران، ،الکاشف ریتفسال محمدجواد، ،هیمغن .٣٧
  .ق ١۴٢۵ ،یاالسالم باالکت دار ،یریالغر یسام قیتحق ،البالغه نهج ظاللی ف ،همو .٣٨
  . ش١٣٧۴ ،هیسالماال تبکال ردا تهران، ،نمونه تفسیر ناصر، ،یرازیش ارمکم .٣٩
 نـشر و میتنظـتهران، مٶسسۀ  ،هفتم چاپ ،جهل و عقل جنود ثیحد شرح ،اهللا روح سید،ینیخمموسوی  .۴٠

  . ش١٣٨٣ ،ینیخم امام آثار
 البیت آل مٶسسة روت،یب ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، یتقین بن محمد، حس طبرسیینور .۴١

  . ق١۴٠٨، التراث اءیالح
ی رضـا ذکـاوتیعل رجمۀت ،النزول اسباب ، بن احمد بن محمد بن علییعل ابوالحسن ،یشابورینی واحد .۴٢

  . ش١٣٨٣نی،  ،تهران قراگوزلو،
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  ١٣٩۶  پاییز ـ زمستان،٢۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
   دری اصالحهای روش

  یم قرآن کری اخالقیتترب
    ١فر مصطفی احمدی  
    ٢ امیریدادمحمد  

  دهکیچ
 بسیار مهم در سالمت روح انسان و سـعادت فـرد و جامعـه یتربیت اخالقی، نقش

است که همیشه مورد  یترین موضوعات سان تربیت اخالقی یکی از مهم  بدین.دارد
 شـایان .توجه دانشمندان، محققان، اساتید دانشگاه و مربیان مـدارس بـوده اسـت

اخـالق و تربیـت اخالقـی توجـه فراوانـی  به ،ذکر است که در دین مقدس اسالم
 تربیـت ،تـرین اهـداف نـزول قـرآن کـریم  به طوری که یکـی از مهـم؛شده است

  .اخالقی، تهذیب انسان و پرورش افراد آراسته به فضایل اخالقی است
 ترین بخش تربیت اخالقی  مهمْهای تربیت روش ،در بین مباحث تربیت اخالقی      

هایی است که بـرای پـرورش متربـی بـه کـار  رو روشاست و موفقیت مربی در گ
یند تربیت اخالقی، ا خطیرترین و دشوارترین مرحله از فر،به همین جهت. بندد می

                                                                 
 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(ahmadifar65@yahoo.com)  المصطفی العالمیه مشهدة هیئت علمی جامععضو. ١
ـــش. ٢ ـــجویدان ـــی جامع ـــسیر تطبیق ـــری تف ـــشهدة دکت ـــه م ـــصطفی العالمی ـــنو(  الم ـــسئول ۀسندی ) م

(dma1359@gmail.com).  
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 در .ثر آن اسـتٶکـارگیری صـحیح و مـ  و استفاده و بـه، و تشخیص روشتعیین
ها بـه دو  های گوناگونی ارائه شده که جامع آن، تفسیر روش بندی  تقسیم،موضوع
 نگارنـده در ، بر همین اساس.ی و اصالحی ـ حذفی است ایجادی ـ پرورشبخش

این پژوهش با محوریت آیات قرآن کریم، چهار روش تذکر، انذار، تنبیه و تغافـل 
  .بررسی نموده است» های حذف و اصالح رذایل اخالقی روش«را به عنوان 

  .اخالقی، تربیت یقرآن کریم، تربیت، اخالق، روش اصالح :یدیلکواژگان 
  مقدمه

اهمیـت تربیـت در زنـدگی .  سعادت انسان اسـتِهای مهم و اساسی تربیت یکی از پایه
توان گفت خوشـبختی و سـعادت فـرد، خـانواده، جامعـه و  انسان به حدی است که می

ت به ابعاد متعـددی ی ترب،در عصر حاضر. ها دارد  بستگی به نوع تربیت آن،ها حتی ملت
... قالنی، معنوی، اعتقادی، جنـسی، اجتمـاعی، اخالقـی وهمچون تربیت، عاطفی، ع

ب نفس و سـاختن انـسان را ی تهذۀفیه وظک تربیت اخالقی ، در این میان.شود تقسیم می
کنـد،  سازی زندگی فردی و اجتماعی تالش می زهکیبر عهده دارد و در جهت ارتقا و پا

ت، بـا یخ بـشریول تـارآوران الهـی در طـ امیـ پ،ن جهـتیبـه همـ. ای دارد جایگاه ویـژه
ل اخالقـی یهای اصـ ه بر ارزشکیدگار جهان، با تیگانه آفریها به پرستش  فراخوانی امت

 از .سـاختند  مـینش فضایل اخالقی رهنموی ابعاد زندگی، انسان را به رشد و روۀدر هم
شدن خود را تربیـت  ختهیه علت برانگکآور اسالم است  امی پ،ران الهیی سفۀن سلسلیهم

  .)۶٨/٣٢٨: ١۴٠٣مجلسی، (شمارد  ی بشر برمیاخالق
های آراسـته   را تهذیب نفس و پرورش انسانامبرانی بعثت پۀقرآن کریم نیز فلسف

ه برای کدی ی تهذیب نفس به جهت آثار و فوا.)٢/ جمعـه( کند به فضایل اخالقی بیان می
ن یـل ایرای تحـصان الهی بوده و آنـان بـیها و اد  ملتۀ مورد توجه هم،انسان در پی دارد

 ۀکیز به تزی نصارا ن وهودیعنی یتاب کاهل . اند جسته های گوناگونی بهره می امر از روش
 دستورات متعددی برای اصالح نفس ،تب آنانکدند و در یورز نفس اهتمام فراوانی می

م بـه برخـی اعمـال نـصارا بـرای یرکه قرآن ک چنان ؛ب آن از شهوات وجود داردیو تهذ
 و برخی اعمـال )٢٧/ ؛ حدیـد ٨٢/ مائده( تیا و انتخاب رهبانی دنکمچون ترب نفس هیتهذ

ری از یـگ  گوشـه،)١١٣/ عمـران آل( در حال سـجده الهیات یهود چون تالوت آیمتعبدان 
 )٨٢/ مائـده(ت یـا و انتخـاب رهبانیـ دنک تـر و)١۶/ مریم( مردم برای عبادت و خودسازی
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ر یـای اصـالح رفتارهـای نـامطلوب و تطهدین مقـدس اسـالم نیـز بـر. رده استک اشاره
ی یک به طوری که قرآن کریم ؛ت فراوانی قائل شده استیها اهم یروان خود از آلودگیپ

هـا دانـسته  یردن بشر از آلودگک کنفس و پا ۀکی الهی را تزیاین اهداف انبیتر از عمده
خداونـد سـبحان در همچنین . )١٨ ـ١٧/  نازعات؛١۶۴/ عمران  آل؛١۵١ و ١٢٩/ بقره: ک.ر(است 
ن و ی آن و زمــۀننــدکد و مــاه و شــب و آســمان و بنای بــه خورشــ، شــمسۀ مبارکــۀســور

 نفس کنندۀ یاد کرده است که تزکیه آن سوگند ۀکنند  آن و نفس انسان و مرتبۀگسترانند
 اصـلی ۀه مـسئلکد نده  این سوگندهای متعدد نشان می.)٧ـ١/ شمس( رستگار خواهد شد

 انـسان اهـل ،ه در صـورت وجـود آنکـ نفس است ۀکین تزی هم،یدر تربیت اخالق بشر
 .)۴٨ ـ٢٧/۴٧: ١٣٧۴ مکارم شیرازی،: ک.ر(  اهل شقاوت و بدبختی خواهد بودگرنه و،سعادت

مهمی  های  و روشها سبکهمان طور که اهتمام ویژه به تهذیب نفس دارد،  قرآن کریم
 ،اخالقی در این پژوهشای تربیت ه مراد از روش .کند نیز برای تربیت اخالقی معرفی می

ه در جهت تحقـق کهای برگرفته از آیات قرآن کریم است  وهی تدابیر، فنون و شۀمجموع
  .شود ار گرفته میکت اخالقی به یدن به اهداف تربیبخش

 بسیار کمقات در این زمینه یبا وجود اهتمام فراوان قرآن کریم به تربیت اخالقی، تحق
 ای عواملی باشد که عدهترین  تواند یکی از مهم  این زمینه میکاری در  نقص و کم.است

شناسی و تربیتی روی   به مکاتب روان،  معصومۀبه جای تمسک به قرآن کریم و ائم
، اند وردهای مهم و مفیدی داشتهاعلوم تربیتی دستشناسی و   اگرچه دانشمندان روان.آورند

 از ، بـه خـدا و آخـرتیتـوجه ی بـ مکاتب بشری از وحی ویباید توجه داشت که دور
در این پژوهش تالش ما بـر . توان آن را نادیده گرفت  نقایص بزرگی است که نمیۀجمل

هـای تربیـت  که بخـشی از روشـ را های اصالحی   مهم از روشۀآن است که چند نمون
های قرآن استخراج و در یک قالب منسجم تبیـین و   از آموزه، ـ اخالقی قرآن کریم است

  .گیری نظام تربیت اخالقی قرآن کریم باشد ثر در شکلٶتا گامی منیم ریح کتش
 .های متعددی در کتب تعلیم و تربیت مطرح گردیـده اسـت  روش، تربیتۀدر حوز
  :تـوان بـه مثال مـیاند؛ برای  های متفاوتی ارائه شده  و دسته بندیها ها در قالب این روش

هـای  روش. ٢ ،)١/١٨: ١٣٩١مقـدم،  قـائمی: ک.ر(های شـناختی، عـاطفی، رفتـاری  روش. ١
هـای اصـالحی و  هـای ایجـادی و روش روش. ٣ ،)همان(های پرورشی  آموزشی و روش
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 ؛ سـیف،٣٢: ١٣٨٨؛ میلـتن برگـر، ١۵٠ و ١٣۵: ١٣٧٧ آبـادی، حـاجی ده: ک.ر( اشـاره کـرد بازدارنده
ًبا در بعد ایجـاد که بیشتر و غالهستند هایی  های ایجادی روش مراد از روش. )٢۴٩: ١٣٩١

های   روش.دنگیر و تثبیت یک خصلت و رفتار مطلوب و پسندیده مورد استفاده قرار می
ًهایی هستند که غالبا برای حـذف و کـاهش رفتـار و صـفتی  اصالحی و بازدارنده روش

  .دنگیر ناپسند مورد استفاده قرار می
دارد و تحقیق حاضر نیز  نزدیک با علم اخالق ی ارتباط،بندی اخیر از آنجا که تقسیم

 منتها .یما هبندی را مبنای این پژوهش قرار داد  همین تقسیم،پیرامون تربیت اخالقی است
  .ایم های اصالحی و بازدارنده را بر اساس آیات قرآن کریم بررسی نموده فقط روش

  یشناس مفهوم) الف

   روش.١
 شـود یـین گفتـه مـیروش در لغت به سبک، طریق، قاعده و قـانون، اسـلوب، رسـم و آ

  :شود  روش به سه مفهوم اطالق می، در اصطالح علوم تربیتی.)٨/١٢٣٧: ١٣٧٧دهخدا، (
کنـد،  مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهوالت و حل مشکالت هدایت می. ١
ــه کــار رود،. ٢ ــد ب ــات بای ــژوهش واقعی ــه قواعــدی کــه هنگــام بررســی و پ   مجموع
می را در مـسیر رسـیدن از مجهـوالت بـه معلومـات مجموعه ابزارها و فنونی که آد. ٣

  .)٣٢٧: ١٣٩٠فرمهینی فراهانی، (کند  راهبری می

  یت ترب.٢
هـای لغـت بـه دسـت   از بررسی این واژه در کتـاب.تربیت مصدر باب تفعیل استۀ واژ
َربو«ۀ آید که این واژه با سه ریش می َ َربب«، )ناقص (»َ َ َربأ«و ) مضاعف (»َ در ) مهموز (»َ
  .را بدانیممعنای هر سه ریشه که  این واژه الزم است ِ بنابراین برای فهم بهتر.اط استارتب

در معانی رشد، نمو، افزایش یـافتن، ) ناقص واوی یا یایی (»ربی« یا »ربو« ۀریش. ١
 و ٨/١١٩٠٢: ١٣٧٧ دهخـدا،( پرورش یـافتنو  ،)١۵/١٩۵: تـا بی ؛ ازهری،٨/٢٨٣: ١۴١٠ ،فراهیدی(

  .فته است به کار ر)١١٩٠٧
در معانی مالک و صاحب اختیار، اصـالح، سرپرسـتی ) مضاعف (»ربب« ۀریش. ٢
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و  )١/٣٩٩: ١۴١۴ابـن منظـور، ( مربـی، مـدبر، مـنعم، )١۵/١٢٨ :تـا ازهری، بی(  کردنو رهبری
  . به کار رفته است)٢/۶: ١۴١۴زبیدی، حسینی واسطی ( ّرشد و نمو

 ن، مکان مرتفع، محافظت و مراقبـتدر معانی اشراف داشت) مهموز (»ربأ« ۀریش. ٣
 فارس، ابن( ّ و همچنین رشد و نمو)١/١٧ :تا فیروزآبادی، بی(  اصالح،)٨/٢٨٨: ١۴١٠ فراهیدی،(

  . به کار رفته است)١/١۵٨ :١۴١۴زبیدی، حسینی واسطی ؛ ۴٨٣/٢: ١۴٠۴
 تربیت از کدام ریشه مشتق شده و کدام یک از این سه ریشه اصلی و ۀدر اینکه واژ

شناسان متفاوت است و نوعی احتمال و عدم قطعیـت در  ام فرعی است، دیدگاه واژهکد
 قطعـی، بررسـی و تحقیـق ۀخورد و رسیدن به یک نتیج شناسان به چشم می کلمات واژه
ً تقریبـا ، رشد، نمو، افـزودن و پرورانـدنِتوان گفت که معانی  اما می.طلبد بیشتری را می

  .اصطالحی تربیت دارد که ارتباط مستقیم با تعریف وجه مشترک بین این سه ریشه است
هـای متعـددی بـرای تربیـت ارائـه   متفکـران و دانـشمندان تعریـف،اما در اصطالح

ای به آن نگریسته و تعریفـی خـاص از آن ارائـه داده اسـت  کس از زاویه و هراند  هنمود
طـوری کـه  ت؛ بههای تربیتی متفاوتی اس ها، تجلیگاه مکتب که هر کدام از این تعریف

 و برخـی نیـز بـه ،برخی در تعریف تربیت به اهداف اشاره دارند، برخی به فرایند تربیت
: ١٣٨۴ حوزه و دانـشگاه، ۀ؛ پژوهشکد١٠: ١٣٨٩زاده،  نیی و حسیداود: ک.ر( اند ها توجه کرده روش

یـن تـرین عناصـر ا مهم. )٢٢/۵۵١: ١٣۶٨ ،ی؛ مطهـر۴٠: ١٣٩١ ،؛ دولت٣۵ :١٣٩٠ ف،ی؛ س١/٣۶۶
  :اند از عبارت ها تعریف
  .)١٠: ١٣٨٩زاده،  داودی و حسینی( عمل و فعالیت است ْتربیت. ١
گاهانه و هدفمند است ْتربیت. ٢   .)١/٣۶۶: ١٣٨۴ حوزه و دانشگاه، ۀپژوهشکد( عملی آ
  .)٣۵ :١٣٩٠ سیف،( تدریجی و زمانمند است ّ یک جریان مستمرْتربیت. ٣
  .)۴٠: ١٣٩١ ،دولت( است  انسان مختار،در فرایند تربیت. ۴
ها و عوامل به فعلیت رساندن استعدادهای فطری است   فراهم نمودن زمینهْتربیت. ۵

  .)٢٢/۵۵١: ١٣۶٨ مطهری،(
 ْتربیـت: تـوان تربیـت را چنـین تعریـف کـرد بنابراین با توجه به عناصر ذکرشده، می
 فعلیت  بهِها و عوامل نه به منظور فراهم کردن زمیفعالیتی هدفمند و فرایندی منظم و مستمر

هـای   استعدادهای فطری انسان در جهـت رشـد و تکامـل اختیـاری او در جنبـهِرساندن



 

وزه
آم

 
ای
ه

آنی
 قر

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٣۴  

  .است...  فردی، اجتماعی، عقالنی، جسمی، سیاسی، عاطفی، اخالقی وگوناگون

   اخالق.٣
ْاخالق جمع خلق به معن  ی سجایا و صفات درونی اسـت کـه بـا حـواس ظـاهری قابـلاُ

ْخلق«ۀ در مقابل، واژ .مشاهده نیست ی هیئـت و شـکل و صـورتی اسـت کـه ا به معن»َ
ایـن دو واژه در اصـل بـه یـک کـه  راغب اصفهانی معتقد است .بیند انسان با چشم می

  :دنگرد ریشه بازمی
ْخلق ْو خلق َ ْ خلـق مخـصوص اشـۀولـی واژ... ی اسـتیکـدر اصل  ُ ال و اجـسام و کَ

ْ خلقد ونشو  میکه با حواس درکی است یها صورت ه بـا ک قوا و سجایایی است ۀژیو ُ
  .)٢٩٧: ١۴١٢راغب اصفهانی، ( دنشو  میکفطرت و چشم دل در

اند نیز متأثر از همین معنای  های اصطالحی که علمای علم اخالق ارائه داده تعریف
  :نویسد مثال خواجه نصیرالدین طوسی در تعریف علم اخالق می یارلغوی اخالق است؛ ب

 نفس انسانی را چگونـه خلقـی اکتـساب توانـد کـرد کـه جملگـی علم است به آنکه
  .)١۴: تا بی، اخالق ناصری ( افعالی که به ارادت او از او صادر شود، جمیل و محمود بود

 امـا .احمد نراقی تعریفی از علم اخالق به دست نـداده اسـتمسکویه و مالابوعلی 
مـسکویه، (علـم اخـالق پـی بـرد ۀ ارها دربـ هایشان به دیدگاه آن  نوشتهۀتوان از مجموع می

  .)٣۴: تا ؛ نراقی، بی ١/٨١: ١۴٢۶
انـد  با توجه به معنای لغوی اخالق و معنای اصطالحی که علمای اخالق ارائـه داده

هـا و آثـار آن و  شهیـه صـفات خـوب و بـد و رکـاخـالق علمـی اسـت : توان گفت می
وری و اصـالح  دۀویو شـ) لیفـضا(هـای نفـسانی خـوب  ل صفتی تحصۀویهمچنین ش

  .ندک ان مییرا ب) لیرذا(های نفسانی بد  صفت

  ی اخالقیت ترب.۴
 اصطالحی مرکب از تربیـت و اخـالق اسـت کـه بـا دو علـم اخـالق و ،تربیت اخالقی

تربیـت و اخـالق را در لغـت و اصـطالح ۀ  به همین جهت ابتـدا واژ؛تربیت ارتباط دارد
با نگاهی . برای تربیت اخالقی فراهم گردد تعریفی مناسب ۀارائۀ تا زمینکنیم  میبررسی 

یـابیم کـه اصـطالح   پژوهـشگران و دانـشمندان مـسلمان درمـیِبه آثار اخالقی و تربیتی
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 ، چـرا کـه تربیـت اخالقـی در آثـار مـسلمانان؛ً مفهومی نسبتا تازه است، اخالقیتربیت
بیـت به همین جهـت تر. شده است بخشی از علم اخالق بوده و در ضمن آن مطرح می

 لــذا .)٣/٩: ١٣٨٨داوودی، : ک.ر( مفهــومی تــازه اســت ،مــستقلۀ اخالقــی بــه عنــوان رشــت
وسیعی ۀ  دامن،شده برای تربیت اخالقی نیز در آثار اندیشمندان مسلمان های ارائه تعریف
  :کنیم در ادامه به چند نمونه از آن اشاره می. ندارد

 از ،یاساس اصول اخالق بر کودک عبارت است از پرورش ی اسالمیت اخالقیتربـ ١
ها  یبدۀ نندها و طردک ی خوبیرایه پذک یا  به گونهیرت اخالقیجاد احساس بصیراه ا
  .)٣/١٠: ١٣٨٨ داوودی، :، به نقل از٣٠٩ ـ٢٩۶: ١۴٠۶الجن، ی( باشد
د یـه باکـ اسـت ی و وجـدانیل رفتـاری از اصول و فـضایا  مجموعهیت اخالقیتربـ ٢

 : بـه نقـل از،١۶٧: تـا  بی،علوان( دیها عادت نما ند و به آنک سبکرد و یها را بپذ طفل آن
  .)٣/١٠: ١٣٨٨داوودی، 

هــا و  شی و پــرورش گــرای اخالقــیهــا ، آمــوزش اصــول و ارزشیت اخالقــیــتربـــ ٣
  .)٣/١٠: ١٣٨٨داوودی، (  استی اخالقیها لتیفض
شـی تعلیم و تربیت اخالقی و ارزشی، به آنچه کـه مـدارس و دیگـر نهادهـای آموزـ ۴

برای کمک به افراد جهت تفکر پیرامون مسائل مربوط به درست و نادرست امور و در 
ها جهت رفتار به روش  پی آن تمایل به سمت خوب بودن اجتماعی و نیز کمک به آن

  .)١۵: ١٣٧۵صانعی، ( شود دهند، اطالق می و منش اخالقی و ارزشی انجام می
، یوفاسـازک جهـت شییهـا وهی شیریارگکه  و بیساز نهیند زمیا فر،یت اخالقیتربـ  ۵

ن بـردن صـفات، ی و اصـالح و از بـیجاد صفات، رفتارهـا و آداب اخالقـیت و ایتقو
  .)٩: ١٣٨٢ بناری، همت(  استیگریا دی در خود یرفتارها و آداب ضد اخالق

تربیت اخالقی عبارت است از فراگیری و شناختن و شناساندن فـضایل و رذایـل و ـ  ۶
های ایجـاد و  ه برای روی آوردن به فضایل و به کار بستن سازوکارها و شیوهایجاد زمین

 تثبیت فضایل و نیز زایل ساختن رذایل به منظور دستیابی به سعادت و کمـال جاودانـه
  .)۵/١١٧: ١٣٨٧بهشتی، (

 تعریفی جامع نیست ،توان گفت که تعریف اول و دوم با بررسی تعاریف مذکور می
تعریـف سـوم و . شـده اسـت  یعنی کودکـان در نظـر گرفتـه،اصخۀ و در آن فقط طبق
کید داردۀ جنبرچهارم نیز بیشتر ب  در حالی که تربیت اخالقی فقـط آمـوزش ، آموزش تأ

 ۀهـای بـالقو ها و توانایی  در تربیت اخالقی، هدف رشد دادن و شکوفایی قابلیت؛نیست
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 اخالقـی اسـت، بـه  در جهت ایجاد و پـرورش فـضایل اخالقـی و اصـالح رذایـلانسان
 .)١۵: ١٣٧٧ آبادی، حاجی ده: ک.ر( انتقال معلومات استخالف آموزش که هدف اصلی آن 

گونـه   تعریفی جامع نیست؛ بلکه ایـن،بنابراین تعریف تربیت اخالقی به آموزش و تعلیم
تـوان گفـت   اما در دو تعریف آخر می.ها اشاره به بخشی از تربیت اخالقی دارد تعریف

 بنـابراین تربیـت اخالقـی را .ها رعایـت شـده اسـت های تربیت اخالقی در آن لفهٶمکه 
سـاز و هدفمنـد در جهـت  نـهینـدی زمیا فر،یت اخالقـیترب: توان چنین تعریف کرد می
جـاد صـفات، یت و ایهایی برای رشد و شکوفاسازی قوای درونی، تقو کارگیری شیوه به

  . صفات و رفتارهای ناپسند استن بردنی و اصالح و از بیرفتارها و آداب اخالق
 یکــی شــناخت فــضایل و رذایــل ؛ اساســی وجــود داردۀدر تربیــت اخالقــی دو نکتــ

ها جهت تقویت و ایجاد فضایل و اصـالح و دوری  کارگیری روش و دیگری بهاخالقی 
تفـاوت ، اگرچه در تعریف علم اخـالق نیـز ایـن دو نکتـه وجـود دارد. جستن از رذایل

لم اخالق در ایـن اسـت کـه راهکارهـای علـم اخـالق بیـشتر بـرای تربیت اخالقی با ع
سـازی اسـت؛ همچنـین تربیـت تربیت اخالقی بیشتر ناظر بـه دیگر اما ،خودسازی است

دار این دو علم است؛ بـه ایـن بیـان  اخالقی با دو علم اخالق و تربیت ارتباط دارد و وام
ها  کارگیری روش ناخت و به و در ش، از اخالق،که در شناخت فضایل و رذایل اخالقی

جهــت تقویــت و ایجــاد فــضایل و اصــالح و دوری جــستن از رذایــل، از تربیــت مــدد 
  .جوید می

  یم در قرآن کری اخالقیل حذف و اصالح رذاهای  روش)ب
مهمـی بـرای  هـای  و روشهـا سـبک همان طور که در مقدمه اشاره نمودیم، قرآن کریم

هـای  بنـدی  و تقـسیمهـا توان در قالـب ها را می  این روش.کند تربیت اخالقی معرفی می
هـای  های ایجـادی و روش های کاربردی، روش بندی یکی از تقسیم. متعددی ارائه نمود

کـه بیـشتر و هـستند هـایی  های ایجادی، روش مراد از روش. اصالحی و بازدارنده است
 اسـتفاده قـرار ًغالبا در بعد ایجاد و تثبیت یک خصلت و رفتار مطلوب و پسندیده مـورد

ًهایی هـستند کـه غالبـا بـرای حـذف و  های اصالحی و بازدارنده روش  روش.دنگیر می

 ١٣۵: ١٣٧٧ آبادی، حاجی ده: ک.ر( دنگیر کاهش رفتار و صفتی ناپسند مورد استفاده قرار می
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 در ایــن ،بنــدی  اســاس همــین تقــسیمبــر. )٢۴٩: ١٣٩١ ؛ ســیف،٣٢: ١٣٨٨؛ میلــتن برگــر، ١۵٠ و
های حذف و اصـالح  روش« تذکر، انذار، تنبیه و تغافل را به عنوان ِار روشپژوهش چه

  .ایم بررسی نموده» رذایل اخالقی

  رّ روش تذک.١
های تربیت اخالقی است که در قرآن کـریم مـورد توجـه و اسـتفاده  ر یکی از روشّتذک

و رذایـل توان برای اصالح رفتارهای ناشایـست   از این روش تربیتی می.قرار گرفته است
 ذکر به معنای .شده و مصدر باب تفعل است ر از ذکر گرفتهّتذک. اخالقی استفاده نمود

. )۵/٣۴۶: ١۴١٠فراهیـدی، ( باشـد ، مـیشود زی و آنچه که بر زبان جاری مییآوردن چ یاد
 کـه در )٧١١ــ٧٠٣: ١۴٢۶صـدری، : ک.ر( بار در قرآن کـریم آمـده ٢٩٢ذکر و مشتقات آن 
 کنایه  و)١٠۵/ انبیاء( وحی و کتب آسمانی ،)۵٠/ ؛ انبیاء۴/ حجر(د قرآن معانی متعددی مانن

ترین و  برخی از محققان معتقدند که اصلی.  به کار رفته است)۶٠/ انبیاء( از عیب گرفتن
یعنـی   همـان معنـای لغـوی، که بیشترین کاربرد را در قرآن کریم دارداییترین معن جامع

: ک.ر( گـردد  بـازمیاست و سایر معانی به همـین معنـیادآوری و حضور شیء نزد ذاکر ا
گفتار یا رفتاری است که از مربـی «منظور ما از تذکر در اینجا . )١/٣١: ١٣٩١مقـدم،  قائمی

خبر  زند تا متربی را نسبت به آنچه از یاد برده و یا از آن غفلت کرده و یا از آن بی سر می
گـاه  هـا  سـازد و احـساسات او را در قبـال آناست و اطالع از آن برای او الزم اسـت، آ

  . تا موجب اصالح رفتارهای ناشایست متربی گردد)١/۴٣: همان(» برانگیزد
. در اصالح رفتارهای نـامطلوب داردبه ویژه ای در تربیت اخالقی   نقش ویژه،تذکر

هـای ذهنـی، پیوسـته در معـرض  انسان به سبب برخورداری از شئون مختلف و درگیری
 ، اوقات، برخی افراد بر اثر غفلـت و فراموشـییجه گاهی در نت.غفلت استفراموشی و 

د و مسیر انحطـاط و پـستی نمان د، از رشد و تکامل بازمینبر یاد میش را از یقت خویحق
توانـد بـا  مربـی مـی. دنشـو  خود منحرف میۀد تا جایی که از فطرت اولیننمای را طی می

ن و یـا یـک اشـاره و حرکـت معنـادار و کارگیری روش تذکر که گاهی با یـک سـخ به
یابد، فطرت الهی متربی را شکوفا سازد و  مداوم و هدفمند تحقق میۀ گاهی با یک برنام

  . او را به سمت اصالح رفتارهایش سوق دهد،با این روش
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   تذکر در قرآنیمحورها .١ـ١
تـرین  هـم تذکر را در محورهای متعددی ارائه نموده است کـه مِقرآن کریم روش تربیتی

قیامـت و مـرگ و ها، سرگذشت دیگران،  اد آوری نعمتیاد خداوند سبحان، ی ،محورها
  :پردازیم در ادامه به بررسی این محورهای تذکر می. است

   خداوند سبحانیاد .١ـ١ـ١
ترین محور در تذکرهای قرآن کریم که بازگشت سـایر محورهـا بـه آن  ترین و اصلی مهم
 به طوری که آیات فراوانی نسبت به این امر تذکر داده و ؛ت یاد خداوند متعال اس،است

کید کرده است  کیدها به خاطر آن اسـت کـه روح و جـان.)١/٣٨: همـان(بر آن تأ   این تأ
 ، یاد اوستۀکه متناسب با نحورا دی یات جدک آمادگی نزول بر،انسان با یاد خدای متعال

  :ندک ما لطف هاد ما باشد و بی ز بهیه خدا نکشود  اد خدا باعث میی .ندک دا مییپ
 ُفاذرک ُ ْ ْوىن أذَ َ

ُ واشکمُْکرُْکِ ْ َروا ىل والَ َ ِ ِفرونَتْک ُ ُ ُ
 )نم و کـاد یـد تا شما را ینکاد یمرا ؛ )١۵٢/ بقره

  .دینکفران نکد و یجا آوره ر مرا بکش

برق  و ا و دلباختگی به زرقیر خداوند سبحان و غرق شدن در لذات دنکغفلت از ذ
  :ن او باشدیطان بر انسان مسلط گردد و همواره قریه شکشود  میآن، موجب 
 َومن ی ْ َ ِعش عن ذرکَ

ْ
ِ ْ َ ُ َ الرمحْ ْ یَّ ِّن  َ ُ

ْض له شیِ َ ُ َ ٌا فھـو لـه قـرینًانَطْ ُِ
َ ُ َ َ َ

 )اد خـدا یـس از کـو هـر ؛ )٣۶/ زخـرف
  .ین اوست پس همواره قر.میفرست یطان را به سراغ او می ش،رویگردان شود

زندگی دنیا برای غافالن تلخ و سـخت که شود   یاد خدا باعث میهمچنین غفلت از
  :شود و در آخرت کور محشور شوند

 ِومن أعرض عن ذرک
ْ

ِ ْ َْ َْ َ َ َ ْضنًکی فإن له معیشة َ َ ً َ ِ َ ُ َ َّ ِ
شره  اَ ْو َْ ُ ُ ُ َ َم القیَ ِ ْ َامة أعمَ ْ َ

ِ س از کـ و هر ؛)١٢۴/ طه( یَ
امـت، او را یهـد داشـت و روز ق تنگـی خوا]سخت و[اد من رویگردان شود، زندگی ی
  !یمنک نا محشور مییناب

نـد، غـرق در ک های خود در برابـر او را فرامـوش مـی تیاد خدا و مسئولیه کانسانی 
شتری یـندوزد، باز هـم طمـع بیشتری بیشود و هر چه ثروت ب شهوات، حرص و بخل می

تـر و  ر خـود سـختاندازد و زندگی را ب شتر به رنج و زحمت مییند و خود را بک دا مییپ
ای جـز  بنابراین برای مصون ماندن از پیامدهای غفلـت، چـاره. سازد تر می تر و تنگ تلخ
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 ۀرهـای وسوسـی چرا که عوامل غفلت در زندگی مادی فـراوان اسـت و ت؛ خدا نیستیاد
  .گردد ن از هر سو به طرف انسان پرتاب مییاطیش

  ی الههای  نعمتیادآوری .٢ـ١ـ١
تـذکر و یـادآوری . هـای الهـی اسـت ذکر در قـرآن کـریم نعمـتاز دیگر محورهـای تـ

متربی به خود آید و برای اصالح رفتارهای نـامطلوب که شود  های الهی باعث می نعمت
های مهـم  یابیم که یکی از مسئولیت با نگاهی به آیات قرآن کریم درمی. خود اقدام کند
رآن کریم با اشاره بـه یکـی ق. های الهی بوده است  یادآوری نعمتو اصلی پیامبران

هـای الهـی اسـت   که همان یادآوری نعمتهای حضرت موسی ترین رسالت از مهم
  :فرماید می

 َوإذ قال مو ُ َ َ ْ
ِ ُ لقومه اذرکَ ُ ْ ِ ِ ْ َ َعلْیوا نعمة اهللا ِ َ ِ ّ َ َ ْ ْم إذ أُکِ َ ْ

ِ ْ من مُْکاَْ َل فرعون آِ َ ْ َ ْ ِ َنُکوموِ ُ ُم سوء العذاب ویُس َ ِ
َ َ ْ َ ِذُْ

َونَ ُّ 
ْأنبــاءمک ُ َ َ ْ ــ وَ َ ُْیَ َ اءمکْس ْون  ُ َ ــَس ِ ِ وىفَ ُلکــ ذَ ِ

ِم بــالء مــَ ٌ َ ُ ربــمکْْنَ ِّ ٌ عظــميَ ِ َ )ــراهیم ــاور[و ؛ )۶/ اب ــاطر بی ــه خ  ]ب
 ؛نعمت خدا را بر خود به یاد داشته باشید«:  به قومش گفتهنگامی را که موسی
 را بـه بـدترین ها که شما همان!  آل فرعون رهایی بخشید]چنگال[زمانی که شما را از 
 ]اریکبـرای خـدمت[بریدنـد و زنانتـان را  کردند؛ پسرانتان را سر می وجهی عذاب می

  .»گذاشتند و در این، آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود زنده می

هـا را  شـمارد و آن های الهی را بر قوم ثمود برمی  نعمتهمچنین حضرت صالح
  :خوانیم اعراف میۀ سور در .کند از فسادگری منع می

 َوإىل
ِ َ مثود أخَ َ َ ُ َا صَ ْ ًاُ َال یَا قِ َا قوم اعبدوا اهللا مـَ َ ُ ُ ْ ِ ْ

ُلکـا َ َم مـن إلـَ
ِ ْ ِ ُه غـريْ ْ َ ُ واذرک٭...ُهٍ ُ ْ ُجعلکـوا إذ َ َ َ َ ْ

َم خلفـِ َ ُ ِاء مـن بعـد ْ ْ َ ْ ِ َ
أمکَع ْاد و  ُ َ َّ َ َ ذون من سھوهلٍ َ ىف األرض  ِ ُ ُْ َِ ُ ِ

َّ َت ِ ْ َ ْ
ًا قصورِ ُ ْا وُ َت بـَ َتـون ا ِ

ْ َ ُ ُال بیِ ُ ُا فـاذرکًوتـَ ُ ْ َء اهللا والَوا آالَ َ ِ ِ تعثـوا ىف األرض َ ْ َ ْ
ِ ْ َ ْ َ

َمفـسدین ِ ِ ْ ُ )میفرسـتاد[ ثمـود، برادرشـان صـالح را ]قـوم[و بـه سـوی ؛ )٧۴ـ٧٣/ عرافا.[ 
و ... ستیـه جز او معبودی بـرای شـما نکد ی خدا را بپرست]تنها[! ای قوم من«: گفت

شما را جانشینان قوم عاد قرار داد و در زمین مستقر ساخت که در به خاطر بیاورید که 
! تراشـید هـا مـی ها، برای خود خانـه کنید و در کوه دشتهایش، قصرها برای خود بنا می

  .»!های خدا را متذکر شوید و در زمین، به فساد نکوشید بنابراین، نعمت

 حــس هکــکــرد  هــای الهــی تــالش مــی ادآوری نعمــتیــ نیــز بــا حــضرت هــود
  :ند تا در برابر دستورات الهی فروتن و رستگار شوندک یکزاری مردم را تحرگ سپاس
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 بمت أن جـ َأو  َْ َ َْ ُ ْ ِ
ْاءمکَ ُ ٌ ذرکَ ْ

ُ مـن ربـمکِْ ِّ َ ْ ِ َ ْمـنُک رجـل َ ِ ٍ ُ ُم لیَ ِ ْنـذرمکْ ُ َ ِ ُ واذرکْ ُ ْ ُجعلکـوا إذ َ َ َ َ ْ
َم خلفـِ َ ُ ح ْ ٍاء مـن بعـد قـوم 

ُ
ِ ْ

َ ِ ْ َ ْ ِ َ
َوز ْادمکَ ُ لَ ْ ىف ا َ ْ

ُق بصطة فاذرکِ ُ ْ َ ً َ ْ َ َّلعلُکوا آالء اهللا ِ َ َ ِ ونَ َم  ُـ ِ
ْ ُ ْ )ایـد کـه  آیا تعجب کـرده؛ )۶٩/ اعراف

گاه از [ مـردی از میـان شـما بـه شـما برسـد تـا ۀ پروردگارتـان بـه وسـیلۀکنند دستور آ
 و به یاد آورید هنگامی که شما را جانشینان قوم نوح!  بیمتان دهد؟]مجازات الهی
ــرار داد و ــت ق ــت خلق ــما را از جه ــسمانی[ ش ــسترش ]ج ــدرت[ گ ــس . داد]و ق  پ

  .!به یاد آورید، شاید رستگار شویدهای خدا را  نعمت

 ،هـای الهـی ایـن اسـت کـه متربـی بـه خـود آمـده تـذکر و یـادآوری نعمـتۀ نتیج
 برای اصالح رفتارهای نامطلوب خود ،اندیشد و اگر از فطرت سالمی برخوردار باشد می

  .کند اقدام می

  یشینیان سرگذشت پیادآوری .٣ـ١ـ١
تاریخ و سرگذشت پیشینیان از دیگر محورهای تذکر در قرآن کریم اسـت کـه در آیـات 
فراوانی به آن پرداخته شده است، بخش اعظمی از آیات قرآن کـریم بیـان و سرگذشـت 

 الهی و اطاعت از شیطان و هوای نفس، بـر تی است که با سرپیچی از دستورایها انسان
هـای دردنـاک الهـی  راهی و ضاللت خویش اصرار ورزیدنـد؛ در نتیجـه بـه عـذابگم

 عبرت و تـذکری بـرای مخاطبـان ۀتواند مای ها می گونه سرنوشت  بیان این.گرفتار شدند
مبارکه قـصص پـس از بیـان داسـتان ۀ قرآن کریم در سور. )١/۴١: همان: ک.ر(قرآن باشد 

عــذاب و هالکــت فرعــون ســخن  و نافرمــانی فرعــون، از بعثــت حــضرت موســی
  :خواند گوید و انسان را به اندیشه و تفکر در آن فرا می می

 َفأخذن ْ َ َ َاه وَ َجنوده فنبذنُ ْ َ َ َُ ُ َ ِّا ىف الـميُ َ ْ
ِ ْ َ فـانظر کُ ْ ُ ْ َف اکْیـَ َن عَ َاقبـة الظـاملنيَ ِ ِ َّ ُ َ ِ )و ]فرعـون [مـا او؛ )۴٠/ قـصص 

  ار ظالمان چه شد؟کان ینگر پانون بک ا.میندکا افیم و به دریانش را گرفتیرکلش

ن بودند یشیه بازماندگان اقوام پکت قوم فرعون کبه هال ه همین آیات با اشارۀدر ادام
  :خوانیم  می،)٨/١۵۶: تا بی، التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، : ک.ر(

 ْولقد آ َ ْ َ َ ْلِکا مو اَنَ َ َاب من بعد مَتُ ِ ْ َ ْ ِ َهلْکا أَ ْ َنا القرون األوىلَ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ بصَ ًائر للناس وهدَ َُّ َ ِ ِ َ ـِ َی ورمحة لعلھـم  َ ْ ُ َّ َ َ ً َ ْ َ ُذرکَ َّ  َونَ
ن را یه اقـوام قـرون نخـست بعـد از آنکـ،یمتاب آسمانی دادکما به موسی ؛ )۴٣/ قصص(

 تـا ،ت و رحمـتی هـداۀیـن بـود و مایآفر رتیه برای مردم بصکتابی ک ؛میردک کهال
  .ر شوندکمتذ
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یم فراوان است که در اینجا بـه همـین مقـدار ی در قرآن کریها  چنین سرگذشتذکر
ارتباط جلوه کند؛ اما از آنجا  شاید این آیات و امثال آن با بحث تذکر بی. کنیم اکتفا می

/ طـه(که خداوند متعال قرآن را تذکره معرفی کرده و قرآن کریم خود تذکردهنده است 
 سرگذشـــت افـــراد و  نفـــس یـــادآوری و بیـــان،)١١/ ؛ عــبس۵۴  و۴٩/ ؛ مـــدثر۴٨/ ه؛ حاقــ٣

هـایی کـه  خاص و منفی در قرآن مانند بلعم باعورا، قارون و اقوام و ملـتهای  شخصیت
  .ها نازل شده، نوعی تذکر و درس گرفتن برای مخاطبان قرآن است عذاب بر آن

  یامت مرگ و قیاد. ۴ـ١ـ١
کیـۀمرگ و قیامت نیز از جمل د  محورهای تذکر است که قرآن کریم بـر یـادآوری آن تأ

کـردن عالقـه و یادآوری مرگ بهترین وسیله برای اصالح رذایل اخالقی و سست . دارد
بـرد و او را  مـی  انسان را به خـواب غفلـت فـرو،آرزوهای دنیا. استمحبت انسان به دنی

 انسان غافل را از این خواب عمیـق بیـدار ،یاد مرگ. کند گرفتار انواع رذایل اخالقی می
  :دیفرما عمران با اشاره به قانون عمومی مرگ می آلۀ رم در سویرکقرآن . کند می

 س ذُک َل 
ٍ

ْ َ ِة املوتاُّ ْ َ ْ ُ َ
ِ... )مرگ استۀ هر نفسی چشند ؛)١٨۵/ عمران آل... .  

 کـه اشـاره )۵٧/ ؛ عنکبوت٣۵/ یاء؛ انب١٨۵/ عمران آل(بار در قرآن کریم آمده  ٣ر یتعباین 
ا یـند و یی را با چشم ببیاست انسان غذان کرا ممیامل مرگ دارد؛ زکردن کبه احساس 

 ۀوسیل ه بهکست، مگر زمانی یامل نککدام احساس  ها هیچ  ولی این،ندکبا دست لمس 
 نوع غذا برای آدمـی و یکز ی مرگ ن،ا در سازمان خلقتی خود آن را بچشد و گوۀذائق

ون کلـی  بـا توجـه بـه ایـن قـان.)٣/٢٠١: ١٣٧۴، مکـارم شـیرازی: ک.ر(موجودات زنده است 
  :مرگ، راه فراری برای انسان نیست

 ْقــل َّإن ُ َاملــوت ِ ْ َ ِالــذی ْ
َرون َّ ُّ ــ ِ

ُمنــه َ ْ ُفإنــه ِ َّ ِ
َمال َ ــیُکُ َّمث ْمِق َتــردون ُ ُّ َ َإىل ُ ِاملَ عــِ ــ ِ ْالغی َ ِوالــشھادة ِبْ َ َّ ُبــئُکَفُی َ ِّ ــ ْمَ ْنــمتُک اَِمب ُ ْ 

َتعملون ُ َ ْ َ )سـرانجام بـا شـما مالقـات ،دینک ه از آن فرار میکن مرگی یبگو ا؛ )٨/ جمعـه 
د و یشـو  برده می،خبر استکار باه از پنهان و آشکسی ک سپس به سوی .ردکخواهد 

  .دهد  خبر می،دیداد شما را از آنچه انجام می

. رسـد خره بـه او مـیند و باالک ب میی ولی مرگ او را تعق،زدیگر انسان از مرگ می
 عالم هستی ِقطعیت ی واقعیک، به عنوان ه فرار از مرگکند ک ن آیه به افراد گوشزد مییا
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 های های جهنم، هول روز قیامت و سرگردانی های آن، عذاب قیامت و ویژگی.  استبیهوده
 اعمال نیز از مـواردی اسـت ۀگناهکاران و فرار آنان از یکدیگر، مواقف قیامت و محاسب

توانـد  ا مـیهـ که به طور فراوان در آیات قرآن کریم یـادآوری شـده اسـت کـه تـذکر آن
  .حرکت مهمی در متربی، برای اصالح رفتارهای ناشایست و رذایل اخالقی ایجاد کند

   روش انذار.٢
کریم های مهم در تربیت اخالقی است و کاربرد فراوانی در قرآن  انذار نیز یکی از روش

 توجه  ماننداند؛ پژوهان و مفسران معنای انذار را با تعابیری گوناگون ذکر کرده  لغت.دارد
گاهی گاه کردن یا ابالغ و خبر دادنی ،)٢/۴۴٨: تا شعرانی، بی( ای ترسناک  دادن به آیندهو آ  آ

 بر حذر داشتن از امر ترسناکی که زمان و فرصت کافی که در آن ترسانیدن صورت پذیرد،
 و خوف با اینکه ترس. )١/۶٢: تا بی، التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، : ک.ر( برای پرهیز از آن باشد

  :شده استمتمایز با تخویف در آن، سه ویژگی به سبب  ،در معنای انذار وجود دارد
  .)٧٨: ١۴٢١عسکری، (شده است ِ در انذار، احسان به فرد انذارزهیانگـ 
  .)همان( انذار است د موریءان شی همراه با بانذار،ـ 
  .)١٢/٧۵: ١۴٣٠ ی،مصطفو( سخن است ۀلیم دادن به وسی بانذار،ـ 
 دیگر کـه ۀنکت.  از سه مورد مذکور، عمومیت داردیکسه با هر یف در مقایا تخوام

 بلکه انذار ،باید به آن توجه شود این است که رساندن هر نوع خبر ناگواری انذار نیست
؛ راغـب اصـفهانی، ۴٩١ــ٣/۴٩٠: ١٣٧۵طریحـی، ( عبارت است از ابالغ پیام، همراه با ترساندن

گاه کردن از عواقب ناخوشایند ، به همین دلیل.)٧٩٨: ١۴١٢  هر انذاری مستلزم اخبار و آ
گاه کردن و خبر دادن،آن است   . از عواقب ناخوشایند انذار نیستی اما هر آ
: ک.ر( ار رفتـه اسـتکـ م بـهیرکـ بـار در قـرآن ١٢۴ش از ی انذار و مشتقات آن بۀواژ
سـت یقـی خدا حقه منـذرکن مطلب یان ایها ضمن ب و در آن )١۵۵٢ــ١۵۴٨: ١۴٢۶صدری، 

ت ی از مـسئول،ننـدک ام او را ابـالغ مـییـز پیـگـر منـذران نی و د)١۴/ ؛ لیل۴٠/ ؛ نبأ٣/ دخان(
نش کـوه، مخاطبـان و وای، اهـداف، مـوارد، شـ ژه رسول گرامی اسالمیامبران به ویپ

ای است  اهمیت این روش تربیتی به اندازه. ان آمده استیها در مورد انذار سخن به م آن
 را در بعـضی مـوارد در روش رمکـامبر ای رسالت پ،میرکند متعال در قرآن که خداو
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  :فرماید ند و به صورت حصر و اختصاص میک  خالصه میانذار
 ْإن َأنت ِ ْ َّإال َ ٌنذیرِ ِ َ

 )یا کنندهقط انذار فتو؛ )٢٣/ فاطر.  

ولی آنچه بیشتر  ، عهده داردرز بی رسالت بشارت را نرمکامبر ایه پکدرست است 
  لذا در آغاز. انذار است،دهد میز یت پرهید و از گناه و معصدار  میکت وانسان را به حرا

  :خوانیم  مدثر میۀ در سور.ریشود نه تبش  مأمور به انذار میرسالت، رسول اکرم
 َأ اَی ُّ ُاملدثر اَ ِّ َّ ُ ْقم فأنذر٭ ْ ِ ْ َ َ ْ ُ )میـدهو در بستر آر[ خواب به خود پیچیده ۀای جام؛ )٢ـ١/ مدثر[ !

  .]و عالمیان را بیم ده[برخیز و انذار کن 

 نیز به انذار منحصر امبرانیات قرآن کریم هدف بعثت پیهمچنین در برخی از آ
؛ ۴۶/ ؛ سـبأ۴٩/ ّ؛ حـج١٢/ هـود( تفـا شـده اسـتکر انـذار اکگر تنها به ذیشده و در برخی د

ر بـشارت کـار و عـدم ذر انذکه ذکعالمه طباطبایی معتقد است . )٢١/ ؛ احقاف٧٢/ ّصافات
 امـری فطـری ْنیـه دکـن سـبب اسـت یـا به ایه مقام، مقام انذار است، کبرای آن است 
 ۀشـود و موجبـات غلبـ ت پوشـانده مـیی و معـصکهـای شـر ه با حجابکاست، جز آن

مـت، کن راه مناسب با حیتر یکرو نزد نی از ا.دیآ شقاوت و نزول خشم الهی فراهم می
ت شـوند یدار و به سـوی حـق هـدای بْکاران با انذار  و معصیتانکه ابتدا مشرکآن است 

هـای فراوانـی  اربرد انذار و مشتقات آن، بخشک عالوه بر موارد .)٧/٣٩: ١۴١٧ طباطبایی،(
  .ًن واژگان عمال به انذار پرداخته استیری ایارگک از قرآن کریم بدون به

ثر اسـت کـه ٶ افرادی مدر روش تربیتی انذار باید توجه داشت که این روش در مورد
ای که بتوانند عواقب و پیامدهای   به گونه،نگری برخوردار باشند از قدرت تفکر و آینده

 از ایـن رو ایـن .گیری نمایند محتمل عمل خود را در نظر بگیرند و بر اساس آن تصمیم
 اند،  گذر نکرده١عملیات عینیۀ  از مرحل،روش در مورد کودکانی که از نظر رشد ذهنی

                                                                 
 ٢از تولـد تـا (  حسی حرکتیـ١ ۀرا به چهار دور مراحل رشد کودکان و نوجوانان) ١٨٩۶ـ١٩٨٢( ژان پیاژه. ١

عملیـات . ۴ ،)سـالگی ١٢ تـا ٧(  عملیات عینیـ٣ ،) سالگی٧ تا ٢ از( قبل از عملیات عینی ـ٢ ،)الگیس
که سـومین  )سالگی ١٢ تا ٧( عملیات عینی ۀمرحل. بندی نموده است طبقه)  سالگی به بعد١٢از ( صوری

 .ی معـروف اسـت نوبـاوگۀ در زبان و فرهنگ فارسی به دور،مرحله از مراحل رشد در دیدگاه پیاژه است
 پاسـخ ،توانـد موضـوعات را لمـس کنـد کند و می  کودک تنها بر اساس آنچه مشاهده می،در این مرحله
 یعنـی موضـوعات ،باشند  اما در خصوص موضوعاتی که عینیت ندارند و ملموس نمی،دهد صحیحی می

  ).٧١ـ ۶٩: ١٣٨٧ پارسا،( پاسخ صحیح را ندارد ۀ توانایی ارائ،مجرد و انتزاعی
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اسـت کـه ه هـا و در حـضور آن پدیـدهۀ  ندارد؛ زیرا این کودکان تنهـا بـا مـشاهداراییک
 حـوزه و دانـشگاه، یدفتـر همکـار: ک.ر(ها تفکر کننـد و بـه نتیجـه برسـند  آنۀ توانند دربار می

 رشـد عینـی ۀ بنابراین چون کودکان هفت تـا یـازده سـال در مرحلـ.)۶١٧ و ۶١۴/٢: ١٣٧٩
 نیـز معـصومانۀ در سـیر. وش در ایـن سـنین مفیـد نیـستهستند، استفاده از این ر

 در مـورد ایـن کودکـان .استفاده از این روش برای کودکـان زیـر ده سـال وجـود نـدارد
: ١٣٨۵ ،یبـاقر: ک.ر( توان از روش تنبیه بـا اصـول و شـرایطی کـه دارد، اسـتفاده کـرد می
  .هیم دادفرق انذار با تنبیه را در روش تربیتی تنبیه توضیح خوا. )١/٧٠

  یهروش تنب. ٣
گاه یتنب ردن و هوشـیار سـاختن اسـت کـردن، ادب کـدار یردن، بکه در لغت به معانی آ

تنبیـه عبـارت  «،شناسـی در اصطالح روان. )١/١١۴٨: ١٣٨٨؛ معین، ۵/٧٠١٣: ١٣٧٧ دهخدا،(
 بـرای کـاهش دادن ، یک محرک آزارنده بـه دنبـال یـک رفتـار نـامطلوبۀاز ارائاست 

 در زبان فارسی نیز تنبیه به معنای کاری است کـه .)٣٣٨: ١٣٩١ ف،یسـ(» تاراحتمال آن رف
گیـرد تـا از تکـرار آن  بعد از انجـام عمـل ناشایـست، نـسبت بـه فاعـل آن صـورت مـی

  .جلوگیری شود
ثر ٶ راهی مناسب برای بازداشتن انسان از رذایل اخالقی است و نقشی مـ،هیروش تنب

شه یت افراد، همی تربیبرا. ها دارد ت انسانیی شخصت اخالقی و سازندگید در تربیو مف
 قـرار داد کـه یطید بعـضی افـراد را در شـرای بای گاه وستیحت و اندرز کارساز نینص
ابراین منظـور مـا از تنبیـه در  بنـ.نـدنها را لمـس ک ی زشتیها را درک کرده، تلخ تیواقع
 جریمه کردن است که  ورسازی، توبیخ، قه کارگیری راهکارهایی مانند محروم  به،جااین
  .شود منظور اصالح رذایل اخالقی و رفتارهای ناشایست به کار گرفته می به

 بـا ایـن ؛ تنبیه همواره مخالفان و موافقانی را برانگیخته اسـتِاستفاده از روش تربیتی
گذشـته .  ولی اکنون مخالفان بیشتری دارد،تفاوت که در گذشته موافقان بیشتری داشته

 باید پـذیرفت کـه در بـسیاری از مـوارد، تنبیـه ،اتی که در این زمینه وجود دارداز اختالف
 بـه طـوری کـه عمـوم کـسانی کـه در اصـالح رفتـار، کتـابی ؛اصالحگر خوبی اسـت

 یلـوع(انـد  های اصالح و تغییر رفتار ذکـر کـرده  تنبیه را به عنوان یکی از روش،اند نوشته
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تنبیـه، ۀ رسد بیشتر اختالفـات دربـار  نظر می به.)١۵٠ :١٣٨٨  برگر،یلتن؛ م۴٩: ١٣٩١ ،یگناباد
 تنبیه بدنی و نیز نحوه، موقعیت و پیامـدهای آن اسـت کـه در پایـان ایـن ۀمربوط به شیو

  .بحث آن را بررسی خواهیم کرد

   و انذاریه تفاوت تنب.١ـ٣
مـل همان طور که در تعریف تنبیه گفتیم، تنبیه به معنای کاری است که بعد از انجام ع

 ، با این حال.گیرد تا از تکرار آن جلوگیری شود ناشایست، نسبت به فاعل آن صورت می
باید توجه داشت کـه در انـذار . کنند بعضی از نویسندگان انذار را به عنوان تنبیه ذکر می

 توجـه ،کـه در تنبیـه حالی  دراند، ی اعمالی است که هنوز انجام نشدهًغالبا توجه به سو
  .)٢/١۶۵: ١٣٨٩ ،یداوود: ک.ر( اند ه اعمالی است که انجام شد به سویًعمدتا

  یم در قرآن کرتنبیه های یوهش. ٢ـ٣
 در ادامـه . تنبیه اسـتِآیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که اشاره به روش تربیتی

  :کنیم  از این روش تربیتی را بررسی مییهای نمونه

   محروم کردن.١ـ٢ـ٣
هـود یتوان به رفتارهای ناپسند و ناصـواب قـوم  ربیتی در قرآن مین روش تی ایها از نمونه

هـا  اشاره کرد که خداوند متعال برای تنبیه آنان، بخشی از چیزهای پـاکیزه را کـه بـر آن
  :حالل بود، حرام کرد

 ْفــبظمل مــن الــذین هــادوا حرمنــا علــ
ِ
ْ َ َ ََ ْ َّ َ ُ َ َِ

َّ ِ ٍ
ْ ُ

ِ
ِّ طیَ ُبــات أحلــت هلــَ َ ْ َّ ِ

ُ
ٍ ْم وبــصدَ ِ ِّ َ ِ َ ْ عــنْ َ ســبیل اهللا کَ ِ ِ ِ ًثــرياَ ِ )ــساء  ؛)١۶٠/ ن

هـا از راه  خـاطر جلـوگیری بـسیار آنه  بـ]نیـز[خاطر ظلمی که از یهود صادر شد و  هب
  .ها حالل بود، حرام کردیم خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آن

ه کـ در این آیه، همان اسـت کزهای پایردن چکگویند مقصود از حرام  مفسران می
  :استانعام بدان اشاره شده ۀ  سور١۴۶یۀ  آدر

هـا   بر آن،]مانند شتر[ نباشد ککه سم چارا  هر حیوانی ،هودیما به خاطر ظلم و ستم 
هـا  ز بـر آنیـهـا بـود ن  آنۀه مورد عالقـکه و چربی گاو و گوسفند را یم و پیردکحرام 
یا ها و  ء و رودها در اطراف امعایوان و یه در پشت حک مگر آن قسمتی ،میم نمودیتحر

  .مخلوط به استخوان بود
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م ی تحـریان، نـوعیـهودیور بـر کردن مـوارد مـذکحرام که  باید توجه داشت بنابراین
هـا  ن نعمـتیـعنـی اینی ممنـوع نبـود؛ یوکـه آنان بود و از نظـر بهداشـتی و تیقانونی عل

دند تـا تنبیـه و ها منع شده بو ًار آنان بود، اما شرعا از خوردن آنیعی در اختیصورت طب به
  .)۴/٢٠٩: ١٣٧۴ ،یرازیمکارم ش( مجازات شوند

  یخ توب.٢ـ٢ـ٣
 خداوند خطـاب بـه کـسانی کـه . توبیخ و سرزنش کردن است،های تنبیه از دیگر شیوه

  :فرماید می ،ستیسان نیکردارشان کگفتار و 
 َأا َی ُّ َا الذین َ ِ

علـونآَّ ولون ما ال  َمنوا مل  َُ َ ْ َ ََ َ َُ ُ َ ِ ْ مقتـا عنـد اهللا أنَُربَ کـ٭ُ َ
ِ َ ِ ً ْ علـونَ ولـوا مـا ال   َ ُ َ ْ َ ََ َ ُ ُ

 )ای ؛ )٣ــ٢/ صـف
نزد خـدا بـسیار ! کنید؟ گویید که عمل نمی چرا سخنی می! اید کسانی که ایمان آورده

  .کنید موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی

ت، تـوبیخ سیـسان نیکـردارشـان کمنانی را که گفتـار و ٶ م،اتین آیقرآن کریم در ا
د و بزرگ یردن به گفتار را موجب خشم شدکو عمل ن )١٩/٢۴٨: ١۴١٧ ،یطباطبـای(نموده 

ان یات در مورد افرادی خاص و فرارین آیاکه مفسران معتقدند . رده استکخدا معرفی 
شـود، بلکـه   اما شأن نزول موجب انحصار معنای آیـه نمـی.جنگ احد نازل شده است

 ولـی طبـق آن عمـل ،گویند شود که سخنی می افرادی میسرزنش این آیات شامل همۀ 
: ١٣٧۴ ،یرازیمکـارم شـ: ک.ر(شـود  های افراد می ه شامل عهدها، نذرها و وعدهککنند  نمی
٢۴/۶١(.  

  کردن  قهر.٣ـ٢ـ٣
های تنبیه است که برای بازداشتن متربی از اعمـال ناپـسند  قهر کردن یکی از دیگر شیوه

معاشرت دارد نگامی که متربی با والدین و اطرافیان خود  ه، مثال؛ برایگیرد صورت می
خواهد والدین و مربیان همواره بـه او توجـه  گرم و مأنوس است، میو به این معاشرت دل

ود را بـا ، پیونـد خـ کوتاهی از این رو اگر والدین و مربیان برای مدت.داشته باشند عاطفی
کردن قهر این . ندارندرفتار او رضایت ان از خواهد یافت که آنمتربی بگسلند، متربی در

  سخن نگفتن.کرد برای اصالح رفتار خویش اقدام خواهد آمده،سنگین بر وی متربی با 
  .اعتنایی از مصادیق طرد و قهر کردن است و بی
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 هنگـامی کـه رسـول اکـرم.  تربیتـی در قـرآن کـریم نیـز آمـده اسـتۀ شـیواین
بـن مالـک، عـب ک هـای  سه نفر به نام،خواندن را برای رفتن به جنگ تبوک فرانامسلما

ت در ایـن جنـگ و که، بـه خـاطر سـستی و تنبلـی از شـریـو هالل بـن اممرارة بن ربیع 
. مان شدندیه از این کارشان پشکزی نگذشت یچ. باز زدند  سرامبریت همراه پکحر

ــه پکــهنگــامی  ــامبری ــه خــدمت حــضرت رس ــان ب دند و ی از جنــگ بازگــشت، آن
 سـخن نگفـت و بـه نـان جملـه بـا آیـک حتـی  اما رسول اکرم.دردنکعذرخواهی 
ب یـ عجۀ محاصـریکدر ان آن. دیها سخن نگو  احدی با آن کهز دستور دادیمسلمانان ن

 آمدند و اجـازه امبری نزد پشانان و زنانکودکه حتی ک جاییاجتماعی قرار گرفتند تا 
 بـه  کـه ولـی دسـتور داد،اد جدایی ندۀ اجازامبری پ.ها جدا شوند از آنکه خواستند 

ه مجبـور کـها تنـگ شـد  نه با تمام وسعتش چنان بر آنیفضای مد.  نشوندیکها نزد آن
هـای  وهکـنـد و بـه ی گوکن خواری و رسوایی بزرگ، شهر را تریشدند برای نجات از ا

 ۀشگاه خداوند، توبیسرانجام پس از پنجاه روز توبه و تضرع به پ. نه پناه ببرندیاطراف مد
؛ ۵/١٢ :تـا یبـ، التبیـان فـی تفـسیر القـرآنطوسـی، ( نازل شدباره ن ی ذیل در اۀیان قبول شد و آآن

  :)١١/۴٢: ١۴١٢ ی،؛ طبر ١٠/۶٨: ١۴٠٨ ی،ابوالفتوح راز
 َو َ َّ الثالثة الذین خلفوا حىتَ َ ُ ِّ ُ َ ِ

َّ ِ َ َ ُ إذا ضاقت علَّ
ِ
ْ َ َ ْ َ َ َ

ْ األرض مبا رحبت وضـاقت علـِ
ِ
ْ َ َ ْ َْ َ َُ َ ُ َ َْ ِ

َ سھم وظنـوا أنْ ْ أ َ َُّ َ َ ْ ُ ُ ـ أ ُ َ ال  ـ َ ْ َم َ
ْمن اهللا إال إلی َ ِ ِ

َّ ِ َ ْه مث تاب علِ
ِ
ْ ََ َ َ َّ ُ

َ لیِ ا إن اهللا هو التواب الـرحميِ ُتو ِ َّ ُ َّ ََّ ُُ َ َّ ِ ُ )آن سـه نفـر ]همچنـین[؛ )١١٨/ توبه 
و مـسلمانان بـا آنـان قطـع رابطـه [ّ تخلـف جـستند ]از شـرکت در جنـگ تبـوک[که 

 در وجـود ]حتـی[هـا تنـگ شـد؛   وسـعتش بـر آنۀ حد که زمین با هم تا آن]نمودند
پناهگاهی از خدا جز که  دانستند ]در آن هنگام[ .افتندی خویش، جایی برای خود نمی

 ]و به آنان توفیـق داد[ها نمود   سپس خدا رحمتش را شامل حال آن.سوی او نیسته ب
  .پذیر و مهربان است  خداوند بسیار توبه.تا توبه کنند

 بـه عبـارت . مدت قهر نباید طوالنی باشد،باید توجه داشت که در این روش تربیتی
 هنگام قهر کردن باید ظرفیت روانی و توانایی فرد را در نظـر گرفـت و اگـر متنبـه ،دیگر

شخـصی نـزد امـام . شد و دست از عمل ناپسند خود برداشـت، بایـد بـا او آشـتی کـرد
  :ایت کرد، امام فرمود از رفتار فرزندش شکعفر جبن موسی

اسـدی (فرزندت را نزن و برای ادب کردنش، با او قهر کن؛ ولی قهرت به درازا نکـشد 
  .)٨٩: ١۴٠٧ ،یلح
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 رسـول . قهـر کـردن نبایـد بـیش از سـه روز طـول بکـشد، اساس سـنت اسـالمیبر
  :فرماید میباره  در این اکرم

  .)۵٩٨: ١٣٨٢ نده،یپا( هر کندمسلمانی بیش از سه روز با برادر خود قکه وار نیست اسز

  ی بدنیهتنب .۴ـ٢ـ٣
ن و هـولز بـا یـشناسـانی همچـون ر روان. نظران است ه بدنی، محل اختالف صاحبیتنب

: ١٣۶٧ لگارد،یه( دانند د مییر رفتار مفییه را در امر تغی استفاده از تنب، خاصیطیوجود شرا
شناسـی همچـون ادوارد لـی  ن تربیت و رواِنظران  برخی دیگر از صاحب،در مقابل. )٣٣٧

بــوروس و  )١٧۶/٩ش: ١٣٩١حــسینی، : ک.ر( ژنــدایک، هربــرت اسپنــسر، ژان ژاک روســو
ر رفتـار ییا تغیری یادگیه برای ی مخالف استفاده از تنب،)٣۴١: ١٣٩١ سیف،( فدریک اسکینر

 و نامطلوب و کلی خطرناکه را به طور یشتری استفاده از تنبیت بینر با جدکیاس. هستند
ُالـسون و  همـان؛(نـد ک ر مـیکـل چنـدی را بـرای مـدعای خـود ذیشمارد و دال ر مییتأث یب

  .)١٣٣: ١٣٧۴ هرگنهان،
 را یه بـدنیـ باید توجه داشت کـه بحـث تنب، تنبیهۀدیدگاه اسالم درباربررسی قبل از 

 و ی نه قاضـ،مینک ی صحبت می و متربی ما از مرب.مینکرات خلط ید با حدود و تعزینبا
د بـه مـسئله یـن دیـ بـا ایز وقتـیـه فقهـا نکـن جهـت بـوده اسـت ید بـه همـیاشـ. مجرم

: ١۴١٠ ی، کاشـانضیفـ( انـد ردهکـ یمطـرح مـ» بیـتأد« آن را تحت عنوان ،اند ستهینگر یم
۴/٣٠(.  

 از یمتـوان  نمـی، تربیت را از بحث حـدود و تعزیـرات جـدا بـدانیمۀبنابراین اگر حوز
های تربیتـی بـه آن  ً آنچه معموال در بحث.آوریمآیات قرآن کریم تنبیه بدنی را به دست 

ه از کـ زنـانی اسـت بـارۀ شـریفه درۀ ایـن آیـ. نساء اسـتۀ سور٣۴ ۀ آی،شود تمسک می
 خداونـد .شـود ده مییها د های ناسازگاری در آن نند و نشانهک چی مییف خود سرپیوظا

ه یـ در آخـر تنبکند که ابتدا موعظه، سپس قهـر و متعال برای اصالح این زنان توصیه می
باید توجه داشت . ـ انجام شود که حدود آن نیز در منابع اسالمی تعیین شده است بدنی ـ

 همسرانشان است و استنباط جواز تنبیـه بـدنی از ایـن ۀکه این آیه خطاب به مردان دربار
  .آیه برای مربیان در نظام تربیت دینی، نیاز به تحقیق بیشتری دارد
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ی خـاطر و ّ زدن متربی به منظـور ایـذا، تـشف،دگاه اسالمیاز د مسلم است اینکه آنچه
تـوان  الی کـه در اینجـا مـیٶسـ. )٢/٢۴٢: ١٣٧٩همکاران،   ویبهشت( جویی حرام است انتقام

 تنبیـه ، با وجود اینکـه در روایـات و احادیـثمطرح کرد این است که آیا معصومان
 این شیوه استفاده کرده و کودکـان  تربیتی خویش نیز ازۀدانند، در سیر بدنی را جایز می

انـد؟ یکـی از  ًو فرزندان خود را یا احیانا کودکان دیگری را در برابر تخلفات تنبیه کـرده
  :گوید ال میٶپژوهشگران علوم تربیتی در پاسخ این س

ها صـورت گرفـت،   و زندگی آنمعصومانۀ  جامعی که در سیرۀبا توجه به مطالع
گان، یکی از فرزندان خود یا کودکان دیگر را تنبیـه بـدنی موردی یافت نشد که آن بزر

  .)١/١۶۴: ١٣٨٩ زاده، ینیحس(کرده باشند 

 معتقدنـد شـواهد فراوانـی ،اند  تربیت دینی تحقیقاتی داشتهۀپژوهشگرانی که در زمین
 گرچـه گـاه آن را جـایز ،زدنـد  دست به تنبیـه بـدنی نمـیوجود دارد که معصومان

 بن مالک که در کودکی خـدمتکار رسـول خـدا  انس، مثالیارب؛ )همان( اند دانسته
  :گفته است ،بود

 ولی هرگز مرا دشنام نـداد و تنبیـه بـدنی ، خدمت کردمچندین سال به رسول خدا
  .)٢٣۵: ١۴٢٠مقریزی، (نکرد 

ال مطرح شود که در منابع دینی روایات فراوانـی وجـود ٶدر اینجا ممکن است این س
 و  معـصومانۀد، پس چگونـه بـین سـیرنکن نبیه بدنی داللت مید که بر جواز تندار

  ها تفاوت وجود دارد؟ گفتار آن
 جواز یـک موضـوع، داللـت بـر لـزوم و حتـی  کهتوان گفت ال میٶدر پاسخ این س
 یعنـی ، دو معنای اصطالحی دارد؛ یکی جواز به معنای خاصْجواز. استحباب آن ندارد

 یعنـی ،مباح است و دیگـری جـواز بـه معنـای عـاممساوی بودن انجام و ترک که همان 
 بنابراین گرچـه تنبیـه متربـی جـایز .عدم منع که با استحباب و کراهت هم سازگار است

ممکن است کراهت داشته باشد و بر فرضی که کراهت هم نداشته باشـد و فعـل ، است
تـوان  ی بلکـه مـ،ً لزومی نـدارد کـه حتمـا از آن اسـتفاده کنـیم،و ترک آن مساوی باشد

  .)١/١۶۵: ١٣٨٩ زاده، ینیحس(ای عمل کرد که نیازی به تنبیه بدنی نباشد  گونه به
 راهکارهای جایگزینی به جای تنبیه بدنی وجـود دارد تربیتی معصومانۀ در سیر
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. کردند ها استفاده می  بسا تأثیر آن بیشتر است و معصومان به طور معمول از آن شیوهکه
 شده که مردی با انگشتری طـال در دسـت و لبـاس حریـر  نقلرسول اکرمۀ در سیر

 جـواب سـالمش را  اما رسـول اکـرم. ایشان سالم کرده آمد و ببر تن نزد پیامبر
:  همـسرش گفـت. مرد با ناراحتی به خانه رفت و ماجرا را برای همسرش بیان کرد.نداد
گـذار و نـزد  ایـن دو را ب. لبـاس ابریـشم و انگـشتر طـالی تـو را دیـده اسـتپیامبر
 جـواب سـالم او را داد  مرد چنان کرد و نزد پیـامبر رفـت و پیـامبر. برگردپیامبر

  .)۵/١۵۴: ١۴٠٨ ، مصرییثمیه(
 به طوری که با بعضی ،کردند های تنبیهی استفاده می  نیز از این شیوه اطهارۀائم

 ضیفـ(نـد کرد کردند و گفتگو نمی  قهر می،شدند افرادی که مرتکب رفتار ناشایست می
  .)۵/٩١٢: ١۴١٠ ی،کاشان

 این است که دسـت شاید بتوان گفت علت جواز تنبیه بدنی از سوی معصومان
 کار ،والدین و مربیان در امر تربیت بسته نباشد و اگر بر اثر قصور یا تقصیر در امر تربیت

واننـد  رسید که الزم باشد متربی برای جلوگیری از رفتار ناشایست تنبیه شـود، بتییبه جا
هایی دارد که در جای خود باید به آن   اما این جواز محدودیت.از این راه استفاده نمایند

  .)٣٣ـ١۵/٢٣ ـ١۴ش: ١٣٧٧ زاده، ینیحس( پرداخته شود
 ،دادنـد  خود تنبیه بدنی را انجام مـیروایاتی داریم که معصومانگفته شود اگر 

  : نقل شده استمانند روایتی که از امام صادق
 آوردند که هنوز به سن تکلیف نرسیده و دزدی کرده ی را نزد حضرت علیکنیز
: ١۴٠۴ ،یمجلـس( ولی دست او را قطـع نکـرد ، او زده شالق بۀ چند ضرب امام.بود
٢٣/٣۶٣(.  

 منافـات ،اند  کودکی را تنبیه نکردهگونه روایات با این ادعا که معصومان آیا این
  د؟نندار

 روایـات ، و تعزیـر کودکـانمنـان علـیٶ امیـر مۀبـاردرکـه در پاسخ باید گفت 
 در تربیـت فرزنـدان و مدعا ایـن اسـت کـه معـصومان. دیگری نیز وارد شده است

 ؛ منافـاتی نـدارداند و این با کار حضرت علـی کودکان از تنبیه بدنی استفاده نکرده
  .چون حضرت حاکم بوده است و شأن حاکم با مربی متفاوت است
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اجتماعی دارد و همان طـور کـه بـرای ۀ شود، جنب حکمه مطرح می که در متخلفاتی
کـه کمتـر  شود، برای کودکان نیز تعزیر ـ ِتخلفات اجتماعی بزرگساالن حدود جاری می

تربیتـی و وظـایف ۀ شود و این غیـر از جنبـ ـ جاری می از حد و بسته به نظر حاکم است
گونـه تنبیهـات  این است که این شاهد مدعا .مربی و والدین در ارتباط با کودکان است

 تنها حضرت  نقل شده است و در میان ائمهمنان علیٶـ تنها از امیر م تعزیرات ـ
تربیتـی ۀ ا حـدود و تعزیـرت جنبـیاین مسئله که آ  اما. است حاکم رسمی بودهعلی

 ولی باید توجه داشت که شأن حـاکم ، جای بحث است،دو دارند یا بازدارندگی و یا هر
گونـه  بـر ایـن، آنچـه در ایـنافـزون . ز مربی است و باید بین آن دو فرق گذاشـتغیر ا

 مربوط به تنبیه غالم و جاریه است که به دختر و ،شده  نقلروایات از حضرت علی
گونه تعزیرات   بنابراین بر فرض که این.شود که نزدیک سن بلوغ هستند پسری گفته می

 و آن هـم بـرای نوجوانـانی کـه حضرت علیۀ  تربیتی داشته باشد، تنها در سیرۀجنب
 کمتـر از آن ِ صورت گرفته است؛ اما تنبیه بدنی کودکـان،اند نزدیک به سن بلوغ رسیده

  .)١۶۶ـ١/١۶۵: ١٣٨٩ زاده، ینیحس(  وجود نداردتربیتی معصومانۀ سن در سیر

   روش تغافل.۴
 از رذایـل اخالقـی های تربیت اخالقی است که در دور کردن افـراد تغافل یکی از روش

ه  تظـاهر و تـشب،یکی از معانی باب تفاعـل.  تغافل از باب تفاعل است.ثر استٶبسیار م
َتمــارض«اســت؛ یعنــی خــود را بــه حــالتی زدن ماننــد  َ َ  ؛ یعنــی خــود را بــه مریــضی زد»َ

 تغافل یعنی اینکه شخص چیزی را راجع بـه کـسی ،در اصطالح. )١٠٢: ١٣۶٣ ،ییطباطبا(
کنـد کـه  ای برخـورد مـی دهـد و بـه گونـه خبر نشان می خود را بی، اما ددان  میئییا شی
 مربی با اینکه از خطـا ،در این روش. )٨١: ١٣٧٧ ، و محمدی اشتهاردیعبدوس( خبر است بی

گاه خبـر   به خاطر مصلحت و اصالح متربی، خود را غافل و بـی است،و لغزش متربی آ
کنـد کـه وی از لغـزش او خبـر  ور میای که شخص خطاکار تص  به گونه؛دهد نشان می

  .ندارد
مطلـع او گـران از خطـا و اشـتباهات یه دکـکی از نیازهای روحی انسان این اسـت ی

 خـواه نـاخواه در اجتمـاع یرا هر انسانی ز؛دباش یش مینشوند و خواهان عزت نفس خو
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ه ه جامعـک است یزان قداست و ارزشیرش او در جامعه، به میزان پذیند و مک ی مزندگی
. ندک مثبت با او برخورد یه جامعه با نگرشکازمند آن است یپس او ن. ش قائل استیبرا

گاه عالوه تداوم ه ب. سازد یدار م ن نگرش را خدشهیگران از خطا و اشتباهات او، ای دیآ
گـاه یچ جایگـر هـیه دکـدهـد  ی مـی جـایشه را در ذهـن متربـیـن اندی ا،ین نگرشیچن

ه کدانند و حال  خطا اثری نداشته و همه او را خطاکار می ندارد و پنهان کردن یاجتماع
 یار قباحتک و آشین است، پس انجام خطا و افعال ناصواب و ناپسند به صورت علنیچن

 فـرد یت در زنـدگیـزاتـرین لحظـه و موقع تـرین و آسـیب ه خطرناککنجاست یا. ندارد
رد و از برمال شدن آن  ندایمیش بی خویدن خطایگر از فرو نپوشیه دک چرا ؛رسد می فرا
  .)١۶۴ـ١۶٣: ١٣٧٧ ،یآباد  دهیحاج :ک.ر(  نداردییابا

  :کند  سه هدف را دنبال می،این روش تربیتی
 تغافل این است که آبروی شخص خطاکار محفوظ بمانـد، احـساس ِهدف نخست

رسـد کـه از آشـکار شـدن نرفتـه کـارش بـه جـایی  عزت و حیای او صدمه نبیند و رفتـه
  .وا نداشته باشدهایش پر لغزش

مربـی در مـواردی . هدف دوم این روش، حفظ کرامت و حیثیت خود مربـی اسـت
نباید به طور مستقیم خود را درگیر مسائل جزئی کند، بلکـه بایـد خـود را طـوری نـشان 

از راه کـه  امـا سـعی کنـد ،دهد که گویی از لغزش و خطای متربی مطلـع نـشده اسـت
  .دیگری مانع لغزش و خطای وی شود
 بـه دور از ی تالش در جهت تـأمین آرامـش و فـضای،هدف سوم روش تربیتی تغافل

اهمیـت در خـانواده و   افراد در امور کمییرو در تنش در خانواده و جامعه است؛ زیرا رو
  .)۴١٢ـ۵/۴١١: ١٣٨٧ ،یبهشت( خانوادگی و اجتماعی استجامعه، باعث تزلزل بنیان زندگی 

کـه در  تا جـایی خورد  زیاد به چشم میل اکرمتربیتی رسوۀ روش تغافل در سیر
گاه مییگ  باعث خرده،مواردبرخی  ردنـد ک ًشد؛ مثال اعتراض مـی ری بعضی از افراد ناآ

ه کرد و اگر گفته شود یگ ن و آن قرار مییر سخنان ایع تحت تأثیلی سری خامبریه پک
ن شـخص رد و بـه سـراغ آیپـذ د، مـییـگو ن و چنـان مـییس پشت سر شما چنـک فالن
ام، سـخن او را  زی را نگفتـهیـن چیه چنکند ک اد مییه او قسم کفرستد؛ اما هنگامی  می
  :ندک ن مطلب اشاره میی توبه به اۀز در سورید نیقرآن مج. ردیپذ ز میین
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 ُوم ُ ْ ِ ُ الذین یَ َ ِ
َّذون النىبْؤَّ ِ

َّ َ َ وُ ٍولون هو أذن قل أذن خريَ ْ َ ُ ٌ َُ ُُ ُْ ُ َ ُ ُ ُلکـ ُ ُم یـَ ِمن بـْؤْ ُ ُاهللا و یـِ َ ْمن للمـؤْؤِ ُ ْ ِ ُ َمنني ورمحـة للـذین ِ ِ
َّ ِ ٌ َ ْ َ َ َ ِ ِ

ــْنمنــوا آ ِم ُ ــه( ...مُکَ ــا  از آن؛)۶١/ توب ــستند کــه پی کــسانه ــ ه ــامبری ــد ی را آزار م  و دهن
 ! بودن او بـه نفـع شماسـتباور خوش«:  بگو»! استیباور او آدم خوش«: ندیگو یم
 و رحمـت کنـد ی مـیقمنان را تـصدٶ م]تنها[ دارد و یمان او به خدا ا] کهدی بدانیول[

  .»...اند  آوردهمانی از شما که ای کسانیاست برا

انـد،  دهیـ را گـوش نام رسـول خـدا،اذن به معنای گـوش اسـت و اگـر منافقـان
: ک.ر( دهـد مـی س گـوشکرد و به حرف هر یپذ ه هر حرفی را میکن بود یمنظورشان ا

  .)٩/٣١۴: ١۴١٧ ،یطباطبای
ضـعف نـشان ۀ  را بـه عنـوان نقطـامبریـ از نقاط قـوت پییکقت یمنافقان در حق

ت لطـف و یـد نهایـ مربـی محبـوب، بایـکه کـت غافل بودنـد ین واقعیدادند و از ا می
هـا  وب آنیـرد و در مـورد عیاالمکان عـذرهای مـردم را بپـذ محبت را نشان دهد و حتی

در  ر اسالمامبیپ. ار موجب سوءاستفاده شودکن یه اک مگر در آنجا ،دری نکند پرده
 آبروی افراد را حفظ ،قین طریرا از اید؛ زید می» تغافل« خود را ۀفی وظ،اری از مواردیبس
رد، کـ زد و دروغگویـان را رسـوا مـی هـا را بـاال مـی ًه اگر فورا پـردهک در حالی .ردک می

ای بـه سـرعت  ه آبروی عدهکنی عالوه بر ا.آمد دردسر فراوانی برای خود افراد فراهم می
ت یه قابل هداکای  شد و افراد آلوده ها بسته می رفت، راه بازگشت و توبه بر آن ن مییباز 

  .شدند  دور میامبریگرفتند و از اطراف پ اران جای میکبودند، در صف بد
حـضرت .  تغافـل نقـل شـده اسـتۀ نیـز روایـات فراوانـی دربـار اطهـارۀاز ائم

  :فرماید باره می این  درعلی
اده یـو ز... یـد باال برکوچکنسبت به امور پست و » تغافل« را با قدر و منزلت خود

اد یــان شـما زیـجو بیــه عکـد یـنک تجــسس ن،ده و پنهـان اسـتیه پوشــکـاز امـوری 
ات، بزرگواری خود را یش از حد در جزئیهم نهادن از دقت ب و با چشم بر... شوند می

  .)٢٢۴: ١۴٠۴ ،یابن شعبه حران(د ینکثابت 

  :فرماید دیگری میهمچنین در روایت 
گـاهکـی است یزهایاز چ» تغافل«مان، یرکارهای کترین  ارزشیکی از با نـد ا ه از آن آ

  .)٧٢/۴٨: ١۴٠٣ ،یمجلس(
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  :دیفرما ن مییتغافل چنۀ  نیز دربار صادقامام
ه دوســوم آن کــای اســت  مانــهیستی ســالم و معاشــرت بــا مــردم در پیــمــصلحت همز

  .)٣۵٩: ١۴٠۴ ،یبن شعبه حرانا( سوم آن تغافل باشد یکاری و یهوش

  :کنیم ها اشاره می این روش تربیتی آثار مهمی دارد که به برخی از آن
  .شود یم بهتر و متحولی مترب وی مربی عاطف روابط .١
  .شود یم گرانید نزد انسان رفتار شیستا موجب .٢
  .شود یم حفظی مترب شرافت و ،معلومی مرب نفس عزت .٣
  .شود یم یریجلوگی مترب شتریبی خطا از .۴

د یـ با،بیند ن حال که خطاهای متربی را مییبنابراین یک مربی مهربان و دلسوز در ع
انـد، خـود را اصـالح   تربیـتۀستیـه شاکـها  اورد تا آنیها را به روی خود ن اری از آنیبس

ی را متربـیـ ز؛ استی در نظر متربی مربۀاین کار مربی باعث باال رفتن شأن و مرتب. کنند
 اما با ،ده استیز فهمی نیبسا مرب  انجام داده و چهیه خطا و اشتباهکداند  یخود م بهدخو

 اعتماد ۀنیجهت زم نیبد. اورده استی او گذشته و خم به ابرو نینار خطاک از یبزرگوار
  .دیآ یز فراهم می نی به مربیشتر متربیش بیو گرا

  گیری یجهنت
تـوان  های تربیت اخالقـی اسـت و مـی شترین منبع برای استنباط رو قرآن کریم مهم

هـای اصـالحی در  عنـوان روش را بـه... هایی مانند تذکر، انـذار، تنبیـه، تغافـل و روش
 نکـات ذیـل ،از بررسـی ایـن چهـار روش در قـرآن کـریم. تربیت اخالقی استنباط کرد

  :آید دست می به
 وسته در معرضهای ذهنی، پی سبب برخورداری از شئون مختلف و درگیریانسان به . ١

 برد، از رشد و تکامل باز یاد میش را از یقت خویجه حقی در نت.فراموشی و غفلت است
 خود منحرف ۀند تا جایی که از فطرت اولیک ماند و مسیر انحطاط و پستی را طی می می
کارگیری روش تذکر که گـاهی بـا یـک سـخن و یـا یـک  تواند با به مربی می. شود می

یابـد، فطـرت  مداوم و هدفمند تحقـق مـیۀ ار و گاهی با یک برناماشاره و حرکت معناد
  .الهی متربی را شکوفا سازد و با این روش او را به سمت اصالح رفتارهایش سوق دهد
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 ،میرکـای است که خداونـد متعـال در قـرآن   روش تربیتی انذار به اندازهاهمیت. ٢
بایـد توجـه . نـدک خالصه می در روش انذار ، را در بعضی مواردرمکامبر ایرسالت پ

نگـری  ثر است که از قدرت تفکر و آیندهٶ افرادی مبارۀدرتربیتی انذار داشت که روش 
ای که بتوانند عواقب و پیامدهای محتمل عمل خود را در نظـر   به گونه؛برخوردار باشند

 ۀسـال در مرحلـ ١١تا  ٧کودکان   از آنجا که.گیری نمایند بگیرند و بر اساس آن تصمیم
ــست ــد نی ــنین مفی ــن س ــن روش در ای ــتفاده از ای ــستند، اس ــی ه ــد عین ــیر. رش ۀ در س

 در مورد .سال وجود ندارد ١٠ نیز استفاده از این روش برای کودکان زیر معصومان
  .توان از روش تنبیه با اصول و شرایطی که دارد، استفاده کرد این کودکان می

ن از رفتارهـای نـامطلوب اخالقـی ه راهی مناسب بـرای بازداشـتن انـسایروش تنب. ٣
ت افـراد، یـ تربیبـرا. هـا دارد ت انـسانید در سازندگی شخـصیثر و مفٶاست و نقشی م

 قـرار داد یطید بعضی افراد را در شرای بای گاه وستیحت و اندرز کارساز نیشه نصیهم
سازی، توبیخ، قهـر و   محروم.ندنها را لمس ک ی زشتیها را درک کرده، تلخ تیکه واقع

  .آید دست میه های تنبیه است که از آیات قرآن کریم ب  شیوهۀ از جمل،طرد کردن
 از آیـات یمتـوان  نمـی، تربیت را از بحث حدود و تعزیرات جدا بـدانیمۀاگر حوز. ۴

هـای تربیتـی بـه آن  ً آنچـه معمـوال در بحـث.قرآن کریم تنبیه بدنی را بـه دسـت آوریـم
ه از کـزنـانی اسـت بـارۀ  شـریفه درۀ ایـن آیـ. نساء اسـترۀ سو٣۴ ۀ آی،شود تمسک می

 باید توجه .شود ده مییها د های ناسازگاری در آن نند و نشانهک چی مییف خود سرپیوظا
توان جواز تنبیه بـدنی   همسرانشان است و نمیۀداشت که این آیه خطاب به مردان دربار

  .ت دینی، استنباط نمودرا از این آیه به عنوان یک روش تربیتی برای مربیان در نظام تربی
گاه،در روش تربیتی تغافل. ۵ به خاطر  است،  مربی با اینکه از خطا و لغزش متربی آ

ای که شـخص   به گونه؛دهد خبر نشان می مصلحت و اصالح متربی، خود را غافل و بی
تربیتـی ۀ روش تغافـل در سـیر. کند کـه وی از لغـزش او خبـر نـدارد خطاکار تصور می

  .خورد اد به چشم می زیرسول اکرم
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  یشناس تابک
 ، حوزۀ علمیـۀ قـمنیمدرس ۀجامع ،قم ، الرسول آل عن العقول تحف ،یعل بن حسن ،یانّحر شعبه ابن .١

  . ق١۴٠۴
  .ق ١۴٠۴ ،یاسالم غاتیتبل دفتر قم،، یس اللغهئمعجم مقا ،ابن فارس، ابوالحسین احمد .٢
 دار روت،یـب سوم، چاپ، العرب لسان مکرم، بن محمدالدین  ابوالفضل جمال ، افریقی مصریمنظور ابن .٣

  .ق ١۴١۴ صادر،
ی هـا پـژوهش ادیـبن مـشهد،، القرآن روح الجنان فی تفسیر روض الجنان و، حسین بن علی، ابوالفتوح رازی .۴

  .ق ١۴٠٨ ،یرضو قدس آستانی اسالم
  .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح دار ،روتیب ،هاللغ بیتهذ احمد، بن محمدابومنصور  ،یازهر .۵
 تـبکال دار روت،یـب ،یالـساع نجـاح وی الـداع عـدة ، بن فهدمحمد بن احمد نیالد جمال ،یحلاسدی  .۶

  .ق ١۴٠٧ ،یسالماال
 دانـا، تهران، ف،یس برکا یعل ۀترجم ،یریادگی یها هینظر بری ا مقدمه ،هرگنهان .آر. یبو . ُالسون، متیو اچ .٧

  .ش ١٣٧۴
  .ش ١٣٨۵ مدرسه، تهران، پانزدهم، اپچ ،یاسالم تیترب به دوبارهی نگاه خسرو، ،یباقر .٨
 و حـوزه پژوهـشگاه و سمت ،تهران ،آنی مبان و تیترب و میتعل در مسلمان دانشمندانی آرا محمد، ،یبهشت .٩

  . ش١٣٨٧ دانشگاه،
ی مبـان و تیترب و میتعل در مسلمان دانشمندانی آرا ،یابوجعفرمهدی   ویهیفق ینق علی  ومحمد ،یبهشت . ١٠

  .ش ١٣٧٩ سمت، و دانشگاه و حوزه پژوهشگاه تهران، ،عرافیزیر نظر علیرضا ا ،آن
  .ش ١٣٨٧ بعثت، تهران، دوم، و ستیب چاپ ،)یعمومی شناس روان(ی شناس روان نینو ۀنیزم محمد، پارسا، . ١١
  .ش ١٣٨٢ دانش،ی ایدن تهران، چهارم، چاپ ،هالفصاح نهج ابوالقاسم، نده،یپا .١٢
 ،اپ هفـتمچـ ،)تیـترب و میتعلـ ۀفلـسف(ی اسالم تیترب و میتعل بری درآمد دانشگاه، و حوزه ۀپژوهشکد . ١٣

  . ش١٣٨۴ سمت، ،تهران
  .ش ١٣٧٧ ،یاسالم علوم یجهان زکمر قم، ،اسالم تربیتی نظام بر درآمدی ،یمحمدعل ،یآباد ده یحاج .١۴
 ،سـال بیـست و یکـم ،معرفـت ،»اسالم وی شناس روان علم دگاهید از هیتنبی نظری مبان «داود، ،ینیحس .١۵

  . ش١٣٩١ خرداد ،١٧۶شمارۀ 
 هـای شـماره ،یانـسان علـومی شناسـ روش ۀفـصلنام ،»یاسـالم دگاهیـد از هیتنب «،یدعلیس زاده، ینیحس .١۶

  . ش١٣٧٧ تابستان و بهار، ١۵ ـ١۴
  .ش ١٣٨٩ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه قم، هشتم، چاپ ، تیب اهل و امبریپی تیترب ۀریس ،همو .١٧
 دار ،روتیـب، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، د بن محمیمرتضمحمدسیدی، دیزبحسینی واسطی  .١٨

  . ق١۴١۴ ر،کالف
زیر نظر علیرضا اعرافـی،  ،ینید تیترب: ؛ جلد دوم تیب اهل و امبریپی تیترب ۀریس محمد، ،یداوود .١٩

  .ش ١٣٨٩ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه قم، ششم، چاپ
 چـاپیر نظر علیرضـا اعرافـی، ز ،یاخالق تیترب: ؛ جلد سومتیب اهل و امبریپی تیترب ۀریس ،همو .٢٠

  . ش١٣٨٨ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه قم، دوم،
 و حـوزه پژوهـشگاه ،قم ، تیب اهل و امبریپی تیتربۀ ریس زاده، ینیحس یدعلیس و محمد ،یداوود .٢١

  . ش١٣٨٩، دانشگاه
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 سـمت، ،تهـران ،آنی مبـان و تیـترب و میتعل در مسلمان دانشمندانی آرا دانشگاه، و حوزهی همکار دفتر .٢٢
  . ش١٣٧٩

 کتـاب، پـارس تهـران، ،ثیحـد و قرآن در تیتربی شناخت تیغا وی شناخت انسانی مبان ،یمحمدعل دولت، .٢٣
  .ش ١٣٩١

  .ش ١٣٧٧ تهران، دانشگاه تهران، دوم، چاپ ،دهخدا ۀنام لغت اکبر، یعل دهخدا، .٢۴
  .ق١۴١٢ لم،الق دار روت،یب ،نآالقر الفاظ مفرداتراغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد،  .٢۵
  .ش ١٣٩١ دوران، تهران، شانزدهم، چاپ ،ها روش و ها هینظر ؛یرفتاردرمان و رفتار رییتغ اکبر، یعل ف،یس .٢۶
  .ش ١٣٩٠ دوران، تهران، یازدهم، چاپ ،نینوی پرورشی شناس روان ،همو .٢٧
  .تا بی ه،یاسالم تهران، ،یطوب نثر ابوالحسن، ،یشعران .٢٨
  .ش ١٣٧۵ ،یفردوس دانشگاه مشهد، ،یاسالم تیربت و میتعل دری پژوهش ،یدمهدیس ،یصانع .٢٩
 و للدراسـاتی الـسهرورد مکتبـة ،تهران ،میکرال القرآن لفاظال المفهرس المعجم محمدجعفر، ،یصدر .٣٠

  .ق ١۴٢۶ النشر،
 قم، ۀیعلم ۀحوز نیمدرسۀ جامع ،قم پنجم، چاپ ،القرآن تفسیری ف المیزان ن،یدمحمدحسیس ،ییطباطبا . ٣١

  .ق ١۴١٧
  .ش ١٣۶٣ العلم، دار قم، دهم، چاپ ،ساده صرف محمدرضا،سید ،ییطباطبا .٣٢
  . ق١۴١٢، المعرفه ، بیروت، دارجامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، ابوجعفر محمد بن جریر،  . ٣٣
 ،تهران ،یورکاش ینیحساحمد  حیصحت ، و مطلع النیرینمجمع البحرین ،ن بن محمدیالدی، فخرحیطر .٣۴

  . ش١٣٧۵ ،یمرتضو
  .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب، التبیان فی تفسیر القرآن، حسن بن محمد ابوجعفر ،یطوس .٣۵
  .تا یباسالمیه، ۀ  علمی،، تهرانناصری اخالق ، محمد بن محمدطوسی، خواجه نصیرالدین .٣۶
 قـم، ، امامـانی اخالق اصول از اصل پنج و ستیب ،تقی و محمد محمدی اشتهاردیمحمد عبدوس، .٣٧

  .ش ١٣٧٧ ،یاسالم غاتیتبل دفتر
 ،یاالسـالم النشر سسةٶم ،قم دوم، چاپ ،هیاللغو الفروق ، بن سهلعبداهللا بن حسنابوهالل  ،یعسکر .٣٨

  .ق ١۴٢١
  .تا یب السالم، دارجا،  بی ،االسالم فی االوالد تربیة ناصح، عبداهللا علوان، .٣٩
علـوم اسـالمی  شگاهدانـ مشهد، ،ینیدی ها آموزه در گرانید رفتار رییتغ مهارت دجعفر،یس ،یگنابادی علو .۴٠

  .ش ١٣٩١ ،یرضو
  .ق ١۴١٠ هجرت،چاپ دوم، قم، ، العین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .۴١
  . ش١٣٩٠ شباهنگ، ،تهران ،یتیترب علومی فیتوص فرهنگ محسن، ،یفراهانی نیفرمه .۴٢
  .تا ، بیالکتب العلمیه  دار،بیروت، القاموس المحیطآبادی، محمد بن یعقوب، فیروز .۴٣
 و المعـارف یفـ ونیـالع قـرة( االخـالق محاسنی ف قئالحقا، مرتضی دمحسن بن شاه، محمکاشانی فیض .۴۴

  .ق ١۴١٠ ،یاالسالم الکتاب دار قم، ،)الحکم
  . ش١٣٩١ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه قم، ،قرآن دری تیتربی ها روش محمدرضا، مقدم، یقائم .۴۵
 دوم، چـاپ،  طهـار االةئمـخبـار االا لـدرر ةاالنـوار الجامعـ بحار ، بن محمدتقیمحمدباقر ،یمجلس .۴۶
  .ق ١۴٠٣ ،یالعرب التراث اءیاح دار ،روتیب
 دار تهـران، دوم، چاپ ،یمحالتی رسولسیدهاشم  حیصحت ،الرسول آل خبارا شرح فی العقول مرآة ،همو .۴٧
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  .ق ١۴٠۴ ،هیسالماال تبکال
 عمـاد حیتـصح ،االعـراق ریـتطه و االخـالق بیتهذ ، بن یعقوب رازیمحمد بن احمدابوعلی  ه،یوکمس .۴٨

  .ق ١۴٢۶ النور، عةیطل قم، ،یهالل
  .ق ١۴٣٠ ،هیالعلم تبکال دار روت،یب سوم، چاپ ،الکریم القرآن کلماتی ف التحقیق ،حسن ،یمصطفو .۴٩
  . ش١٣۶٨ صدرا، ،تهران ،آثار مجموعه ،یمرتض ،یمطهر .۵٠
  .ش ١٣٨٨ ر،یرکبیام تهران، دوم، چاپ ،نیمع فرهنگ محمد، ن،یمع .۵١
 ،مـوال و الحفـدة و المتـاعحوال و االمن اال rّی بما للنبسماعاال متاعِا ،بن علیالدین احمد  ، تقییزیمقر .۵٢

  .ق ١۴٢٠ روت،یب ،یسیالنم دیعبدالحم محمد قیتعل و قیتحق
  .ش ١٣٧۴ ،هیسالماال تبکال دار تهران، ،نمونه تفسیر ناصر، ،یرازیش ارمکم .۵٣
 چـاپ ،یانیآشـتی مـیعظی هاد  ویانیتآشی فتحی علۀ ترجم ،رفتار رییتغی ها وهیش موند،یر برگر، لتنیم .۵۴

  .ش ١٣٨٨ سمت، تهران، یازدهم،
 االعلمـی للمطبوعـات، ةسـسٶم، ، چاپ چهارم، بیروتجامع السعادات، ذر  بن ابییمهدی، محمدنراق .۵۵
  .تا یب
  .ش ١٣٨٢ ت،یترب و میتعل ۀپژوهشکد قم، ،یاخالق تیتربی مأخذشناس ،یعل ،یبنار همت .۵۶
تحقیـق محمـد  ،الفوائـد منبـع و الزوائـد مجمـع ، بـن سـلیمانابـوبکر بنی علنورالدین  ، مصرییثمیه .۵٧

  .ق ١۴٠٨ ،هیالعلم تبکال دار روت،یبعبدالقادر احمد عطا، 
یههیلگارد، ارنست،  .۵٨   . ش١٣۶٧دانشگاهی، نقی براهنی، تهران، مرکز نشر  محمدۀ، ترجمهای یادگیری نظر
  .ق ١۴٠۶ ،قاهره ،هیاالساس ةیاالسالم ةیالترب جوانب مقداد، الجن،ی .۵٩
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  ١٣٩۶  پاییز ـ زمستان،٢۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  سرنوشت، ۀآگاهان انتخاب

  زمان امام عاتیتوق دری قرآن ّسنتی
    ١یرزائیم محمد  

  دهکیچ
 نظام ۀ مبتنی بر حکمت و عدالت خداوند در اداریا  شیوه،سنت در فرهنگ قرآن

های الهی از جملـه انتخـابی بـودن سرنوشـت انـسان،  شناخت سنت. هستی است
.  بنـدگی و عبودیـت انـسان داردًنقش زیادی در زندگی فردی و اجتماعی و نهایتا

ها، گفتارهـا و   نامهۀ به مفهوم مجموعuپژوهش این قواعد در توقیعات امام زمان
ه است،  رسیدu اشاره و تأیید امام عصرهبان بی حضرت یا ناۀتأییداتی که از ناحی

 اسـاس هالکـت و ،در قـاموس الهـی. موضوعی سودمند، نو و فاقد پیشینه اسـت
گاهانه  بـه ،الهی اساس سنت ای است که بر نجات انسان، وابسته به نوع انتخاب آ

مذکور در توقیعات و  محور اصلی مقاله، پژوهش سنت. انسان واگذار شده است
ابی بودن سرنوشت انسان، انتخ.  و مفسران استMتطبیق آن در کالم معصومان
ویـژه  ه و ارتباط ژرف آنان بMگانگی آثار معصومانیقرآنی بودن محتوای توقیعات، 

  .ای است  از نتایج تحلیل و توصیف این تحقیق کتابخانه،توقیعات با کالم الهی

                                                                 
 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢۵/١/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(mirzaee6515@gmail.com) یرضوی اسالم علوم دانشگاه اریاستاد. ١
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  . انتخاب سرنوشت،، سنت، توقیعات قرآن، امام زمان :یدیلکواژگان 
  مقدمه
ُاست که بیانگر قـول، فعـل، تقریـر، صـفات خلقـی یـا خلقـی به معنای سخنی  حدیث َ

جایگاه رفیع آن به استناد آیات قرآن، حدیث متواتر ثقلین و شـناخت .  استمعصوم
نیـز  توقیعـات امـام زمـان. اندیش و مسلمانی پوشیده نیست  بر هر انسان نیک،عقل
 با تعداد اندکی که ، ماّامام حی و ناظر خداوند در عصر االوصیا، حجت و عنوان خاتم به

. ای برخـوردار اسـت  به جهاتی که در مقاله اشاره شده، از امتیاز ویـژه،در اختیار ماست
 به آیات قـرآن ً موضوعات گوناگونی است که بعضاۀمحتوای توقیعات وارده، دربردارند

رفتـه در توقیعـات، نـشان از  کـاره تأمل در برخی آیـات بـ. استناد و استدالل شده است
الهی دارد که در کالم حضرت مورد استناد قـرار گرفتـه و و  اجتماعی ،های فردی نتس

چه مبانی توقیعات حضرت ریشه در آیات قـرآن دارد و اگر.  نگارنده استۀموضوع مقال
های خدا و امنـای او بـر بنـدگانش هـستیم و  ما حجت«: اند  خود فرمودهاهل بیت

آیـاتی کـه ، امـا )١/۵٠ :١٩۶٣، تمیمی مغربـی(» یمگیر حالل و حرام او را از کتاب خدا می
گـاهی از ایـن . شـمار اسـت  انگـشت، در توقیعـات مـورد اسـتناد قـرار گرفتـهًمستقیما آ
دهـد و حرکـت زنـدگی انـسان را معنـادار  ها، تفسیر درستی از هستی به انسان مـی سنت
و کـالم نگارنده تـالش نمـوده بـا دقـت در مـتن توقیعـات و نیـز آیـات قـرآن . کند می

ّ و مفسران، تعریف درستی از مفهوم توقیع و سنت ارائه دهد و سـپس بـه معصومان

اثبات انتخـابی بـودن هالکـت و .  بپردازدتبیین سنت مذکور در توقیعات امام زمان
 نجات انسان، نمایش همسویی و هماهنگی توقیعات با کالم خدا و سایر معصومان

در قـرآن از سـوی دیگـر، از نتـایج و  هـای الهـی سو و راهنمایی حضرت به سنت از یک
ــفوا ــسران و ی ــات و کــالم مف ــرآن، روای ــات ق ــتناد آی ــه اس ــژوهش اســت کــه ب ــن پ د ای

  .پژوهان مورد تحقیق قرار گرفته است حدیث

  عیتوقی شناس مفهوم
 ی، در لغت بـه معنـا»وقع «ۀشیل و از ریاند مصدر باب تفع که گفته چنان» عیتوق «ۀواژ

فراهیـدی، (ر به هدفی نزدیک و نیز اثر جهاز شـتر بـر پـشت حیـوان اسـت پرتاب کردن تی
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 .)مـدخل توقیـع: ١٣۴۶،  دهخدا؛۶/١٣٣: ١۴٠۴ ابن فارس، ؛٣/١٣٠٣: ١۴٠٧؛ جوهری، ٢/١٧٧: ١۴١٠
خط کوتاه سلطان بر صـدر یـا ذیـل   دست،)١/۵٢: ١۴٠٧ قلقشندی،( برخی نیز آن را نوشته

کید بـر رسـیدگی )۵١ــ ۴/۵٠: ١۴٠٣بزرگ تهرانی، آقا(نامه   به مفهوم تأیید یا رسیدگی نامه یا تأ
شـود از دیگـر مفـاهیم ایـن  مهر و نشان و آنچه امروز به امضا از آن یاد می. اند آن دانسته
 ایـن واژه در فرهنـگ عمـومی و ۀپیـشین. )٨/۵٧۵: ١٣٨٣، حداد عادل و همکـاران( واژه است
 مـدخل توقیعـات ۀنویسند. گردد برمی ساسانی منسوب به انوشیروان ۀ، به دوریحکومت

 عباسـی و تـشکیل ۀ دور و امویان وعصر خلفا هایی از توقیعات در  به نمونه،در دانشنامه
  و غزنویـانۀ در دور،هـای درخواسـتی از خلیفـه التوقیع به منظور رسیدگی بـه نامـه دیوان

بـه محـل مهـر  ایلخانـان ۀُو مهـر، در دور  عالمـت وها به مفهوم نشان سلجوقیان و ترک
نویسد در   اشاره و می، صفوی که بیشتر مهر جای آن را گرفته بودۀ و نیز در دور،سلطان
 صـادره از ۀ نامـۀداد که در حاشی» توشیح «ۀ قاجاریه این واژه جای خود را به کلمۀدور
گذاشت؛ چنان کـه  ّبر مندرجات نامه صحه می» صحیح است« پادشاه با عبارت ،دربار

کید به توشیح شاه أ این عبارت پس از تصویب قانونی در مجلس برای ت، پهلویۀدر دور
  .)٨/۵٧۶: همان( رسید می

ویـژه حـضرت ه در فرهنگ شیعی، توقیع به مفهوم مکاتبات و منـشورهای امامـان بـ
: همـان( اطـالق شـده اسـت گونه سخن شـفاهی امـام زمـان  و بر هرولی عصر

ّ وشـاء یدرخواست کتبی دایی حسن بـن علـع مصطلح، مربوط به ین توقی نخست.)۵٧٧/٨

گویـد   مـییراو. نـدک دعـا ی پسردار شدن وی خواست برااظمکاست که از امام 
ِّ وسـمه كَ حاجتـــ یتعـال وكتبـار  ـ اهللایقد قض« :خط مبارکش توقیع فرمود امام با دست َ

ًمحمد  نیـز ان که در چند روایت از امام رض چنا؛)١٢٣١ ح،٣٣٢: ١۴١٣،  قمیحمیری(» اّ
 ایــن اصــطالح پــس از آن .)٢/٩٣: ١٣٨٠؛ صــدوق، ٣/۵: ١٣۶٣کلینــی، ( اســت کــار رفتــهه بــ

بر . های مستقل و غیر مسبوق به پرسش نیز اطالق شده است گسترش یافته و به یاداشت
عنـوان توقیـع در کتـاب شـیخ  به  االعظماساس متن توقیعاتی که از حضرت بقیةاهللا

و برخـی مکتوبـات  که بر سخنان نان شفاهی امام زمان سخ نه تنها بر،صدوق آمده
 توقیـع ، مـسائل دینـی اسـتۀگونـه و اظهـارنظر دربـار  غیبنحوی نایبان حضرت که به
یافتـه در کـالم  نگارنـده تعـاریف سـامان .)٣٠۵ ــ٢/٢٣۵ :١٣٨٠صدوق، ( اطالق شده است
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 حـضرت بقیـةاهللاتوقیعـات منـسوب بـه ه ویـژه  را مطابق با متن توقیعات بپژوهان حدیث
  نـاظر بـه توقیعـات امـام زمـانًتـر کـه غالبـا داند و در تعریفی دقیق  نمیاالعظم
نگاری یا تأیید امام زمـان و   عبارت از مکتوبات، حاشیهْ بر این باور است که توقیع،است

 یا بـه ًئاکه ابتدااست  امام بان مأذونیگونه نا غیب  یا رفتار و گفتاربرخی از ائمه
ا بیـان شـده یـواست فرد یا افرادی در موضوع یا موضوعاتی نگارش، تحـشیه، تأییـد درخ
 قـسمت پایـانی آن اسـت ،کند آنچه تعریف مذکور را از سایر تعاریف متمایز می. است

. گنجد فشان نمیی بخشی از توقیعات در تعارًکه در تعریف دیگران نیامده است و عمال
  به شکل مستقل و غیر مسبوق، یا تأییدات کتبی حضرتها و نامه رسیده، ِبرخی از توقیعات

ماننـد تـوقیعی  ــ ،شدهبوده است؛ اما برخی توقیعات واردال و یا در پی درخواستی ٶبه س
گونه یک شمش طـالی تحـویلی   به شکلی غیب وروح بدون اطالع قبلی بن که حسین

  ســرخسایــن مــال مــا نیــست و شــمش مــا در کــه را از بــین بقیــه جــدا کــرد و گفــت 
  آور وی اعجـاب مـستدل و  و یـا پاسـخ)٢٩٧ــ٢/٢٩۵ :همـان( مانده است ها جا زیر ریگ

  آسـای عـین طالهـای  معجـزهۀنیـز ارائـ و )٢٨٠ـ٢/٢٧٨: همان( کالمی ۀدر برابر یک شبه
  )٢/٣٠٠ :همـان( بـن روح نـوبختی بـه دجلـه انداختـه بـود یک زن که به دسـتور حـسین

نگاری  هحاشی نه تأیید و رد امام و نه ، امام استۀنوشت  از توقیعاتی است که نه دستـ ...و
گـویی،   همـان غیـب،چه باعـث شـده بـه عنـوان توقیـع فـرض و مکتـوب شـودامام؛ آن
 نیابـت و بـه ۀبـه واسـطکـه ب امام است یالعاده از سوی نا نمایی و رفتارهای خارق غیب

ان حـضرت ظهـور پیـدا بی و در رفتار و بیان نا شدهمنتقلوی شکل مرموز و ناشناخته به 
  .کرده است

  توقیعات تاریخی ۀپیشین
 اسـت یری بن جعفر حم محدث گرانقدر ابوالعباس عبداهللا،توقیعاتکنندۀ  تدویناولین 

صـدر (اسـت  امام عـسکری و یجواد، امام هادامام رضا، امام  اصحاب ۀکه از جمل
ی را نیـز درک کـرده  وی حتی عصر غیبت صغر.)۵/١۵٢: ١٣٧۵ ،سیدجوادی و همکاران حاج

  را نیز جمع کرده استآید که توقیعات امام عسکری مینجاشی بر از رجالاست و 
هن کاسناد مشهور و . )١٠/١۴۵ :١۴١٣، معجم رجال الحـدیث، ییخوموسوی ؛ ١۵٢: ١۴١۶نجاشی، (
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 ۀالغیب شیخ مفید، االرشاد ١ شیخ صدوق،الدین کمال شیخ کلینی، الکافیژه یوه  بحدیثی
هـا در  شتر آنیـه صـدور بکـ ع استیصد توقیک دارای ً طبرسی تقریباحتجاجاال و یطوس
سفیر سوم ز حسین بن روح نوبختی یر دوم و نی سفارت محمد بن عثمان سفِی طوالنۀدور

 وافیال ،وسائل الشیعه ،االنوار بحار، آثاری همچون نادر کتب معتبر متأخر. حضرت است
کلمـة االمـام  ، الصغریةتاریخ الغیب از جمله یشمندز آثار ارزی و در عصر حاضر ن،...و

معارف ٶسسۀ  توسط ممعجم احادیث االمام المهدیو ...  ومقدسه توقیعات ،المهدی
جوادی و سـید صـدر حـاج( ارشد سامان یافته اسـت ۀنام اسالمی در شش جلد و تعدادی پایان

اخبــار مهــدویت و  ۀ در میــان منــابع اهــل ســنت اگرچــه دربــار.)۵/١۵٠: ١٣٧۵، همکــاران
: ١۴١٧قرشـی، (  بـاقی اسـت نیـزً بعـضاشـده کـههایی گزارش   کتابحضرت مهدی

  . توقیعات به چشم نخوردۀ کتابی دربار،های نگارنده  در مطالعات و کاوش،)٢٢٣ـ٢٢٠

  عاتیتوقی سندی ابیارز
الحـدیث،   از اسنادشـان از نگـاه مـصطلحیاری، بـستوقیعـاتافزون بر مسند بودن اکثـر 

ه ک یثی احادی رجالی نیز اسناد برخۀرانیحتی با نگاه سختگو اند  واسطه مک السند و یعال
ح ی متـصل و صـحیرده، به طور رسمک نقل هالغیبز ی و نحکاماال تهذیب در یخ طوسیش

خ صـدوق نقـل یشـّمـورد ترضـی  ِخیق مـشایـ دیگر نیز کـه از طریبرخ. اند شمرده شده
 ؛)٢/٢٧۵: ١۴١١ مامقـانی،(داننـد  یمـ» ممـدوح« ن راشناسان آنـا ای از رجال اند، عده شده
خ صدوق و لعن یا آمدن شی به دنی برا امام زمانیکه برای توقیعاتی مانند دعا چنان
  .)همان( ، ادعای شهرت و استفاضه دارندیشلمغان

 نظارتی و گزینش افراد ویژه در اطالع از توقیعات مکتوب و نیز رفتارهـای ۀبستنظام 
 ۀاسـتفاد فرصـت سوء،بان امام که در توقیعات متجلی استیگون نا ع غیبهمراه با اطال

بـانی و گـزینش راویـانی ماننـد راویـان یناچنـین بـا وجـود . کـرد نامحرمان را سلب مـی
 بـیش ْبت صغری، نقل و انتقال توقیعـاتیتوقیعات و هشدارهای به موقع امام در عصر غ

 توقیـع ٨٠اسناد و محتوای بـیش از  .تدور بوده اسه های حدیثی از آسیب ب از مجموعه
                                                                 

 یطوسـشـیخ  ۀالغیبـز در یـت نیـع و روای توق۴٣ دعا آمده و یکع و ی توق۴٩ همتمام النع کمال الدین ودر . ١
  .خ صدوق نقل شده استیها از ش  عدد آن١٢ه کاست 
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 ، سـال٧٠ تـا ۶٩  معتبـر از راویـان مختلـف در مـدتیها تابک از امام زمان در رسیده
  .هاست راهی مطمئن به صحت آن

  عاتیتوقی محتوا
  نسبت به سـایر احادیـث رسـیده از اهـل بیـتبا آنکه حجم توقیعات امام زمان

  ومعـارف اعتقـادی.  متعـددی اسـت در عین حـال دارای موضـوعات،خیلی کم است
ف، ، وقـطهارت، نمـاز، روزه، حـج، شـهادت، قـضادر ابواب های فقهی متعدد  پرسش

  بخـشی از،)٢۶٨ ــ٢/٢٣۵: ١٣٨٠صـدوق، ( راتکُ مـس واحکـ، صـدقه، نمعامالت، خمـس
 ۀهـا بـا احادیـث رسـیده از ائمـ موضوعاتی است کـه عـالوه بـر همـاهنگی اکثریـت آن

ای مشهور فقها و عالمان شیعی است که خود نیازمنـد نگارشـی ، مطابق با فتو هدی
 )٢/٢٨٧: همـان(ِ اخبار از امور پنهان، دعاهای حـضرت ًها و بعضا کرامت. جداگانه است

: همـان( از دیگـر موضـوعات اسـت ،و مسائل جزئی ماننـد تأییـد و رد برخـی اشـخاص
  .)٢٨٠ـ٢/٢۵٠

  ّسنتی شناس مفهوم
 و گاه فریضه، )٣١/۴۴۶: ١٣۴۶دهخدا، ( ی روش، قانون، رسمّسنت در زبان فارسی به معنا

 در زبان عربی به معنـای جریـان .)۵/٢١٣٩: ١٣٧۶جوهری، (لزوم، راه دین و شریعت است 
و آسانی است کـه ممکـن اسـت در رفتـار، کـالم و یـا صـفتی از صـفات باشـد  مستمر

ــسندیده  برخــی آن.)۵/٢٣٧: ١۴١٧مــصطفوی، ( ــان پ ــدی، طی حــسینی واســ( را جری : ١۴٠۵زبی
 :تـا فیـومی، بـیمقـری (داننـد  بد را نیازمند قرینه می توصیف به خوب ونیز  و برخی )٩/٢٢۴

ن گـاه ادر اصطالح فقها و متکلم.  سنت در اصطالح علوم، مفاهیم متعددی دارد.)٢٩٢
 ،)۴: ١٢٧٢، عاملی جزینـی() و امام پیامبرحدیث یا روش ( به معنای حکم متکی به شریعت

: ١٣٩٢نجفـی، (رود  کار می همعنای مستحب در مقابل واجب ب  و گاه به،قابل بدعتدر م
 ِ به معنای قانون کلی،شود  این اصطالح وقتی به خداوند سبحان نسبت داده می.)١٠/٩٠

 از ایـن رو در نگـاه مفـسران بـه روش ؛)٢٢٣: ١٣٨٢فـیض، (حاکم بر جوامع خواهـد بـود 
: ١٣٩٠ی، یطباطبـا( شود پیوسته اطالق می ریان عادی و و ج)٨/۵٨١: ١۴١۵طبرسی، ( متداول
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  :اند  در تعریفی مقبول گفته لذا.)٣۴٠/١۶
هـا تـدبیر و   آنۀَهایی است که خدای متعال امور عالم و آدم را بر پای سنت الهی، روش

  .)۴٢۵: ١٣٧٩مصباح یزدی، ( کند اداره می

: ١٣٨۶مرادخـانی تهرانـی، ( ده اسـت بار در قرآن آمـ٨ تعبیر شده و این تعریف با سنةاهللا
های الهی با عنایت به آثار، رفتارهای فردی و اجتماعی، تکوینی و اعتباری به   سنت.)٩٢

همـسویی بـا هـا،  آنهـای  تـرین ویژگـی  از مهم.)٩۴: همان(شود  انواع مختلف تقسیم می
 عـدم ،)١۶ /؛ جـن۵٩ /کهـف( مند بین حوادث تـاریخی اصل علیت و داشتن روابط ضابطه

ناپـذیری  شـمولی و تبـدیل و تحویـل  جهـان،)١٩ /رعـد؛ ١٣۴ /بقـره( هـا  انسانۀتنافی با اراد
دنیوی بودن سنن الهی به معنای . )٢٣ /فـتح؛ ۴٣ / فاطر؛ ۶٢ و ٣٨ /احزاب؛ ٧٧ /اسراء(ست ها آن

پذیری سنن با حفظ نقش انسان در حوادث و هم به معنـای اجـرای  قابلیت نقد و تحلیل
 و بـا )١٢١: همـان( سـتها های آن یا به صورت فردی و جمعی از دیگر ویژگیسنن در دن

؛ ۴٣/ فـاطر ؛ ۶٢ و ٣٨ /احـزاب؛ ٧٧/ اسـراء(تبدیل یـاد شـده اسـت  اوصاف غیر قابل تحویل و
انتخابی بـودن  ّسنت«نگاه قرآن و مفسران به سنت، رویکرد نگارنده در تبیین . )٢٣ /فـتح

تردید گفتار معـصومان بـر اسـاس  بی.  استزماندر توقیعات امام » سرنوشت انسان
از  برگرفتـه ، به عنوان حجت خداوند)١/۵٠ :١٩۶٣، تمیمی مغربی( فرمایش امام صادق

صـدد بیـان   اما آنچه نگارنـده در.های خداوند در قرآن است دستورات، معارف و سنت
ِّ یبْنَ عَكَلَ هْنَ مَكِلْھَیِل  ۀ تبیین آی،روست پیشۀ آن در مقال ِّ یبْنَ عَّیَ حْنَ مَىيََْ وٍةَنَ  موجـود در ٍةَنَ
بان از سوی امام ابـراز یمفسران است که در بیانات نا  ومعصومان کالم توقیعات در

در مجمـوع اسـناد و مکتوبـات . به مناسبتی خاص مورد اسـتدالل قـرار گرفتـه اسـت و
توقیعات آمده که بیانگر سـه در ه مناسبت یا فراز قرآنی ب آیه ١٠حدیثی موجود، کمتر از 

 امامت است که جریانی به امتداد تاریخ زندگی بـشر ۀسنت اول دربار. سنت الهی است
ناپذیر ابتال و آزمایش افراد و جامعـه اسـت و سـومین  دومین سنت، سنت اجتناب. دارد

سنت، انتخابی بودن سرنوشت انسان در هالکت و نجات است کـه بـه طـور روشـن در 
 بحـث و روشـن نمـودن نپرهیز از طـوالنی شـدبرای نگارنده . ان شده استتوقیعات بی
ک مورد آن پرداخته است و سـنت ابـتال ی فقط به ،پژوهش پیرامون توقیعات افقی نو در

 بـه ،گنجـد و در طـول آن مـی» انتخابی بودن هالکت و نجات«که در واقع ذیل سنت 
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 ِبوق بـه سـابقه نبـوده و بیـشتر مـس، مذکورۀپژوهش از زاوی. شود  مختصر بیان میشکل
 تحلیل کلی پیرامون موضوعات مطروحه در توقیعـات اسـت کـه ،گرفته کارهای صورت
هـای  موضـوع سـنت. صفحات مجازی آمده است نامه و برخی مقاالت و در قالب پایان

 . به شکل جداگانه نگارش یافتـه اسـت، و مقاالت گوناگونها الهی هم در قالب کتاب
محـور توقیعـات، بـه   به منظور نمایش رویکـرد قـرآن،شدههای یاد به ویژگیاما با عنایت 

 تا هم پیوند قرآنی توقیعـات را در نـزد ایم  تأمل نگریستهۀآیات موجود در توقیعات با دید
ِّ یبْنَ عـَكَلـَ هْنَ مـَكِلـْھَیِل  ۀم و هـم آیـیمخاطبان و مسلمانان نشان ده ِّ یبْنَ عـَّیَ حـْنَ مـَىيْـََ وٍةَنـَ  ٍةَنـَ

  .میکار رفته در توقیعات را به عنوان سنت الهی تشریح نمای هب

گاهانانتخاب   ی الهقاموس در قرآنی سنتی ، سرنوشتۀ آ
 رفتـار ۀ و سنتی از سنن خداوندی کـه اسـاس و شـالود،ترین آیات الهی کی از کلیدیی

 و خداونـد زنـد  بر بشر را رقـم مـی)٢٧: ٢٠٠۴شریف الخطیب، (  خداوندۀحکیمانه و عادالن
های مختلف فردی و اجتماعی بـر ایـن  متعال در دنیا نوع تعامل خود را با بشر در عرصه

ِّ یبْنَ عَكَلَ هْنَ مَكِلْھَیِل فراز مبنا استوار نموده است،  ِّ یبْنَ عـَّیَ حْنَ مَىيََْ وٍةَنَ  ۀسـور ۴٢از آیـۀ  ٍةَنـَ
  . است١انفال

 مورد استناد چیست؟ مفسران ۀه مراد از بیناست کآن  مورد پژوهش در این فراز ۀنکت
 چگونـه  ایـن آیـه در گفتـار دیگـر معـصوماناینکهتر  اند؟ مهم در این باره چه گفته

ها نسبت به آیـه   نشان از عدم درک درست آن،تفسیر شده است؟ بررسی دیدگاه مفسران
رفتـه در  کـاره ها و هم معانی ب ، هم عرصه واکاوی سخن و کاربرد معصومان. دارد

بیـانگر دعـوت و عمـل واحـد ایـن ذوات  که دهد اصطالحات آیه را به خوبی نشان می
  .مقدس بر اساس سنن قرآن و فرمان الهی است

  مفسران نگاه در ٍةَنِّیَب ْنَع َّیَح ْنَمی َیْحَیَو ٍةَنِّیَب ْنَع َكَلَه ْنَم َكِلْهَیِل   ۀیآ
مفـسران . »ّبینـه اسـت«و » امر مفعول « در گرو تبیین دو اصطالحهتفسیر درست این آی

                                                                 
١.  َإذ أنمت بالعدوة الدنی ْ ُّْ ِْ َ ُ ْ ِ ْ

ُ َ ْ
ْا و بالعدوة القـصوی والرکـِ َّ َ َ ََ ْ ُ ْ ْ

ِ ْ ُ ِ ْ
ْمـنُکب أسـفل ُ ِ َ َ ْ َ اعـدمت الختلفـمت ىف املیعـاد وُ ِلکـم ولـو 

َ َ َِ َ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َن لیْ ِ َقـضیْ ِ َ اهللا أمـرا اکْ ً ْ َ ًن مفعـوال ُ ُ ْ َ َ
َلی ِھلِ َ من هلَكْ َ ْ ِّ عن یبَكَ َ ْ َنة وَ َ ٍ َّمن حی َْىيَ َ ْ ِّ عن یبَ َ ْ ٌنة وإن اهللا لسمیع علميَ ِ َ ٌ ِ َ َ َ َّ ِ َ ٍ َ

) ۴٢ /انفال(.  
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بـا وجـود تـالش در انعکـاس تفـسیر   و دو اصـطالح ندارنـد وه یکسانی از این آیتفسیر
 را همـان »امـر مفعـول«برخـی . اند به برداشتی جامع و مانع برسـند ، نتوانستههدرست آی

 ؛یرد که المحالـه واجـب اسـت صـورت پـذ)٢/١١٧: ١۴٢٣، بلخـی(اند   دانسته»کائن امر«
 کـه )١٠/٩: ١۴١٢طبـری، (یعنی عزیز کردن دین و دینـداران و خـواری شـرک و مـشرکان 

 و مشرکان قریش تقدیر  پیامبرِ دو سپاهۀنشد بینی  جمع و تالقی پیشۀخداوند در سای
مترقبه میـان   اصل تالقی غیر،مانند طبری  عالمه طباطبایی.)۴/٨۴٠: ١۴١۵، طبرسـی(نمود 

 نابرابر مشرکان را مانند شـیخ ِ دانسته، و پیروزی مسلمانان برابر سپاهدو سپاه را امر مفعول
لـذا . نامیـده اسـت  معجـزه و بینـه،)١/٣۶١: ١۴٠٩ دریـس حلـی،ا؛ ابن ۵/١٢٨: ١۴٠٩(طوسی 

  :نویسد می
 ایـن ،ت و مـشورتی از قبـل باشـدیـو رٶیعنی همانا خداوند بدون آنکه قصد عزیمت 

 روشنی ۀشرکان را رقم زد تا این پیروزی و نصرت، بینمنان و رسوایی مٶیید مأو تتالقی 
. هدایت و هالکت هر کس بر اساس بینه باشـد بر حقیقت حق و بطالن باطل باشد تا

: ١٣٩٠ ی،یطباطبـا( دانـد ایشان نیز منظور از هالکت و حیات را گمراهی و هدایت مـی
٩/٩٢(.  

بینـی هـر دو گـروه در  شقابـل پـی یعنی قضای الهی بر این رفته بود که با تجمع غیر
 کـس ای ایجاد نماید تا هـر  حق در برابر شرک، بینهۀ بدر و به سامان رساندن جبهۀمنطق

 حق از باطل را بشناسند ۀ جبه،)٢/٣٠۶: ١۴١۵فیض کاشانی، ( خصوص شاهدان درگیریه ب
؛ ابـن ۵/١٢٨: ١۴٠٩ طوسـی،( انتخابی، مبتنی بـر دلیـل باشـد ۀو انتخاب هر یک از دو جبه

 امـا ،»ی بیـانأ«سد یـنو مـی» نـةّعـن بی« طبرسی با آنکه ذیل .)١/٣۶١: ١۴٠٩ریس حلی، دا
داند  آسای پیامبر در جنگ بدر می  بینه را پیروزی معجزه،کند تفسیری که از آیه بیان می

آورده که خود حجتی بـر  منان بر کفارٶ نصرت مۀ را به مفهوم وعده بین،و از قول برخی
  .)۴/٨۴٠: ١۴١۵(ر ادعای رسالت است صدق گفتار رسول خدا د

 و )۵۶ /مائــده( پیــروزی ،)٨ /منــافقون(بــر اســاس آیــات قــرآن مــسلم اســت کــه عــزت 
که در آیات مـذکور   اما چنان.منان و مسلمانان استٶ متعلق به م)٢٢ /مجادله(رستگاری 

طـوری ه تابع شرایط و ضـوابطی اسـت؛ بـ ها مطلق نیست و یک از این ویژگی  هر،آمده
 ۀ تجربــ.)۶٩ /؛ عنکبــوت٧ /محمــد( هــا مــشروط بــه آن شــرایط اســت  فعلیــت یــافتن آنکــه
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لـذا .  دلیل بر صـحت مـدعای ماسـت،های انبیا و اولیا و مسلمانان  و پیروزیها شکست
از پـیش  توانـد نـاظر بـه تالقـی  نمـی، یـاد شـده»امر مفعول«که به  هآی سنت موجود در

منـان در جنـگ باشـد ٶنگ بدر و یا سـرافرازی م ایمان و کفر در جِ دو سپاهۀنشد تعیین
سـت کـه در  ا همـان،خـورده و قطعـی خداونـد  بلکه سنت رقم،)٢/٢٣: ١۴١۶سمرقندی، (

ِّیب ْنَ عَكَلَ هْنَ مَكِلْھَیِل  :شده ادامه از آن یاد گاهان...ٍةَنَ .  سرنوشت استۀ و بیانگر انتخاب آ
ر بدر، از معجزات خدا و امـدادهای الهـی  دو سپاه نابرابر دیآسا با آنکه پیروزی معجزه

منان در ادعای ٶهای الهی در قرآن و گواه صدق رسول و م است که خود سنتی از سنت
 الهـی در نـصرت ۀ تحقق شرایط آن و وعـدۀتردید این پیروزی به واسط  اما بی،حق است

که شاهد ها   مذکور نیست؛ زیرا ممکن است برای آنۀتفسیر بینه در آی مسلمانان است و
 ، خبر موثق، بینه و حجت باشـدۀواسطه های بعدی ب  برای نسلً بدر بودند و نهایتاۀصحن

 حجیـت نـدارد و بینـه محـسوب ،ولی برای آنان که قبل از آن با این بینه مواجـه نبودنـد
 سـازگار ...ْنَ عـَكَلـَ هْنَ مـَكِلـْھَیِ لًوالُعـْفَ مَنَا اکًرْمـَأ ُ اهللاَیِضْقـَیِل  ۀ از سویی با اطـالق آیـ وشود نمی

گمراهـی را در گـرو  یا نابودی و  زندگی و هدایت و،پس آن چیزی که خداوند. نیست
 الهـی اسـت کـه تحـت عنـوان شـریعت، اوامـر و نـواهی، یآن دانسته، اصل بیان یا بنـا
بـه بینـه یـاد شـده و یکـی از   از آن،های فردی و اجتمـاعی معارف، بیان حقایق و سنت

 آن امر مفعول الهی .مس غنایم استُخ  دستور١،انفال ۀ سور۴١ ۀدر آی رمصادیق آن اوام
: ١۴١٩،  رازیحـاتم ابـی ابـن( گمراهی و کفـر ،)١٠/٩: ١۴١٢طبـری، (گونه مرگ  ست که هرا
 ۀهدایت و ایمان را به نوع واکنش انـسان در برابـر بیـان و بینـ  زندگی،ً و متقابال)١٧٠٨/۵

 سرنوشـت فـردی، ، اختیار و انتخـاب خودشـانۀدر سایها  مذکور واگذار کرده تا انسان
َومـ آیاتی مانند که بدیهی است . زنندب را رقم شان اجتماعی، دنیوی و اخروی َنـا معـذبني ُا کَ ِ

ِّ َ ُ َّ
ًحىت نبعث رسوال ُ َ َ َ ْ َ َّ َ )٣٨ / مـدثر؛١١ / رعـد؛٣٩ / نجـم؛١٣١ /انعـام( و نیز آیات مشابه آن )١۵ /اسراء( 

فرماید با آنکه خداوند قادر است تمـامی   میی خوی مرحوم آیةاهللا.مطابق همین معناست
ًِاحـَ وًةَّمُ أْمُکَلَعََ ُ اهللاَاءَ شْوَلَو : بشر را بر طریق هدایت نهد َ

 ،کند   اقتضا میش ولی حکمت
 بلکه حـق را توضـیح داده و گمراهـی را ،که هیچ کسی را در باور و عمل مجبور نسازد

                                                                 
١ .  ْواعلموا أمنا غنممت من َ ْ ِ ْ ُ ْ ُِ َ َ َّ َ َ ْ َء فأن هللا مخسه وللرسول ولذی القرىب والیَ ْ َْ َ ََ ْ َُّ ِ ِ ِ ُ ِ ُ َ ُ ُ ِ ِ َّ َ َ ِتاىم واملساکٍ َ َ ْ َ َ ُني وابن السبیل إن کَ ْ ِ ِ ِ َّ ِ ْ َ ِنمت آمنمت باهللاِ ِ ْ ُْ ُْ َ وما أنزلنـا  عبـدنا َْ ِْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ

ْ ْم الفرقان َ َ ِ
َ ْ ُ ْ معان واهللا  کَ ُم التىق ا َ َ ُ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ ْل َْ َ ٌء قدیرِّ ِ َ ٍ) ۴١/ انفال.(  
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ایمان و گمراهی اشخاص از روی اختیار باشد و حجت خداوند بـر مـردم  نماید تا تبیین
ًارکَا شَّمِ إَیلِبَّ السُاهَنْیَدَا هَّنِإ  :تمام باشد   .)٣٠٩: ١۴١٣، البیانی، یخو؛ موسوی ٣/ دهر( اًورُفَا کَّمِإَا وِ

  معصومان رفتار و گفتار در »ةنّیبة یآ«
یخی و جایگـاه رفیـع آن در مـتن زنـدگی ّبه منظور تبیین صـحیح ایـن سـنت قرآنـی تـار

پردازیم تا در گام   می و اهل بیتها، به کاربرد و تبیین آن در کالم پیامبر انسان
 ۀ این سنت در تجربۀ اهل بیت به جایگاه ارزندیاتکاسپس با مفهوم درست آن و با ول ا

 یدر روایت. ا شویمهای اجتماعی قرآن آشن ًعینی زندگی و نهایتا بیان و بنای آنان بر سنت
  مذکور استناد شده، قرآن بـه عنـوان آمـر و زاجـری شـناخته شـده کـه بیـانگرۀکه به آی

ها، تشریع دین و حجت خدا بر خلق و نیز پیمانی است که  المثل ها، ضرب حدود، سنت
 هـای شـرافتمند و  انسان.)١/١٨: ١۴١۵بحرانی، حسینی (ها در گرو آن است  سرنوشت انسان

 و ۵٢/١۶٧: ١۴٠٣مجلـسی، (انـد  در لسان روایات حجـت بالغـه معرفـی شـده لهی اۀبرگزید
 و بعثـت )٧٣/٣٧٣ :همـان( کـه بـا اسـتناد بـه ایـن آیـه، امـر و نهـی خـدا  چنان،)۴٣/٣۶٣

  .استشده ده یبینه نام ،)۴٩/١۵٧: همان( هشدار او االنبیا و بشارت و خاتم
 پس از حمـد و ،گفت میدر حالی که ایستاده سخن  مکرر رسول مکرم اسالم 

: ١۴٠٣؛ مجلـسی، ٣٠۶ــ٣٠۵: ١۴١٠، یکوف( شهادت به یکتایی خدا و رسالت و خاتمیت خود
فرمـود  مستند »ةنّآیة بی«به   ارسال خود از سوی خداوند به سوی تمامی بشر را،)٣٧۴/١۶

 ، پرداختـههـای امـام  به جانـشینی خـود، بـه ویژگـیو در روایتی با معرفی علی
ِّ یبْنَ عـَكَلـَ هْنَ مـَكِلـْھَیِل ة ی تقوم اآلكفإذا فقدتموه فعند ذل «ۀرا با جمل او ۀفرمود  ْنَ مـَىيْـََ وٍةَنـَ

ِّ یبْنَ عَّیَح   .)١۵۵ ـ١۵۴ :١۴١٠، یکوف( ی نمود الهی معرفۀ بین»ٍةَنَ
 و اسـتداللی روشـن ،ای معین و مـشخص ، قاعده منینٶاین آیه در کالم امیرالم

  :حضرت فرمود. انسان بر اساس حکمت و برهان استدر هدفمندی خلقت و 
های مختلف و   بلکه با وجود تیپ،خداوند خلق را در کری و کوری و اللی فرو نبرده

هـا ارزانـی کـرده تـا هالکـت و حیـات  دادن تمام امکانـات مدرکـه، عقـولی را بـه آن
گاهانه باشد    .)١/١٨: ١۴١۵بحرانی، حسینی (اشخاص بر محور بینه و برهان و انتخابی آ

   در کوفـه ازاستناد به این سنت ازلـی و اجتمـاعی در کـالم امیرالمـومنین علـی
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 در حالی که در مـسجد جـامع کوفـه علی.  عجیبی استۀر رسیده که واقع تمامیثم
ای طـوالنی   خطبـه) جنگ با معاویهۀوان و تعلل اکثر سپاهیان از ادامپس از جنگ نهر(

طوالنی شدن و زیبایی وعظ و ترغیب و ترهیب خطبه تعجب کرد و مردم نیز از  ایراد می
 االنبــار فریادکنــان وارد مــسجد شــد و بــا دادخــواهی از ۀکــرده بودنــد، فــردی از منطقــ

.  کـردشـکوهآنـان  هجوم معاویه به شیعیان آن ناحیـه و غـارت ۀ دربارمنینٶامیرالم
 ۀآن منطقه به واسطیت و کیفیت جنایات معاویه در ّ از کم، با قطع سخنان خودامام

 :پیشاپیش منبر بلنـد شـد و گفـت )حسن بن ابراهیم(ِمرد ازدی  .دشمنی با وی خبر داد
 چرا با اینکه این قدرت را داری بر روی منبرت نشستی و حال آنکـه در !منانٶم ای امیر

و تو چشمانت را بـر  آورد خوار بر سر پیروانت چه جگر]هند[ پسر ،دیار تو لشکر معاویه
 َكِلـْھَیِل :  قرآن را تـالوت فرمـودۀ این آی،»كویح«حضرت ضمن بیان ! ا فروبستی؟ه آن

ِّ یبْنَ عَكَلَ هْنَم ِّ یبْنَ عـَّیَ حْنَ مَىيََْ وٍةَنَ طـرف مـسجد فریـاد زدنـد کـه ای   مـردم از چهـار. ٍةَنـَ
ال آنکـه باشد و ح» هبین«منان تا چه زمانی باید نابودی و پایداری هر فرد از روی ٶم امیر
َلی : ؟ حـضرت بـه آنـان فرمـودهـستندعیانت در حال نابودی یش َقـضیِ ِ ً اهللا أمـرْ ْ َ ًن مفعـوالَا اکُ ُ ْ َ َ .  

 رفتن به سوی معاویه و تشویق بـه ۀروز که ما را آماد کثیر مرادی فریاد برآورد آن بن زید
 در سخن رو شدی و چون یکی هبا اعتراض دو نفر در این کار روب مبارزه با وی کردی و

سر او را به سر سگ تبدیل نمودی و چـون بـه ] قدرت و نگاهت با[، بر تو پیشی گرفت
 حال سخن ما این است که ایـن قـدرت کجـا ، او را به حال اول برگرداندی،تو پناه آورد
کند؟ تو خود قـسم یـاد  ّآید و شر او را از ما کوتاه نمی معاویه فرود نمی] سر[رفته که بر 

] شـامدر [ معاویه ۀبر سین] از کوفه[توانم با همین پای خودم   می،خواهمکردی که اگر ب
 موجـب ،کنی و با خـودداری پس چرا این کار را نمی! بکوبم تا با فرق سر بر زمین افتد

 کنی؟ امام می] دوزخ[ ما را وارد آتش ،با تردید ما در تو ]ًنهایتا[های ما و  ضعف دل
سپس پـای خـویش را از . دهم به سرعت آن را انجام میتوانم و  اینک نیز می هم: فرمود

از در مسجد خارج شد و سپس پا را به سوی ران ] به شکل ممتد[فراز منبر دراز کرد، پا 
 تاریخ این زمان را به یـاد بـسپارید و آن را بـه خـاطر ، ای مردم:خود جمع کرد و فرمود

  کوبیـدم کـه از بـاالی تخـت معاویـهۀداشته باشید که همین لحظه با پای خودم بر سـین
ُن النظـرةین فـأیمنٶر المـیا أمی«:  زمین افتاد و فریاد زدهبا سر ب] سلطنت[ َ ِ  آنگـاه پـای ؛»َّ
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مردم منتظر ورود این خبر شدند و دانستند کـه در همـان سـاعت و .  را جمع کردمخود
معاویـه  اخبار و کتب تاریخ نوشتند که پایی از سوی کوفه به شکل متصل از ایـوان ،روز

معاویـه بـا سـر بـه زمـین آمـد و .  معاویه کوبیده شدۀپیش چشم مردم وارد شد و بر سین
آنچـه . )٢٨٢ــ٣٣/٢٨١: ١۴٠٣مجلـسی، (همان صدا از او بلند شد و سپس از ایوان برگـشت 

ر طالـب بـ یابـ بـن علـیۀ رغم توانمندی ویژبه  ،وضوح از این گزارش مستند پیداست به
مله معاویه، حضرت از وجود سنت ماندگار و خـاص الهـی در  کفر و از جۀنابودی جبه

دست خود ه دهد که تعیین سرنوشت و امنیت و رشد و تکامل ب بین بشر در دنیا خبر می
. ای هزینه و برنامه و زمـانی  اما هر کاری راهی دارد و هر خواسته؛خورد ها رقم می انسان

 نـاظر بـه نـوع ، قرآنـیۀ بـه آیـ اسـتناد حـضرت،بر اساس اسناد تاریخیکه بدیهی است 
 گرانـی و ، کوفه پس از جنگ نهروان است که در جنـگ علیـه معاویـهۀعملکرد جامع

با معاویه در کنـار حـضرت خـودداری کردنـد و بـا یارویی  از رو،سنگینی به خرج داده
 نابودی معاویـه، تحـت تـأثیر عواطـف، وسـاوس شـیطانی و ِتمام گذاشتن مأموریت نیمه

ّاین رویگردانـی و تعلـل و .  دوری جستند از یاری حضرت علی،گرفتهانسانی قرار 

از  و  حکومت و قدرت علیۀتفرقه و فروپاشی هیمنموجب سو  یکاز  نگری، کوته
 ِهایی کـه در روزگـار  غارتۀمجموع. قوای معاویه شدتقویت ابی و ی دیگر فرصتسوی 

 و از همـه بیـشتر بـرای چند بـرای مـردم هر،گرفت ز سوی معاویه صورت میاآن خطبه 
 این مـردم و مردمـانی ۀهای گذشت  معلول کوتاهی،همه  ولی این، زجرآور استعلی

ممکـن کلـی ه آن به سـادگی و گـاهی بـجبران در زمان فروپاشی سپاه صفین است که 
 در حـالی کـه ،برآوردند که تا کی بایـد چنـین باشـد  وقتی فریاد،به همین علت. نیست

َلی  :فراز قبلی آیه استناد جستند؟ حضرت به هستندودی شیعیانت در حال ناب َقضیِ ِ ً اهللا أمـرْ ْ َ ا ُ
ًن مفعوالاَک ُ ْ َ َ ایـن  وبـدیل اسـت برگـشت و بـی  یعنی این سنت الهی است که حتمی و بی؛ 

 ۀِلـذا هالکـت مردمـان خطـ. ها هستند که خود را باید بر اساس آن همـراه سـازند انسان
کـه بـه تکلیـف خـود است  و کردار خودشان و افرادی ، مولود رفتار حاکمیت علی

عمل نکردند تا هم خود را به هالکت اندازند و هم دیگرانی که در آن تصمیم مشارکت 
جبران و تـدارک آن بـاز بـر اسـاس که طبیعی است .  یا نبودند و یا یاری نشدندندنداشت

آن، نیازمنـد فهـم، سنت الهی محال نیست و به فراخور امکانات، زمان و دیگـر عناصـر 
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 پیـروزی ،به عبارت دیگـر. است» هبین«در یک کلمه   و اراده و برنامه و مقاومت وعزم
گاهانه می   .گذرد نیز از رهگذر بینه و انتخاب آ

 یک بـار وقتـی کـه ؛در دو جا از این آیه یاد شده استنیز  در کالم امام حسین
ت را به خدا سـوگند دادنـد و  برخی حاضران، حضر،و هانی را شنید شهادت مسلم خبر

جز نیزه و چکاچک شمشیر چیزی عجز و البه کردند که از رفتن به کربال برگردد؛ زیرا 
را بـه سـوی خـود  از سویی گفتند اگر ایـن قـومی کـه تـو. نخواهد بوددر انتظار ایشان 

 تـو  جنگ و مبارزه را به عهده گرفته و راه را بـرۀ هزین،ها بود اند صالحی در آن خوانده
 مـذکور را ۀ ضمن پذیرش وجود خطر در این مسیر، آیامام. کردند هموار و امن می

َلِکو : قرائت فرمود َن لیَ ِ َقضیْ ِ َ اهللا أمرا اکْ ً ْ َ َن مفعوال لیُ ِ
ً ُ ْ َ ِھلَ َ مـن هلـَكْ َ ْ ِّ عـن یبَكَ َ ْ َنـة وَ َ ٍ َّ مـن حـیْـَىيَ َ ْ ِّ عـن یبَ َ ْ ٍنـةَ َ

 ؛ 
شود بر اساس دلیل باشـد و  کس هالک می  هراین رقم خورده است تا یعنی امر خدا بر

که در   چنان؛)۵/٣۵١ :١٣۶٨قمی مشهدی، (باشد هدایت و ماندگاری نیز تابع برهان و دلیل 
کـردن سـتمگران یزیـدی را   نـابودۀ اجـازها از امـام حـسین  عاشورا وقتی جنۀواقع

 سـپس .دتریم به خدا قسم ما از شـما در نـابودی آنـان توانمنـ:فرمود خواستند، امام
َلی  نکول«: فرمود ِھلِ َ من هلَكْ َ ْ ِّ عن یبَكَ َ ْ َنة وَ َ ٍ َّ من حیَْىيَ َ ْ ِّ عن یبَ َ ْ ٍنةَ َ

 «) ،۴۴/٣٣١: ١۴٠٣مجلسی(.  
 عقلـی و نقلـی ۀنـی مختار با بِ ناظر به سنت الهی در دنیاست که انسانکالم امام

داونـد بـا شـعور و خ. زنـد را رقـم مـیاش  ه سرنوشت خود و جامع،که در اختیار اوست
 و  پیـامبر، اعم از قرآن، تبیین وحیانیۀعقلی که به انسان داده و با تکمیل آن در سای

ها، انسان را در انتخاب عزت و ذلت، پیروزی و شکـست، توحیـد و   و سنن آنامام
 خـاص و ۀیـک مـستلزم وظیفـ انتخاب هر.  امور متضاد آزاد گذاشته استۀشرک و هم

و  امـن، وجـود سـالم، عبودیـت و کمـال، ۀجامعـ. ب بـا خـود اسـتدارای پیامد متناس
پذیر  امکانترقی نیازمند اسبابی است که بدون رعایت وظایف فردی و جمعی  پیشرفت و

داند خطر در پیش دارد و قدرتی فراتر از لـشکر جـن   با آنکه میامام حسین. نیست
 یعنـی رضـایت ؛بینـد دنیا مـی های خداوند در  ولی خود را ملتزم به سنت،در اختیار دارد

جـانی در حـرم  خدا، شهادت در راه او، اجابت دعوت هزاران نفر، برطرف کردن خطر
ها علـت و اثـر   پلید زمامداران اموی و دهۀامن الهی، دفاع از کیان اسالم و رسوایی چهر

 طلبد که گام در مسیر خطر نهد و مسیر طبیعی را تا شهادت ادامـه  قیامش میۀاعجازگون
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 ،، کلمـات و شـعارش بینـه و برهـان اسـت از آنجا کـه شـخص امـام حـسین. دهد
 ،همراهی و تمسک به کالمـش دارای پیامـدهای فـردی و اجتمـاعی در دنیـا و آخـرت

پوشی و مخالفت  یعنی همان حیات و هدایت و ماندگاری است؛ چنان که غفلت، چشم
 در ًمدت در دنیا و متعاقبا بلندمدت و با او و کالمش نیز عواقب فردی و اجتماعی کوتاه

استناد حضرت بـه . دارد که عبارت از مرگ و نابودی و گمراهی است آخرت را در پی
  .سوی معرکه است  مردم نسبت به یکی از دوۀ ناظر به انتخاب مختاران، قرآنۀآی

بـه عنـوان بـشیر و نـذیر و  را  نیز اصل بعثت رسول گرامی اسالمحضرت صادق
در پرتو این مرکـز نـورانی و راهنمـا، مردم  خداوند و چراغ راه دانسته تا دعوتگر به سوی

هدایت و ضاللت را بر مبنای دلیل انتخاب نمایند و نابودی و پایداری را بر مبنای چراغ 
 انبیـا را در ۀکه رسول مکرم اسالم نیز در وصف توحید، بعثت مجموعـ  چنان؛راه بیابند

 اشخاص بر اسـاس بینـه باشـد یتا نابودی و ماندگار همسیر بشارت و هشدار مردم دانست
  .)۴/٢٨٨  و٣/١٣٧: همان(

گاهان انتخاب   عصر امام عاتیتوق در سرنوشت ۀآ
َلی  ۀآیــ ِھلــِ َ مــن هلــَكْ َ ْ ِّ عــن یبَكَ َ ْ َنــة وَ َ ٍ ــَىيَ َّ مــن حــیْ َ ْ ِّ عــن یبَ َ ْ ٍنــةَ َ

امــام زمــان٣٩ع یــ در توق از زبــان   
 ، کالمـیۀت بقیةاالعظم در پاسخ به یک شـبهب سوم حضریروح نوبختی نا بن حسین

: ١٣٨٠ صـدوق، ؛۴/٢٩۴: تـا طبرسـی، بـی(ای کوتـاه، عقالنـی و مـستدل آمـده اسـت  گونه به
ابوالقاسـم  خی نـزد شـیبا جمع: دیم گویابراه بن  محمد.)۴۴/٢٧۴: ١۴٠٣ ؛ مجلسی،٢/٢٧٨

و آمـد و  نـزد ای مـرد. هـم بـودیسیـ بـن عیها علـ ان آنیه در مکروح بودم  بن نیحس
ا یـآ:  گفـت. بپـرسیخـواه  گفت هـر چـه مـی.نمک یخواهم از شما پرسش می: گفت
ا قاتل او دشمن خدا بود؟ یآ: دی پرس.یآر:  دوست خدا بود؟ گفتیعل بن نیحس

ّ دشمنش را بر دوستش مـسلط سـازد؟ ی تعالیه خداکا رواست یآ: دی پرس.یآر: گفت

 بـا مـردم بـا ی تعـالیه خـداکـ بـدان ؛م بفهـمیگو یآنچه به تو م:  گفتین بن روححس
 ی تعـالی خداید، ولیگو ها سخن نمی کند و با مشافهه با آن  خطاب نمییانی عۀمشاهد
ها بشرند و اگر  ه مانند آنککند  ها مبعوث می  از جنس و صنف خودشان بر آنیرسوالن
ا المـشان رکدنـد و یرم ی از آنـان مـ،ردک ر صنف و صورتشان مبعوث میی از غیرسوالن
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خوردند   طعام می،ها بودند ها آمدند و از جنس آن امبران به نزد آنی و چون پپذیرفتند نمی
الم شـما را کـد و یمـا هـستماننـد  یشما بـشر: گفتند ]مردم[رفتند،  و در بازارها راه می

 آنگـاه .میه مـا از آوردن مثـل آن عـاجز باشـکد یاوری بیا ه معجزهک مگر آن،میریپذ نمی
 .ما توانایی انجام آن را نداریمه کاند   اختصاص دادهیارکه شما را به کم دانست یخواه

 .ق از انجـام آن نـاتوان بودنـدیـه خالکـ قرار داد یها معجزات  آنی برای تعالیآنگاه خدا
ان و یع طاغیها پس از انذار و برطرف ساختن عذر و بهانه، طوفان آورد و جم  از آنیکی

ندند و آتش بـر او سـرد و سـالمت شـد و کر آتش اف را دیگریمتمردان غرق شدند و د
ا ی دریگری ساخت و دیر جاریرون آورد و از پستانش شیِ از سنگ سخت، ناقه بیگرید

 قـرار داد یی او را اژدهاک خشی ساخت و عصایها جار افت و از سنگ، چشمهکرا ش
ذن خداونـد س را شـفا داد و مردگـان را بـه ایور و پـکـ یگرید و دیها را بلع ِه سحر آنک

ننـد و ک یره مـیـخورند و چه ذخ شان چه مییها ه در خانهکرد و به مردم خبر داد کزنده 
 سـخن گفتنـد و ی بـا و... مثل شتر و گرگ ویانیالقمر شد و چهارپا ّ شقیگری دیبرا

شان ی مانند ایارکار آنان عاجز شدند و نتوانستند کردند و مردم در کارها را کن یچون ا
 لطـف و از سـر ین قـدرت و معجـزات از رویـامبران را با ای پی تعالیدا خ،انجام دهند

گـر مقهـور سـاخت و ی دی قـاهر و زمـانی مغلوب و زمانی غالب و گاهی گاه،متکح
سـاخت، مـردم  یداد و مبتال و خوار نم ع احوال غالب و قاهر قرار مییاگر آنان را در جم

صبرشـان در برابـر بـال و محنـت و لت یدند و فـضیپرست  میی تعالی خدایآنان را به جا
 دیگرانن باره مانند احوال ی احوال آنان را در ای تعالی خدای ول.شد امتحان شناخته نمی

 ، بـر دشـمنیروزیـت و پیـ صـابر و بـه هنگـام عاف،قرار داد تا در حال محنت و آشوب
 بندگان رد تاکن یو چن. رکبفراز و مت ع احوالشان متواضع باشند، نه گردنیر و در جمکشا

هاسـت و او را بپرسـتند و از  ر آنکـه خـالق و مـدب دارنـد ییز خـدایامبران نیپکه بدانند 
 ّها از حد آنۀ و تمام گردد بر کسی که دربارند و حجت خدا ثابت یرسوالن او اطاعت نما

ر کـان ورزد و منیا عنـاد و مخالفـت و عـصیـنـد کت ی ربوبیها ادعا  آنیدرگذرد و برا
َلی . ا گـرددیـت رسوالن و انبم و دستورایتعال ِھلـِ َ مـن هلـَكْ َ ْ ِّ عـن یبَكَ َ ْ َنـة وَ َ ٍ َّ مـن حـیْـَىيَ َ ْ ِّ عـن یبَ َ ْ ٍنـةَ َ

  .
بازگشتم و با خود  القاسم بن روحیخ ابوفردا به نزد ش: یدگو م بن اسحاقید بن ابراهمحم
خ یشش خود بود؟ ی از پ،گفت ی ما میه روز گذشته براک آنچه یپندار ا مییآ: گفتم می
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افـتم و  فـرون یاگـر از آسـمان بـر زمـ! میابراه بن  محمدیا: رد و گفتکالم ک به ابتدا
تـر اسـت تـا در   نزد من محبوب،ندک افیقیعمۀ ا طوفان مرا در دریند و یپرندگان مرا بربا

ه گفتار مـن مـأخوذ از ک بل،می گویا از جانب خود سخنی خود ی به رأی تعالین خداید
 ؛ مجلسی،٢/٢٧٨: ١٣٨٠صدوق، (  استـ علیهسالمه   وصلوات اهللا ـاصل و مسموع از حجت 

١۴٠٣ :۴۴/٢٧۴(.  

  زمان امام عیتوق دری قرآن سنت لیتحل و نییتب
  از جمله توقیع امام عصر، ائمه چه از توضیحات و تبیین پیامبرآنبا توجه به 

 ِوجـود راسـخ ، روشـن شـد کـه بینـه،دست آمده های وقوع آن ب  مذکور و عرصهۀدر آی
 ۀای الهی همراه با دلیـل ائمـه بینه وجود شخصیت. همراه با معجزات و براهین انبیاست

 دیـن اسـت کـه ی و اولیـا عقـل انبیـابینه دستورات همگام با فطرت و.  استراطها
 در قالـب کتـاب و سـنت ، نشان دادن راه عبودیت و بندگی در پیش چشم مردمانایبر

کات مسلم عقل و نقل است کـه بـر انـسان مکلـف َینه مدرباالخره ب عرضه شده است و
عنوان امانت و تکلیف عرضه شده است و این انسان عاقل، مختار و محدود در زمـان  به

هـای گونـاگون، سرنوشـت  است که در دنیا با انتخاب خویش و آزمایش در برابر جلـوه
در مـستندات . دیابـ ا مـی چنین بیناتی معنۀها در سای ابتالی انسان. زند خویش را رقم می

 درسـت مـسیر ۀارائـ.  بینـه بـودمقاله نیز تصریح شده بود که بشارت و هشدار پیامبر
اجابت دعـوت مـردم .  بینه بودزندگی به مردم کوفه و مقابله با معاویه از سوی علی

 و سخنان روشن و حق او بـرای کوفیـان و لـشکر یزیـدی کوفه از سوی امام حسین
 موجـب )٢۴ /انفـال( ت و انجام چنـین بینـاتی بـر اسـاس فرمـایش خداونـداجاب. بینه بود

چنـان کـه . هـا در هـر عـصر و زمـانی اسـت های مخاطـب آن حیات و ماندگاری انسان
تفاوتی در برابر این بینات، به حسب اهمیت رفتارهای مختلف، هالکت و نابودی دیر  بی

ک بینه است، اما بینـه همیـشه در چند معجزه خود یهر. دنبال خواهد داشته یا زود را ب
 بلکـه در ظـرف انجـام تکـالیف و تـصمیم و ،کند العاده تجلی نمی معجزه و امور خارق

 ًمتقـابال  عقلـی و شـرعی و یـاِ درست و به موقع در برابر وظایف فردی و اجتمـاعیۀاراد
 مناسـب خـود را ۀبنـدد و نتیجـ پسندی، لجاجت و نافرمانی نقـش مـیدها و خو ترک آن
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 کـه بـا وجـود معجـزات در اسـتخاطر به همین . دنبال دارده  حیات و هالکت بنندما
 دعوی صدق صورت ۀ معجزۀواسطه بهایشان  ان و امت، شکست و پیروزی آندست انبیا

 انجام و عدم انجام وظایف شرعی، عقلـی، فـردی و اجتمـاعی ۀ بلکه در سای،گیرد نمی
 چنـان کـه در مـورد ،هـای ویـژه داشتن قدرتائمه نیز با وجود در اختیار . خورد رقم می

 جز در موارد خاص، هیچ گاه به ، در توقیعات یادآور شدیمامام علی و امام حسین
 بینجامـد و در ناششهادتـیـا چند به شکـست ظـاهری  هر،ها متمسک نشدند آن قدرت

َلی :  بینه اسـتناد نمودنـدۀله بیان شد که به آیئپاسخ به چرایی این مس ِھلـِ َن هلـَ مـَكْ َ ِّ عـن یبَكْ َ ْ ٍنـة َ َ
َو َّ من حیَْىيَ َ ْ ِّ عـن یبَ َ ْ ٍنـةَ َ

  . ر روی زمینبیعنی سنت اجتماعی خداوند از روز پا نهادن انسان، 
ها پس از بیان حجت درونی و ظـاهری خداونـد، بایـد  رقم خورده است که انسانچنین 

ایت و ضاللت نسبت به انتخاب سرنوشت خویش تصمیم بگیرند و یکی از دو مسیر هد
هـای  در برابـر پدیـدهو ند ا ابتال و آزمایشمعرض  از این رو پیوسته در .را انتخاب نمایند

هـا و   انتخـابۀهـا در سـای  و نجـات و هالکـت آندهنـد پس می امتحان عینیفکری و 
  .پذیرد رف ادعا کار پایان نمیِ صهو ب  رقم خواهد خوردیشانرفتارها

گاهان انتخاب سنت انگرینما انسان، یابتال و شیآزما   بشر ۀآ
 و بدون استثنا در طول روزگـاران جریانی مستمر انسانی به صورت ۀابتالی انسان و جامع

؛ ٣ــ٢ / عنکبـوت:ک.ر(دهـد  قرآن نیز بر این امر گواهی مـیآیات  و و برای همه بوده است
د و ثمـود و های گذشته مانند قوم نوح و عا که در میان امت چنان؛ )٧٣ /انسان؛ ١٧ /دخان

ی، ی طباطبا؛١۶/٢٠۴: ١٣٧١مکارم شیرازی، (و قوم ابراهیم و لوط و شعیب و موسی بوده است 
  .)١٠٠ـ٩٩/١۶: ١۴٠٢

االعظم خطاب بـه دو   حضرت بقیةاهللا۴٣ در کالم و توقیع ،این سنت الهی و قرآنی
صـدوق، (بن عثمان عمری آمـده اسـت  بن سعید و فرزندش محمد  عثمان،ب خویشینا

 مدعیان امامت درست هنگامی بروز کرد که غیبت صغری آغاز ۀ فتن.)٢٨۵ ـ٢/٢٨۴: ١٣٨٠
 مـدعیانی کـه ۀاز جملـ. هـا نهـان شـد  حکمـت الهـی از دیـدهه بـشد و امام عصر

 ،، عمـوی حـضرتگردیدموجب تردید و آزمایش مردم  و طرفدارانی به خود جلب کرد
 ، دیـده اسـتبـن عبـداهللا خـط سـعداین نامه را که شیخ صدوق بـه . علی بود بن جعفر
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گونـه آغـاز شـده کـه حـضرت   درخواست توفیق و ثبات در دین برای آنـان، ایـنضمن
  :فرمود

علـی و تـصدیق  بـن وگوهای افراد و اصحابتان پیرامون جانـشینی جعفـر چه از گفتآن
  . خبردار شدیم،برخی یادآور شدید

  : فرمود طرفدارانشآنگاه حضرت با عنایت به وضوح موضوع برای مدعیان و
برم از کوری پس از جال و روشـنی و از گمراهـی کـه پـس از هـدایت  به خدا پناه می

  .های بزرگ برم از نابودگر اعمال و از فنته به خدا پناه می. شود پدیدار می

َْا وَّنــَوا آمُولــَُ ْنَوا أُکــَْرتُ یْنَ أُاسَّ النــَبِسَحــَأمل أ  :ایــن آیــه را تــالوت فرمــودســپس   َونُنــَتُْ َ الُ
 فوق ۀبرهان الزم در شناخت حقیقت، پس از آی حضرت با عنایت به وجود .)٢ـ١ /عنکبوت(

  :پرسد می
چگونه در فتنه سرنگون شدند و در سـردرگمی فـرو رفتنـد و بـه چـپ و راسـت روی 

 آیـا انـد؟ اند یا با حق سر ستیز گرفته اند یا دچار تردید شده آوردند؟ آیا دین را رها کرده
داننـد یـا دانـسته بـه   روایات صادقه و اخبار صحیحه را فراموش کرده و نمـیۀمجموع

دانند که زمین خالی از حجت پیدا و پنهـان خـدا نیـست؟  اند؟ آیا نمی رقابت پرداخته
 بـن علـی دانند تـا آنکـه بـه امـام حـسن  را نمی امامان پس از پیامبرۀآیا سیر پیوست

 بـه امـامی ،ا بر سفارشی که از سوی خدا به او رسیده بوداو نیز بن و  رسیده]عسکری[
  .که به امر او پنهان شده و تا مشیت الهی مکانش پنهان است، سفارش نمود

  :هوای نفس به صراحت فرمودتبعیت از دادن حضرت ضمن پرهیز 
گو و گمراهـی بـیش  بدانید که حق با ما و در میان ماست و هر مدعی غیر از ما دروغ

به این تعـریض قناعـت کنیـد   مختصر را بدون تفسیر از ما بپذیرید وۀن جملای. نیست
  .)۵٣/١٩١: ١۴٠٣؛ مجلسی، ٢٨۵ ـ٢/٢٨۴: ١٣٨٠صدوق، (

اسـت کـه بـا وجـود   قـرآن بـرای کـسانیۀ استناد حـضرت بـه آیـ،چه روشن استآن
 ،هـوای نفـس شناخت جایگاه امام و امامت و داشتن بینه و برهان، به دلیل حب مقـام و

 را نادیـده انگاشـته و دعـوی ها و دالیل امامت امام عصر ها و شایستگی مام ویژگیت
 و عنی صرف ادعای ایمان یا داشـتن نـسبت و وابـستگی بـه پیـامبری ؛امامت نمودند

 بلکه باید در معـرض آزمـون و ابـتال ،شود کند و انسان رها نمی  الهی کفایت نمییاولیا
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هـای  های وساوس نفـس و شـیطان و دشـواری  و سختیها  گرفتاریۀ گیرد و از کورقرار
 ِدر واقـع ایـن همـان مفهـوم سـنت الهـی.  سرافراز بیرون بیایـد و خـالص شـود،جسمی

گاهان ِّ یبْنَ عـَكَلـَ هْنَ مـَكِلـْھَیِل :  سرنوشت است که خداوند فرمودۀانتخاب آ  َّیَ حـْنَ مـَىيْـََ وٍةَنـَ
ِّ یبْنَع هـر کـه زنـدگی   از روی دلیلی روشن هالک شـود وشود تا هر که هالک می؛  ٍةَنـَ

  .روی برهانی آشکار زندگی کند کند از می

  گیری نتیجه
 سنتی قرآنی و غیر قابل تبدیل و تحویـل اسـت ،انتخابی بودن سرنوشت انسان در دنیا. ١

  .و هالکت و نجات انسان در گرو نوع انتخاب اوست
  و ائمـهننـد گفتـار پیـامبر ما، ت امام زمـاناین سنت الهی در توقیعا. ٢

  .تجلی یافته است
 از ، قـرآن در توقیعـاتۀکـارگیری ایـن سـنت در قالـب صـریح آیـه استدالل و ب. ٣

  . حکایت دارد و پیامبرهمسویی و یکتایی توقیعات با سایر احادیث اهل بیت
پیوســتگی، همــسویی و یگــانگی فــوق، موجــب افــزایش اعتبــار توقیعــات امــام . ۴
  . داردو نشان از خلوص و شفافیت قرآنی مسیر اهل بیت است زمان
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  یشناس تابک
  .ق ١۴٠٣ضواء، دار االبیروت،  ،هعیالش فیتصانی ال عةیالذر محمدمحسن، ،یتهران آقابزرگ .١
ً مسندا عن الرسـولتفسیر القرآن العظیم، حاتم محمد بن ادریس  بن ابیعبدالرحمن،  رازیحاتم یاب ابن .٢

r 
  .ق ١۴١٩یاض، ، ر)حاتم الرازی المسمی التفسیر بالمأثور تفسیر ابن ابی(ن و الصحابة و التابعی

النکت المستخرجة مـن کتـاب  المنتخب من تفسیر القرآن و،  بن احمـدمحمد بن منصور ، حلیسیادر ابن .٣
  .ق ١۴٠٩نا،  بی، ی، قممحمود مرعشیدشراف سا، ی رجائیمهدیدق سی، تحقالتبیان

  .ق ١۴٠۴مکتب االعالم االسالمی، قم، ، یس اللغهئجم مقامع ،ابن فارس، ابوالحسین احمد .۴
شـحاته، بیـروت، دار احیـاء عبداهللا محمود ، به کوشش تفسیر مقاتل بن سلیمانبلخی، مقاتل بن سلیمان،  .۵

  . ق١۴٢٣،  العربیالتراث
ضایا و  و ذکـر الحـالل و الحـرام و القـسـالماال دعائم ، بن منصورمحمد بن نعمان فهیابوحن ،یمغربتمیمی  .۶

  .م ١٩۶٣، دار المعارف، ه، قاهریضیصغر فا یق آصف بن علیتحق ،االحکام
  .ش ١۴٠٧العلم للمالیین،  داربیروت،  ،هالعربی  صحاح  و  اللغة  تاج  ،الصحاح ،ادّحم بن لیاسماع ،یجوهر .٧
  .ش ١٣٨٣اسالمی، دائرةالمعارف بنیاد تهران، ،  جهان اسالمۀدانشنامو همکاران، غالمعلی حداد عادل،  .٨
  . ق١۴١۵، هسسة البعثٶمقم،  ،البرهان فی تفسیر القرآنمان، یهاشم بن سلسید، یبحرانحسینی  .٩
کویـت، ، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،  بـن محمـدیمرتـضمحمدسیدی، دیزبحسینی واسطی  . ١٠

  . ق١۴٠۵ ،مصطفی حجازی
، یـاء التـراثح التیـسـسة آل البٶم، قـم، قرب االسـنادحمیری قمی، ابوالعباس عبداهللا بن جعفـر،  . ١١

  . ق١۴١٣
 و اثـر االیمـان بهـا فـی العقیـدة و نـسانیةلهیة فی الحیـاة االالسنن اال، الشیخ صالح احمدف یشرخطیب،  .١٢

  .م ٢٠٠۴تبة الرشد، کاض، می، رالسلوک
  .ش ١٣۴۶دانشگاه تهران، تهران، ، دهخدا ۀنام لغتاکبر،  دهخدا، علی . ١٣
  .ق ١۴١۶ ،رکروت، دار الفی، بالعلوم بحرندی المسمیتفسیر السمرقنصر بن محمد، ابولیث ، یسمرقند .١۴
  .ش ١٣٧۵ّشهید سعید محبی، نشر تهران، ، عدائرةالمعارف تشی جوادی، احمد و همکاران،سید صدر حاج .١۵
تـصحیح ، و تمـام النعمـه کمـال الـدینمحمد بن علی بن حسین بـن موسـی بـن بابویـه قمـی، صدوق،  .١۶

  . ش١٣٨٠الحدیث،  دار، قم منصور پهلوان، اکبر غفاری، ترجمۀ علی
  . ق١٣٩٠ للمطبوعات، یعلمسسة االٶم بیروت، ، فی تفسیر القرآنالمیزانحسین، یدمحمد، سییطباطبا .١٧
احمـد الدین  به قلم نظام، شرح و ترجمۀ احتجاج طبرسی، طالب  احمد بن علی بن ابیابومنصور، طبرسی .١٨

  .تا ، بیهیثار الجعفراء اآلیح الةیتبة المرتضوکالمتهران، ، یتچکح پای، تصحی مازندرانیّغفار
  .ق ١۴١۵خسرو، ناصرتهران، ، مجمع البیان فی تفسیر القرآنفضل بن حسن، ابوعلی دین ال امینطبرسی،  .١٩
، هدار المعرفـبیـروت، ، )تفـسیر الطبـری(جامع البیان فی تفسیر القـرآن ر، یمحمد بن جرابوجعفر ، یطبر .٢٠

  .ق ١۴١٢
ر یب قـصیـحمـد حباح یتـصح ق ویـ، تحقن فـی تفـسیر القـرآنالتبیـاابوجعفر محمد بن حسن، ، یطوس .٢١

  .ق ١۴٠٩، یسالمعالم االتب االکمقم، ، یالعامل
یعهالشیع ذکری،  مکیالدین بن جمال ، محمدعاملی جزینی .٢٢    .ش١٢٧٢جا،  ، بیة فی احکام الشر
، ههجـردار القـم، ، یم سـامرائیابـراهو  ی مخزومیق مهدیتحق، العین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .٢٣

  . ق١۴١٠
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  .ش ١٣٨٢پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ، های اجتهاد و فقه ویژگیفیض، علیرضا،  .٢۴
  .ق ١۴١۵تبة الصدر، کمتهران، ، الصافی تفسیر، یمرتض  بن شاهمحسن، محمدیاشانکض یف .٢۵
  .ق ١۴١٧نا،  بیجا،  ، بیدراسة و تحلیل؛  االمام المهدی حیاةقرشی، باقر شریف،  .٢۶
محمدمهـدی ۀ ، تعلیـق و مقابلـاالنـشا صـبح االعـشی فـی صـناعةبن علـی،  احمدابوالعباس قلقشندی،  .٢٧

  .ق ١۴٠٧الکتب العلمیه،  داربیروت، الدین،  شمس
وزارت فرهنـگ و ارشـاد ، ، تهـرانالغرائب بحر الدقائق و تفسیر کنزبن محمدرضا،  قمی مشهدی، محمد .٢٨

  . ش١٣۶٨، اسالمی
هـران، دار ت، یبـر غفـارکا یق علـیـتعل ح ویتـصحو ق ی، تحقالکافی عقوب،ین جعفر محمد بابوکلینی،  .٢٩
  . ش١٣۶٣، االسالمیهتب کال
فرهنـگ و وزارت ، تهـران ، محمـودیاظممحمدکتحقیق ، تفسیر فرات الکوفی، یمبراها فرات بن ،یوفک .٣٠

  . ق١۴١٠ی، ارشاد اسالم
  . ق١۴١١،  آل البیتجا،  بی، همقیاس الهدایه فی علم الدرای، مامقانی، عبداهللا . ٣١
اء یحادار بیروت، ،  طهارئمة االخبار االانوار الجامعة لدرر بحار اال، ی، محمدباقر بن محمدتقیمجلس .٣٢

  . ق١۴٠٣ ،یالتراث العرب
  . ش١٣٨۶مرکز جهانی علوم اسالمی، قم، ، های اجتماعی الهی در قرآن سنتمرادخانی تهرانی، احمد،  . ٣٣
الملل سازمان تبلیغات اسالمی،  جا، نشر بین ، بیتاریخ از دیدگاه قرآنجامعه و مصباح یزدی، محمدتقی،  .٣۴

  . ش١٣٨٩
  . ق١۴١٧، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن،  .٣۵
دار ، بیـروت،  للرافعـیالمصباح المنیر فی غریب الـشرح الکبیـر، مقری فیومی، احمد بن محمد بن علـی .٣۶

  .تا ع، بییالتوز النشر و  للطباعة ورکالف
  .ش ١٣٧١، هیسالمتب االکدار التهران، ، نمونه تفسیر، ناصر، یرازیارم شکم .٣٧
  . ق١۴١٣دار الزهراء، بیروت، ، البیان فی تفسیر القرآنالقاسم، بوایدی، سیخوموسوی  .٣٨
  .ق ١۴١٣جا،  ، بیمعجم رجال الحدیث، همو .٣٩
، )نجاشـیالرجـال ( هفهرست اسماء مصنفی الشیعبن عباس، حمد ا بن نجاشی، ابوالحسن احمد بن علی .۴٠

  .ق ١۴١۶، یسالمسسة النشر االٶمقم، 
  .ق ١٣٩٢الکتب االسالمیه،  دارتهران،  ،سالماال شرائع شرحی ف الکالم جواهر باقر، بن محمدحسن ،نجفی .۴١
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  ١٣٩۶  پاییز ـ زمستان،٢۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  کرد اندیشوران شیعه بهروی
   نساءۀ سور٣۴ ۀت مرد در آییمفهوم قوام

    ١حامد مصطفوی فرد  
    ٢حمید ایماندار  

  دهکیچ
 اسـت کـه )٣۴/ نـساء( ۀ قوامیـتیـآ ،خانواده رب مرد استیر یبرا مستند نیتر مهم

 ،زنــان حقــوق از صــحبت هکــ چــرا اســت؛ بــوده محققــان ۀمناقــش مــورد همــواره
بـا توجـه بـه به ویژه  بوده و هست و ی و دانشگاهی علمافلمح در جیرا یموضوع
. دیمایپ ی رو به رشد را میرد روندیکن روی ا، دفاع از حقوق زنانیها انیرواج جر

ت و یری آن را مـدی؛ برخـ اسـت قوامیت مرد ارائه شـدهۀ درباری متفاوتیها لیتحل
ل یـر و بـه دلیـ اخدر عصربه ویژه  ـگر ی دی مرد بر خانواده دانسته و برخیسرپرست

 ی و خدمتگزاریارگزارکه را به مفهوم ین آی اـ  دفاع از حقوق زنیها رواج انگاره
بوده دگاه ین دو دین ایببر جمع ز ی نیگروهتالش و اند  ردهکن ییمرد در خانواده تب

 در یعیران شـکـمتفیـۀ شـده از ناح  ارائهیها دگاهی دی با گردآورگاننگارند. است
ت مرد یریمدۀ فیوظ«ت را به عنوان یپرداخته و قوامها  ی آن و بررس، به نقدبارهن یا

                                                                 
 ٣١/۴/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ٢۵/۵/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(hamed_amf@yahoo.com)) مسئول ۀسندینو(دکتری علوم قرآن و حدیث . ١
  .(hamidimandar@yahoo.com)تری علوم قرآن و حدیث دک. ٢



 

وزه
آم

 
ای
ه

آنی
 قر

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٨٢  

  .اند ردهکن ییتب»  درون نهاد خانوادهدر
  .قوامیت، مدیریت، سرپرستی، کارگزاری، خدمتگزاری :یدیلکواژگان 

  مقدمه
َلرجَا  ۀیخداوند در آ َال قوامون  النسِّ ِّ َ َ َ ُ َّ َ َاء مبُ ِ َا فضل اهللا بعضھم ِ َ ْ ُ َ َّْ َ ُ َ َ بعض ومبـَ ِ َ ٍَ قـوا مـن أمـوْ َا أ ْ َ َْ ِ ُ َ َاهلم فالـصاْ ِ َّ َ ْ ِ ُات ِ

َانتَق َات حِ َافظٌ ْات للغیِ َ ْ ِ َب مبٌ ِ َّا حفظ اهللا والالِ َ ُ َ ِ َ ِىتَ روهن ىف املـضَ وزهن فعظوهن وا َافون  َ ْ ِ َّ َّ َُّ ُ ُُ ـ ُ ْ َ ُ ِ َ َُ ُُش هن فـإن َ ْاجع واضـر ِ
َ َّ ُ ُ ِ ْ َ

ِ ِ
َطعنُکأ ْ َ َم فالَ َ ْ تبغوا علیْ َ َ ُ ْ ِھن سبَ َ َّ َ إن اهللا اکًیالِ َ َّ ًّن علیِ ِ َ گـاه مـرد در نهـاد ین جایـی بـه تب)٣۴/ نـساء( ١اًريِبَا کَ

ن علـت یینهد و پس از تب یموی ۀ ت را بر عهدیریر مدیت خطیخانواده پرداخته و مسئول
ت دارنـد و ین مسئولی بر عهده گرفتن ایه نوع مردان بر زنان براک ییها یبرتر ـم کن حیا

دارد  یان مـیرا ب) بیحفظ غ(متقابل زن ۀ فی، وظ ـ شان استی اۀه بر عهدکت نفقه یمسئول
شه در سـوء یـ ریادیـه تـا حـد زکـرا ) نـشوز( خانواده ی از عوامل فروپاشیکیو سپس 

 در بستر و ضـرب را ی مشتمل بر موعظه، دوریارکرده و راهکر ک ذ،ت مرد داردیریمد
  .ندک یشنهاد می رفع آن پیبرا

 مفـسران و فقهـا  واست» ضرب«و » نشوز«، »تیقوام «ۀواژیدلک سه یداراه یاین آ
ن موضوع در قرآن و ثمرات یت مرد با توجه به طرح ایمفهوم قوامدربارۀ به بحث همواره 

حقـوق ۀ آمده در حـوزی به وجودها تیبا توجه به حساس. اند  آن پرداختهیحقوق ـ یفقه
حقوق زن نگاشته شـده اسـت، ۀ  در حوزهک یتب متعددکر، عالوه بر یزن در عصر اخ
ن مقـاالت یـانـد؛ امـا ا ت مـرد پرداختـهیل مبحث قوامی به تحلًز صرفای نیمقاالت متعدد

ن یـی بحـث، بـه تبیایـت و تمـام زوایـ جـامع بـه مبحـث قوامیردیکـعالوه بـر عـدم رو
ه و نقـد قـرار یـدگاه مخـالف را مـورد مداقـ دیهـا لیـ خـود پرداختـه و تحلیهـا دگاهید

ل قرار گرفتـه، یه و تحلین مقاالت آنچه مورد دقت و تجزین در غالب ایهمچن. اند هنداد
 مورد غفلـت یحدود ت تاین مفهوم قوامیی تبیات برایروااستناد به ان است و یگفتار لغو

                                                                 
گـر ی دی نـسبت بـه بعـضی بعضیه خداوند براک ییها یل برتریند، به دلا  زنانی موظف به سرپرستْمردان. ١

ع یـه مطکـ هـستند یننـد و زنـان صـالح، زنـانک یه از اموالـشان مـک ییها خاطر انفاقه قرار داده است و ب
 آنـان قـرار داده، حفـظ یه خـدا بـراکـ یود حقوق او را در مقابل حقـوقاب همسر خیخداوندند و در غ

د، پنـد و انـدرز یم داریانتشان بیه از خک آن دسته از زنان را ]اما[ و ].نندک یانت نمی خیو به و[نند ک یم
را بـه هـا   آن]ارسـاز نبـودکاگـر بـاز هـم [د و ییـ نمایدورهـا   آن در بستر از]ثر واقع نشدٶو اگر م[د یده
همانا خداوند، بلندمرتبـه و . دیینجوها   آن بریّ تعدی برایردند، راهک یروید و اگر از شما پیالیمت بزنم

  .بزرگ است
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  . است گرفتهقرار
ه یـشده در مورد آ  ارائهیها دگاهی دیل تمامیه و تحلیبا تجزکوشیم  مین نوشتار یدر ا
دگاه یـن دیـیه، بـه تبیـ آی نـاظر بـه محتـواۀات واردی جامع، و با استعانت از روایو نگاه

  .میمختار بپرداز

  انیت نزد لغوی قوامیمعناشناس. ١
 یام را بـه معنـایـمصدر ق. ار رفته استک بار در قرآن به ۶۶٠و مشتقات آن » قوم «ۀشیر

شتقات آن در قـرآن بـه  و م)١٢/۴٩۶: ١۴١۴ابن منظـور، (اند  ض نشستن گفتهیبرخاستن و نق
، )٢۵ /روم(، ثبـوت و دوام )٢٠ /بقـره(، توقـف )٣٩ /نمل( از جمله برخاستن ی مختلفیمعان

، برپـا )٢٠ /ّمـلّمز( یارکـ، مشغول شدن بـه )١۴ــ١٢ /روم(، وقوع امر )۶ /مائده(عزم و اراده 
ر خلـق یدب، قـائم بـه تـ)۴٠ /یوسـف(، راه راست )٨٩ /یـونس(، ثابت و پابرجا )٣ /بقره(ردن ک
، اعتـدال )۴۶ /رحمـن(، منزلت )۵١ /دخان(گاه ی، جا)٣۴ /نساء(م و سرپرست ّی، ق)١١١ /طه(
  .)۶/۴٧ :١٣٧١،  بنابیقرشی( ار رفته استکبه ...  و)۶٧ /فرقان(

 ،ی، عـن، علـی، ف ـ ، ل ـ ب«ز با حروف ی قائم است و بدون حرف جر و نۀمبالغ» امّقو«
َ قـومۀماد: ١۴١۴ منظور، ابن: ک.ر(شود   میاستعمال» یلإ َ ار رفتـه کـه بـه ین واژه در سه آیا. )َ
ه کـاستعمال شده اسـت »  ـ ل، ـ، بیعل«ب با سه حرف یو به ترت )٨ / مائده؛١٣۵ و ٣۴ /نساء(

ام یـق «ی و سومیاست و دوم) اریباالخت (»ام بالشخصیق «ی راغب، اولیبند طبق دسته
 یایـر گویـن تعبیـا. )۶٩٠: ١۴١٢ اصـفهانی، راغـب() الحفـظ لـهیء و للشةالمراعا (»ءیللش
 باشـد، گفتـه یار جزئـکـگـاه  ه هـرکـ ت شوهر بر زن است؛ چرایومی قِت موضوعیاهم
» امّقـو«بـه آن کـه دهنـد  ید و اگر مهم و حساس باشد دستور مـینکام یشود به آن ق یم

ا َیـ  : شده است»امّقو«ر به یتعبها  ی آنه براک عدل ی همچون حفظ قسط و اجرا؛دیباش
َأ ُّ َا الذین َ ِ

ُمنوا کآَّ ُ ا قوامني بالقسط شَ ُو ِ ْ ِ ْ ِ َ ِ َّ َ ِھداء هللاُ ِ َ َ َ )و )١٣۵ /نساء  ـا َی َأ ُّ َا الـذین َ ِ
ُمنـوا کـآَّ ُ ا قـوامني هللا شـَ ُو ِ ِ َ ِ َّ َ َھداء ُ َ َ

ِبالقسط ْ ِ ْ ِ )١٨/۵۵١: ١٣٨٩جوادی آملی، ؛ ٨ /مائده(.  
: ١٣۶۴،  جـزریثیـراابـن (اسـت آن پابرجیء بـا ه شـکـنـد ی گویستونبه » ءیام الشّقو«

ت را یـ قوام، از اهـل لغـتیه برخکن اساس است ی و بر ا)۵/٢٣٣: ١۴١٠؛ فراهیدی، ١٢۴/۴
حـسینی واسـطی ؛ ١٢/۴٩٧: ١۴١۴منظـور،  ابـن(اند  ردهک معنا یام به امر زن و محافظت از ویق
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ت را یـگر قوامی دی برخ، در مقابلاما. )١٠/٧٠: ١۴٢٠؛ فخرالدین رازی، ١٧/۵٩۶: ١۴١۴زبیدی، 
؛ ١/۵٠۵: ١۴٠٧؛ زمخـشری، ٣/۵۶۴: ١٣٧۵طریحـی، (داننـد  ی مـیت و سرپرسـتوممیت، قیوال

: ١٣٧١،  بنـابیقرشـی(ش دارنـد یدگاه گراین دیز به ایان معاصر نی لغو.)٣/۶٨: ١۴٠۶طبرسی، 
  .)٧١٠: تا ؛ مهیار، بی۶/۵١

ه در کـ اسـت یسکـ» امّقـو«: هکـگونـه اسـت  نیرد بـدیکـدو رو نین ایراه جمع ب
نـد و بـه ک ی اقـدام مـیگـریه بر دکی و بدون تییگران خودش به تنهای به امور دیدگیرس
ر یه در تدبکاند  یشوهران» امونّقو«لذا .  او اشراف داردیازهایر امور زن و برآوردن نیتدب

  .)١٨/۵۴٩: ١٣٨٩جوادی آملی، ( زن، اشراف دارند یازهایردن نکامور و برطرف 

  ت مردی قوامۀ درباریعیشوران شینددگاه اید. ٢
رد یک سه رو،ت مرد در خانوادهی در مورد مفهوم قوامیلک به طور یعیران شکن متفیدر ب
  :میپرداز یمها  ی آنن و بررسیی و تبیکان هر یه به بک وجود دارد یلک

  یمومت و سرپرستیق. ١
ر یمـراد خـود از تعـابان ی بیو برا ر و سرپرست دانستهین مدأن مرد را شأشبیشتر محققان 

انـد  ردهکاد ی یمومت و سرپرستیت تحت عنوان قی از قوامیبرخ. اند  بهره جستهیمتفاوت
: تـا ؛ جعفـری، بـی٣/٢١٧: ١٣٩٨؛ نجفـی خمینـی، ٢/٧۴: ١۴١٩؛ مدرسی، ٢/٣۵۴: ١٣٧٧،  بنابیقرشی(
؛ مغنیه، ٢/٢٨٢: تا قرائتی، بی( اند برخی دیگر مراد از قوامیت مرد را والیت وی دانسته ١.)۴٣٠/٢

 مرد بـر زن ۀن امر به عنوان سلطیز از ای نی و برخ)٢/٢١١: ١۴١٩، سیوری حلی؛ ٢/٣١۵: ١۴٢۴
: ١۴١٧؛ فیضی دکنی، ١/۴٧۵: ١۴٢۴؛ حسینی شیرازی، ١/۴۶٩: ١٣٧٣شریف الهیجی، (اند  ردهکاد ی
؛ ١/٣٧٠: ١۴٢٣؛ بلخـی، ١/١١١: ١۴٢٢ل، ّ؛ دخی١/٣١١: ١۴١٣؛ عاملی، ٣/۶٨: ١۴٠۶؛ طبرسی، ٢/٢٩

د یـ قی و حتی برخ٢)١/١١۴: ١۴١٢ر، ّ؛ شب٩۵: ١۴٢٣؛ حسینی شیرازی،  ٨٩: ١۴١٩سبزواری نجفی، 
؛ سـبزواری ٣/٣٩۶: ١٣۶٨قمـی مـشهدی، ( اند ز افزودهیرا ن» تیبر رع) مکحا (یهمچون وال«

؛ فــیض ٢/۵٨: ١۴٢٣؛ کاشــانی، ١/٢٢١: ١۴١٠؛ کاشــانی، ٢/۴١: ١۴٠٧ر، ّ؛ شــب٢/٢٨۵: ١۴٠۶نجفــی، 
                                                                 

انپور یاوک و ینکی، مشی گرمارودی خوشابر، موسوی، فوالدوند، انصاریبرز: مانندبرخی مترجمان قرآن . ١
  .اند نیز همین رویکرد را برگزیده

  .اند  نیز همین رویکرد را برگزیدهیاسری، رهنما و ی، خواجوی، بروجردیتی آ:نند مابرخی مترجمان قرآن. ٢
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  .)٢/۵٢: ١٣٩٨، ؛ ثقفی تهرانی١/٢۵٣: ١٣٧٧؛ طبرسی، ١/٢٠٧: ١۴١٨، ؛ همو١/۴۴٨: ١۴١۵کاشانی، 
ه یـه آک مردان است؛ چرا» یمومت و سرپرستیق«ر ین تعبیتر قی دق،رین تعابیان ایاز م

دا ی پیگریه شخص بر مال و جان دک است یا ت سلطهیوال. ندک یت نمیصحبت از وال
: ١٣٨٠کاتوزیـان، (شـود  یم مـکامبر و حـایـ، پیر و جـد پـدرت پـدیـند و شامل والک یم
ت یـ اسـت و قوامیت مرد در خانواده منتفـین مطلب در مورد قوامیه اک حال آن؛)٢/٢٠٢
. ندارد یگونه تسلط چی بر اموال زن هی خانواده است و وی مصالح و بقای در راستایو
م و یت بدانیم بر رعکاه حاگی همچون جا،گاه مرد را در مقابل زنیه جاکز ین مطلب نیا

رد یکـدگاه اسالم باشد، رویانگر دیه بکش از آنیم، بینکشان قلمداد یمردان را مسلط بر ا
  .شدک یر می مرد را به تصویچرا و چون یبۀ گاه زن و سلطیش از اسالم به جایدوران پ
ت، یـه موضـوع والکـ  متفاوت هـستند؛ چـرایمی مفاهیت دارایت و قوامی، والیآر
ه یـعل یّ امور مربوط به جان و نفس اشخاص محجـور و مـولی و حتی و حقوق مالاموال

 ی در حـال؛ دارد،هاست  مصلحت آنۀه دربردارندکرا  یگونه تصرف  حق هرّیاست و ول
ت مـصالح او یـت و مراقبت و رعای در جهت حماًت شوهر بر همسر خود صرفایه قوامک

و مــصالح خــانواده را شــامل ت یــ زوجۀ اســت و خــارج از محــدودک مــشتریدر زنــدگ
ــ اراده و اختیشــود و زن از آزاد ینمــ ــرای ش ی امــوال و امــور خــوۀ تــصرف و اداریار ب

  .)٣٣ش: ١٣٨١مقدادی، (برخوردار است 
کاتوزیان در نقد این رویکرد که جایگاه مرد را در خانواده همچون موقعیـت حـاکم 

کردنـد مـرد  یشین تصور میهای پ سدهدر ه است که ددر برابر رعیت بدانیم، تصریح کر
نام زن و فرزند است که با او به سر ه چرای خانواده و حامی اشخاص ناتوانی ب و چون بیرهبر 
. روح و جسم زن از آن اوست و باید آسایش و رضای خاطر شـوهر را فـراهم کنـد. برند می
ت اسـیتواند از حق ر یگونه بخواهد م زن اطاعت محض از شوهر است و مرد هرۀ فیوظ

تر است تـا   اجتماعی شبیهۀولی امروز ریاست مرد به انجام یک وظیف. خود استفاده کند
 او یها  خواستی دادن مرد بر زن و ارضای برترگذار قانونهدف . ی حق شخصیاجرا

رد و ی عهده گه آن را بۀت اداریتواند مسئول یرا بهتر می ز؛س خانواده استیمرد رئ. ستین
این رهبری به عهدۀ مرد گذارده شده و .  نه فرمانبردار مطلق،زن معاون و همکار اوست

  .)١/٢٢۶: ١٣٨٠(ند کحفظ مصالح خانواده اعمال رای ش را بیار خوید اختیاو با
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سـبزواری ( انـد ردهکـ یم بودن وّیر به قیت مرد را تعبی از مفسران قوامیاریه بسکنی ااما
ر، ّ؛ شــب٢/۴٢٠: ١٣۶٣عبــدالعظیمی،  شــاه؛ حــسینی ١/٢٠٧: ١۴١٨؛ فــیض کاشــانی،  ٨٩: ١۴١٩نجفــی، 
ه اصـرار کـ قـرار گرفتـه اسـت یسانکـ ۀ، مورد مناقش)٣/۶٨: ١۴٠۶؛ طبرسی، ١/١١۴: ١۴١٢

چ ی و مرد به ه)٢۵٨: ١٣٨٢داودی، (» ستندیم زنان نّیم است و مردان قّیر از قیام غّقو«دارند 
رد یکن رویه صحت اکآنحال . )١١/٢٧١: ١٣۶١،  تبریزیجعفری( بر زن ندارد یمومتّیوجه ق

اد شـده اسـت یـم زنان ّی از مردان با عنوان ق،اتی روایه در برخک د است؛ چرایمورد ترد
 مفهــوم کیــک تفین اصــرار بــرایبنــابرا. )٣/۴۴٣: ١۴٠۴، صــدوق؛ ۴/١٣: ١٣۶٧کلینــی، : ک.ر(
ت یـ اهمیایـ مبالغـه و گوۀغیصـ» امّقـو«ه کـهـوده اسـت؛ بلی بیتالشـ» امّقو«و » مّیق«

  .)١٨/۵۵١: ١٣٨٩جوادی آملی، : ک.ر(ت شوهر بر همسر است یومّیقموضوع 
م، بـا ی مـرد در خـانواده بـدانیمومـت و سرپرسـتیت مـرد را قیـه قوامکرد یکن رویا
 مطابقـت ًامالک یزن در قبال وۀ فیگاه مرد در خانواده و وظیده در مورد جایات رسیروا
  :درکم یتوان به چند دسته تقس یات را مین روایا. دارد

ه از امـام کـ چنـان؛ ننـدک ی مـرد مـ بـودنمّی صحبت از قـًمایه مستقک یاتی روا)الف
: ١٣۶٧کلینی، (» الهی عیم علّیون القیکن أ الرجل ةمن سعاد«:  نقل شده استصادق

ّإن ن زوجتـه فـیبـینـه ومـا بیحـسن فأا ً عبدرحم اهللا«: گر آمده استی دی و در جا)١٣/۴

م در لغـت بـه ّی و قـ)٣/۴۴٣: ١۴٠۴، صـدوق(» هـایم علّیله القـجعیتها وه ناصک قد ملUاهللا
  .)١٧/۵٩٧: ١۴١۴زبیدی، حسینی واسطی ( مدبر امر و سرپرست است یمعنا

 یـامبره پکـ  چنان؛دننک یه زنان را ملزم به اطاعت از شوهرانشان مک یاتی روا)ب
ن یال تعـصو. .. «:ننـدک شـوهر نیه نافرمـانکـردنـد کآنان امـر به  ،عت با زنانیهنگام ب
شان یـگر، ای دیانی و در ب)۵/۵٢۶: ١٣۶٧کلینـی، (» نعم: ؟ قلنّ معروف، أقررتنی فّنکبعولت

ا یـ:  فقالـتّی النبـی إلـةجـاءت امـرأ «: را حق شوهر بر زنیاطاعت و عدم نافرمان
: ١۴١۴ عـاملی، ّحـر( »ن تطیعـه وال تعـصیهأ: لها؟ فقال ة المرأی الزوج علّ، ما حقرسول اهللا

 ة رسـولیّإنـ:  فقالتةجاءته امرأ «: زنی جهاد براۀ را به منزلین فرمانبرداری و ا)٢٠/١۵٨
 ّطاعتهن:  من النساء؟ قالكعدل ذلیفما ... ی الرجال الجهاد علتب اهللاک... كیالنساء إل

ۀ  و شاخـص)۵/٨۶٢: ١۴٠٩متقی هنـدی، (» فعلهی ّنکل منیقل بحقوقهم وةالمعرف وّألزواجهن
متقی هنـدی، (» كإذا أمرتها أطاعت وكتّ سر،های إذا نظرت إلةر النساء امرأیخ« :ن زنانیبهتر
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  .دانند می )٢٨٢/١۶: ١۴٠٩
دیـب زن أ روایاتی که آثار قوامیت مرد را از قبیل خروج از منزل با اذن شـوهر، حـق ت)ج

هم زدن نذر و قسم شـرعی، منـع از  توسط شوهر، حق منع از انجام اعمال مستحبی، حق بر
 وی بر عهدۀ ۀ تصرفات اقتصادی و حقوقی، بودن حق طالق در دست مرد، بودن نفقبرخی

ند که این قوامیت ا آنبیانگر شمارند،  برمی... شوهر، حق تمکین نسبت به خواست شوهر و
گاهی برای (تواند مفهومی جز سرپرستی داشته باشد  نمی   .)٢۵۶: ١٣٨۶مهریزی، : ک.بیشتر رآ

  : قانون مدنی ایران آمده است١١٠۵یید کرده، لذا در مادۀ أرد را تگذار نیز این رویک قانون
: ١٣٧٩جعفـری لنگـرودی، ( ص شوهر اسـتی ریاست خانواده از خصا،در روابط زوجین

۵۶٣(.  

 ضرورت وجود فرمانروا در هر جامعه، اصلی غیر قابل انکار است؛ه کد توجه داشت یبا
 ۀخطبـ: ١٣٨٩، البالغـه نهج ( »و فاجرأ ّمیر برأ للناس من ّبد ال«:  فرمودیه امام علک چنان
رد و یپذ ی م،ج بودهیان رای فطرت آدمیه بر مبناکاست مرد بر خانواده را ی و اسالم ر)۴٠
 و )۵١٩: تـا ، بـی تبریـزیسـبحانی(رفتـه یه پذکـ بل،ردهکند؛ لذا اسالم آن را ابداع نک ید مییأت
  .)٢/٧۴: ١۴١٩مدرسی، (آن را ندارد ه مرد حق تجاوز از کرده کن ی آن محدوده معیبرا

  ی و خدمتگزاریارگزارک. ٢
ام بـه امـر، حفـظ و مراقبـت، محافظـت و یـت مرد را به مفهوم قی از مفسران قوامیا پاره
صـادقی تهرانـی، ( انـد دانـسته... ی وارگزارکـفل امور زنان و ک، تیستادگیام و ایت، قیرعا

  ١.)۵/٣۶٠: ١٣٨٠؛ مصطفوی، ٢/١٩٧: ١٣٩٠ی، و؛ میرزا خسر٣/١٨٩: تا ؛ طوسی، بی٧/٣٨: ١٣۶۵
 و نه سلطه بر زنان داللت ،ردن به امورکام یت فقط بر قی قوامۀین گروه، آی اۀدیبه عق

ن ید ایٶ م، مردیپرداخت نفقه براۀ فی و وجوب جهاد و وظ)۵/٣۶٠: ١٣٨٠مصطفوی، (دارد 
                                                                 

 ی، فارسـی، سراج، عاملی اصفهانیی، رضایزی تبریارفع، اشرف: مانندان مترجمان قرآن یرد در میکن رویا. ١
ر یـاخ دفـاع از حقـوق زنـان در عـصر یهـا انیزاده نیز قابل مشاهده است و با توجه به رواج جر و مصباح

تـال، سـرور، یکنگ، پیروی ایها  انگلیسی قرآن همچون ترجمهیها ه در ترجمهک افته است؛ چنانیشدت 
، ی فخـری فرانـسوۀ ترجمـ،یوسف علـی، )یمسلمانان مترق( از مترجمان ی، جمع)رایمحمد و سم(احمد 
هـای  یز ترجمـه و نیورک ،دانیا، زی از مترجمان االزهر، محمد رسول، پارت، آیهای آلمانی جمع ترجمه
  .مین مسئله را شاهدی اـ م بر غربک حایبا توجه به فضا ـف و عثمانف یولک یروس
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مـستند  ،انشیـ از ایبرخـ. باشـد مـیت و حفـظ زن یـموظف به حمااو ه کاست  مطلب
 قـانون ١١٠۵ ۀخـذ مـادأشه و میـر(ت یـ از مفهـوم قوامگذار قانونل گروه نخست و یتحل
 یـکز قـانون یم بر جامعه و نکات و عرف حایر خاص از آیه تفاسکرا نه قرآن، بل) یمدن
  .)٢۵٨: ١٣٨۶مهریزی، (دانند  ی م١یشور خارجک

» مـهّذا قوإقام العود أمن . ..قوم«: اند ن است که آوردها گفتار لغوی،ن گروهیمستند ا
دهند تا آن را نگهداری و   زیرا چوبی را که کنار درخت قرار می؛)۶/١۴٢: ١٣٧۵طریحی، (

شود و لـذا برخـی از مترجمـان قـرآن،  از خم شدن آن جلوگیری کند، باعث قوام آن می
ۀ یـمـردان ما«: انـد گونـه ترجمـه کـرده رضایی اصفهانی، آیه را با دقت بیشتر ایـنمانند 

  :روست هاما این برداشت از قوامیت با چند اشکال روب. »ندا پایداری زنان
 سرپرستی به مرد اسـت، امـا بـا ایـن ۀ به دنبال اعطای وظیف، روح حاکم بر آیه)الف

 بلکه فرودسـت و خـدمتگزار زن نیـز ،تفسیر نه تنها مرد به عنوان سرپرست معرفی نشده
  .انگاشته شده است

 ناسـازگار» علـی«ت سـازگاری دارد، بـا مفهـوم یبا مفهوم قوام این تفسیر گرچه )ب
ه بـه جـای کـ مبارۀرساند، بنـابراین اگـر آیـ  علو و برتری را می، چرا که این حرف؛است

شه بـدون یـن ریـرا ایـکرد، گفتار آنان صـحیح بـود؛ ز استفاده می» ـل«از » علی«حرف 
ابـن : ک.ر(شـود   مـیسـتعمال ا»ی، علـیلـإ، عـن، ی، ف ـ، ل ـب«ز با حروف یحرف جر و ن

 قصد رساندن مفهوم استعال ،ار رفتهکبه » یعل«؛ لذا اگر با حرف ) قومۀ ریش:١۴١۴منظور، 
  .و تفوق را داشته است

مفهـوم آن را از اگـر چنـد  زیـرا هر؛ سـازگار نیـستُ اهللاَلَّضَا فَِمب  این گفتار با قید )ج
ی خالصـه کنـیم، بـا ایـن تفـسیر م و در مفهوم جزئی مثل قـدرت بـدنیکلیت خارج کن

مال ک(سازگار است، اما عمومیت این عبارت عالوه بر قدرت جسمی، قدرت مدیریت 
انـد  ه بسیاری به آن اذعـان کـردهک شود؛ چنان  میرا نیز شامل... و) ریعقل و حسن تدب

حـال آنکـه چنـین برداشـتی . )١/٢٠٧: ١۴١٨؛ فـیض کاشـانی، ٢/٣۴٢: ١۴٠۴جرجـانی،  حـسینی(
 برخی از مفـسران نـه تنهـا از قـدرت بـدنی یکاستن آیه از مفهوم عام آن است و حت فرو

                                                                 
گـاهی  یبـرا(م شـد یگر تنظـی دی و به نحویه بعدها ملغک فرانسه ی از قانون مدنیا  مادهۀترجم. ١ شتر یـبآ

  )٢ۀ میضم/١: ١٣٨٠ان، یاتوزک: ک.ر
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طوسـی، (اند  کرده مرد اشاره) عقالنیت و تدبیر( بلکه فقط به توان مدیریتی ،اند  نبردهنامی
  .)٣/۶٩: ١۴٠۶؛ طبرسی، ٣/١٨٩: تا بی

 خـدمتگزار ۀانفاق وظیفـ چرا که ؛کند  میی این نوع تفسیر را نفواُقـََْأ اَِمب  عبارت )د
  .م و سرپرست استّی قۀنیست، بلکه وظیف

 ،انـد رده و بر آن صحه گذاشـتهکشان نقل یه خود اک ین برداشت با سبب نزولی ا)  ه
 از وآمـد  امبریـپ نـزدی زنـ کـه شـده نقـل تیـقوام ۀیـآ نزول سبب در. منافات دارد

 .داد قصاص به حکم رماکی نب .کرد تیشکا زده، کتک را او نکهیا لیدل به شوهرش
: فرمـود و کرد تالوت آنان بر را هیآ امبریپ شد و نازل ...َونُامـّوَق ُالَجِّلرَا  ۀیآ هنگام نیا در
  .)٣/۶٨: ١۴٠۶ ،یطبرس(» را گرید یزیچ خداوند و کردم اراده رای زیچ من«

  مـرد در خـانواده ویت از سرپرستیاکه حک است یاتین برداشت مخالف با روای ا)و
  .شتر گذشتیه پکنند ک ی می زن از ویلزوم فرمانبردار

ن أن مـرد، شـأه شـکـت از آن دارد یاک ضرب در دست مرد است، حۀه اجازکنی ا)ز
 هرچند به صورت ـزن در قضیۀ نشوز زن  او را بر ۀر و مدبر است و خداوند دست سلطیمد

م، یدمتگزار بـدان را خیحال اگر و.  باز گذاشته استـ ی مصالح ویمحدود و در راستا
  .ندکدا یه بر زن سلطه پک ندارد یتینأن شی او چنًاساسا
قائم به امـر  «یت مرد به معنایل قوامیگونه در تحل نی ایردیکرسد رو ی به نظر م)ح

 یقـیگاه حقیت مرد در خانواده با جای از قوامی خاصۀن وجه و جنبی خلط ب،»زنان بودن
ر بـه یـن امـر تعبیـدر علم منطـق از ا. باشد می خانواده یاست و سرپرستیه رکاست مرد 
 یـک خـاص از ۀ جنبـیـک صـفت و یـکه کبدین معنا  ؛شود یم» نه و وجهک «ۀمغالط
 یه گمان رود آن صـفت، صـفتک یا  به گونه،نه آن مطرح شودکده به عنوان ذات و یپد
خنـدان، (ده ندارنـد یت آن پدی در ذات و هویگر نقشی است و صفات دی و ضروریذات

اند  ردهکگونه فرض  نیان ای لغوییت مرد در خانواده هم گویدر مورد قوام. )١٨٠: ١٣٧٩
ط ی در محی وی و خدمتگزاریارگزارکست جز ی نیزیت مرد در خانواده، چیقوام«ه ک

 یا جـه و ثمـرهیه خـود نتک مرد نسبت به امور خانواده یدگی و رسیارگزارکو » خانواده
ه کـ ن مفهوم ی ای اصلۀن جوهریگزیحاصل شده، جا بر خانواده یاست ویه از رکاست 

  . شده استـ ت استیری و مدیهمان سرپرست
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  ی و خدمتگزاریسرپرست. ٣
رده و مــرد را سرپرســت و کــگذشــته را جمــع  شتریــ پِدگاهیــن دو دی از مفــسران بــیبرخــ

یس و نگهبـان ، رئـیم و حـامکارگزار، قائم به امر و مسلط، حاکخدمتگزار، فرمانروا و 
؛ ٢/۴٠: ١٣٨۶؛ بالغـی، ٧/٢٣٠: ١۴١٩، اهللا ؛ فـضل٣/٣۶٩: ١٣٧۴مکـارم شـیرازی، ( انـد دانسته. ..و

ان یـبچنـین ز یـنٶلفان  می برخ١.)٢/۴١٩: ١٣۶٣عبـدالعظیمی،  ؛ حسینی شاه١/۵٣۶: تا اردبیلی، بی
  :نندک یم

، یه خدمتگزارکست، بلیردن نک ی امارت و امر و نهی به معنایت فقط سرپرستیقوام
 یدگی زنـان و رسـیازهاین و نأردن به آنان، اعتنا به شک خدمت ی همت بستن برامرک

  .)٢٩٨: ١٣٨٢داودی، (ز وجود دارد یبه امورشان ن

  :اند ان داشتهیا بی
مهریـزی، (دهـد  ی، بر عهده گـرفتن امـور و مراقبـت را معنـا مـی سرپرستیامون نوعّقو

١٣٨۶ :٢٣٩(.  

ه از یـاق آیو سـ» یعلـ«سو و مفهوم  یکن از ای لغویل گفتار برخیرد به دلیکن رویا
  .گر استی دیسو
ه ک  چرا؛رفتیه پذیق آی دقۀتوان آن را به عنوان ترجم ی اما نم،ن گفتار درست استیا

یل خـدمتگزار،  از قبی اضافینیت است و عناویری و مدیت، سرپرستی قوامۀمعنا و ترجم
دگاه مـا را یآنچه د.  مرد هستندۀیت از ناحیری مدۀفی وظی اجراۀجی نتیهمگ... مراقب و

ند، ک ید مییأ مفسران و مترجمان قرآن تی برخۀین دو موضوع از ناحین ایدر مورد خلط ب
 ی ویت مرد در خانواده را خدمتگزاریه قوامکشان با آنی از ایه برخکقت است ین حقیا
؛ شـوکانی، ٣/١٩: ١٣٣۶کاشـانی، (انـد  ز افـزودهیرا ن» تیم بر رعکمثل حا«دانند، عبارت  یم

ه بطـالن ک است؛ حال آنی و بالذات خدمتگزارًم اوالک حاۀفی وظیی؛ گو)۵٣١/١: ١۴١۴
اسـت و ین رأر و مـدبر جامعـه اسـت و شـی مـدْمکه حـاکـار اسـت؛ بلکن حـرف آشـیا

ه از کــ اســت یا جــهی بــه مــردم نتیرســان  و خــدمتیارگزارکــ را داراســت و یفرمانــده

                                                                 
 و ی، مجتبـویاالسـالم، حجتـ ضی، فـیان، شـعرانی انـصار،یا  قمشهی اله:مانندبرخی از مترجمان قرآن . ١

  .اند صفارزاده نیز همین رویکرد را برگزیده
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  .شود ی حاصل می ومدیریت
د در یـاسـت باین ریـه اکـرد کـت برداشـت یـن مطلب را از مفهوم قوامین اتوا یاما م
ًِقـا ًینِد ه ک  مصالح زن باشد؛ چنانیراستا َ )ه بـر کـ اسـت ینـی بـه مفهـوم د)١۶١ /انعـام

 از آن بـا عنـوان ی و در قـانون مـدن)٧/٣٩۴: ١۴١٧طباطبـایی، (ند ک یام میمصالح بندگان ق
 از یکـیه کـ چنـانهم. )١١٠٣ ۀمـاد: ١٣٧٩لنگـرودی، جعفـری (شـود   مـیادیحسن معاشرت 

ت و یـد بـه حمایـام بـودن مـرد بـر زن را باّاسـت و قـویان کرده اسـت کـه رین بامعاصر
 آن ی لغـویه بـا معنـاکـنیژه ایـت؛ بـه ویـومت، سلطه و والکت برگرداند و نه حیمسئول

و بـا اوضـاع و  ،است مرد بر خانواده هماهنـگی رۀ و ادلی عقلیسازگارتر است و با مبان
  .)٣٣ش: ١٣٨١مقدادی، ( آن مطابقت دارد یات خانواده و اعضایط و مقتضیشرا

 ۀلیوس  امور خانواده بهۀه ادارکند ک یجاب می، لزوم حسن معاشرت در خانواده ایآر
د هـر دو یـا بای وگرنهرد؛ ی مرد صورت گیت اجرای و مسئولی و با سرپرستیی شوراینظام

 یساالرکه پدرنیا ایه زن سرپرست باشد و کنیا ای ـ ستیر نیپذ ناکه امکـ سرپرست باشند 
: ١٣۶١،  تبریـزیجعفـری(انـد  ردهکـد ییأرد را تیکن رویز همی نیه برخک  چنان؛م باشدکحا
: ١٣٨٠کاتوزیـان، (داننـد و نـه فرمـانبردار مطلـق  یار مرد مـک و زن را معاون و هم)١١/٢۶٧
د ی او در تشدیاری، معاونت زن و یانون مدن ق١١٠۴ ۀه به موجب مادک چنانهم ؛)١/٢٢۶

 د بـریت مرد بایباید توجه داشت که قوام. ت شده استیت اوالد تثبی خانواده و تربیمبان
د بـر اسـاس سـه یاست باین ری ا،ات قرآنیه با توجه به آک بنا شود ی اخالقیاساس اصول
 عـدالت: ت آن اسـترعایـه مرد در تعامل خود با خانواده ملزم بـه ک باشد یاصل اخالق

فه در ین وظی و ا،)٢١ /روم( ی و دلسوزی و مهربان)١٩ /نـساء(، معروف )١٣۵ /؛ نساء ٨ /مائده(
مرد گذاشـته ۀ ز بر عهدی خانواده نیه مراقبت از امور معنوک خالصه نشده، بلیامور ماد

  .)۶ /؛ تحریم١٣٢ /طه: ک.ر(شده است 

  ا اجتماعی قوامیت مرد؛ خانواده ۀگستر. ٣
 دیـدگاه اول، متعلـق بـه گروهـی .ت مرد وجود داردی قوامۀ حوزۀ دیدگاه عمده درباردو

داننــد و نــه زن و شــوهر  را مــردان و زنــان مــی» نــساء«و » رجــال«اسـت کــه منظــور از 
؛ موسـوی گلپایگـانی، ۶/۵١: ١٣٧١،  بنـابی؛ قرشی۴٠:تا یب طهرانی، حسینی؛ ۴/٣۴٣: ١۴١٧طباطبایی، (
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ت را مخـتص بـه یـ نبـوت، امامـت و وال،هیـن آی با توسل به همـزی نبرخی. )۴۴/١: ١۴٠١
؛ سـبزواری نجفـی، ٣/٣٩۶: ١٣۶٨؛ قمـی مـشهدی، ١/۴۶٩: ١٣٧٣شریف الهیجی، (اند  مردان دانسته

؛ )٢/٢٨: ١۴١٠آشـوب،  ؛ ابن شهر٢/٢١١: ١۴١٩، سیوری حلی؛ ٢/۵٨: ١۴٢٣؛ کاشانی، ٢/٢٨۵: ١۴٠۶
تــر از خــانواده   گــستردهیطــیجتمــاع و محت را در ایــ قوامۀه و گــستریــ اطــالق آییگــو
دهـد حکمـی کـه   علـت نـشان مـیِاست که عمومیتآن مدعای این گروه . اند رفتهیپذ

، منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست، بلکه بـرای نـوع )قیم بودن(مبتنی بر آن است 
زنان و مردان در جهات عمومی که مرتبط با زندگی دو طایفـه اسـت، مثـل حکومـت و 

  .)۴٠: تا ؛ حسینی طهرانی، بی۴/٣۴٣: ١۴١٧طباطبایی، ( قضاست
در مقابل این دیدگاه، نظر اکثریت وجود دارد که آیه را مربـوط بـه زنـان و شـوهران 

. کننـد داننـد و آیـه را در راسـتای مـدیریت مـرد در درون خـانواده تفـسیر مـی ایشان می
 ی قـانون مـدن١١٠۵ ۀر مـاده دکـ رده و چنـانکت ی مشهور تبعیأن ریز از ای نگذار قانون

 ِه از آنکـدگاه یـن دیـا. ن شـده اسـتیـیت مرد در تعامل با خانواده تبیآمده است، قوام
ت یـقوام(دگاه مـشهور یـد دییأه در تک یداتیٶم. تر است یکمشهور است، به صواب نزد

  :ن قرار استیتوان ارائه داد، از ا یم) ان خانوادهیمرد در چارچوب بن
ِاهلَوْمـَأ ْنِوا مُقََْأا َِمبَو عبارت . ١  بنـابراین ،دهنـد چرا که مردان به کل زنان نفقه نمـی:  ْمِ

: ١٣٨٠؛ صـادقی تهرانـی، ٣/٣۶۵: ١٣٧٩هاشـمی رفـسنجانی، (نسبت به کل هـم مـسئول نیـستند 
 ی و انفـاقی عقل ذاتی مردان به مقتضایه تمامکن مسئله یرا التزام به ای ز؛)٢۶/٢٧۶ـ٢۵ش
ن کـت دارنـد، ممیـ قوامــ ی اجنبـیحتـ ـ نسبت به تمام زنان ،نندک ی مه به همسرانشانک
  .)١/٣۵٠: ١۴٠٨منتظری، (ست ین

 را اقتـضا ــ و نـه مطلـق مـردان بـر زنـان ـمومت زوج بر زوجه یز قیه نیمورد نزول آ. ٢
  .)١٢۴: ١٣٨٠، همو(ند ک یم

ّاساسا قی. ٣ نـوان دو زن و شـوهر اسـت و اگـر زن و مـرد بـه عۀ ومیت در مورد رابطـً
جـوادی (ومـت مـرد نیـست مم زن و زن تحت قیّام و قیّ قوْصنف مطرح گردند، هرگز مرد

  .)٣٢۵: ١٣٨۶آملی، 
  این برداشتـکند  میشوهر توسط یه صحبت از نشوز زن و ضرب وکـ ه یاق آیس. ۴
  .کند ید مییأرا ت
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دگاه یـن دیـد ایٶز میند، نک یان زن و شوهر را مطرح میم شقاق مکه حک بعد ۀیآ. ۵
ام زن و شـوهر اسـت کـان احیـ بیه بـرای آ،ی و خارجیلذا با توجه به قرائن داخل. است

  .)١٨/۵۵٠: ١٣٨٩جوادی آملی، : ک.ر(
ثابت شده است، موجب ها   آنه خالفک یص مواردیه و تخصیت آیاخذ عموم. ۶
ا یـت یـر زنان نـدارد، مگـر در مـورد والی بر سایتیومّیرا مرد قی ز؛شود یثر مکص ایتخص
  .)١/٣۵١: ١۴٠٨، آبادی  نجفمنتظری(قضا 
 یها ت دارند، مثالیه صنف مردان بر صنف زنان والکم یرین مطلب را بپذیاگر ا. ٧

ا یـت ندارد و ی برادر بر خواهر خود قوام،مثال؛ برای مینک یدا می آن پی برایارینقض بس
گـاهی بـرای (ت دارد یـر باشـند والک اگر مـذیه مادر بر فرزندان خود حتکنیا : ک.بیـشتر رآ

، آبـادی  نجـفمنتظـری(نـد ک ی نمـیت زن را بر زنان نفـیومّیز قیه نی و آ)١٢٢ش: ١٣٨۶مروی، 
١۴١/٣: ٠٨۵١(.  
ت منحصر به شـوهر نـسبت بـه یند قوامک یعمومیت علت اقتضا م«ن مدعا که یا. ٨

همسر نباشد، بلکه برای نوع زنان و مردان در جهات عمـومی کـه مـرتبط بـا زنـدگی دو 
 ِه انفـاقکت ندارد، بلیه علت دوم عمومکروست  هال روبکن اشی، با ا»ایفه است باشدط

  .)همان(مردان اختصاص به همسرانشان دارد 
 ین امـر، ویـت مرد بر زن در ای اولویم دارد و به مقتضاّیاز به قیط خانواده نیمح. ٩

ا وجـود دارا بـودن ه زن در خـارج از خانـه بـک ندارد ین منافاتیم در خانواده است و اّیق
  .)همان(ت داشته باشد ی وال،طیشرا

تـر  یـکقـت نزدیدگاه مـشهور بـه حقیـه دکگردد  یار مکشتر گذشت، آشیاز آنچه پ
این مطلب رش یو پذ ـ مشهور یأد رییأرغم تبه  از مفسران معاصر یکی ،ن حالیبا ا. است
ت آنـان بـر یـ نـه قوامت مردان بر همسران خود ویفه، قوامی شرۀیت در آیه مراد از قوامک

،  اســتدگاه ارائــه دادهیــن دو دیــن ای را بــه منظــور جمــع بــی راهـــــ مطلــق زنــان اســت
 ،ه همواره مرتبط با مردان نامحرم استک ییارهاکدر زعامت جامعه و : هکصورت  نیبد

 سـهولت یگـری و د،ی وی و بـدنیعـی طبی توانمنـدیکـی: ل مرد اصلح استیبه دو دل
 یدامنکم پایتر و به جهت حفظ حر فی ضعیه زن از نظر جسمکنحال آ(ارتباط با مردم 

 خـصوص خـانواده ،فهیشریۀ مورد آ).  ارتباط مردان با او دشوار است،ت حجابیو رعا
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 لـذا بـه ؛ردیـگ یز در بـر مـی جامعه را نی رهبر،ت داردیل آن عمومی چون تعلی ول،است
ت مـرد ی والیه براک دو سبب . جامعه باشدید والی مرد با،یعی و طبینیوک تیل برتریدل

. م بودن مرد بـر زن در خـانواده اسـتّی قیر از دو علت برایر شد، غکبر زن در جامعه ذ
ان یـ اسـت؛ امـا جرکر و اداره باشـد، مـشتری تدبیه توانمندک از آن دو علت یکیالبته 

  .)١٨/۵۵۴: ١٣٨٩جوادی آملی، : ک.ر(انفاق مختص به منزل است 

  در خانوادهت مرد ی قوامۀگستر. ۴
. می سه نـوع نگـرش متفـاوت را شـاهد،ط خانوادهیت در محین قوامیاۀ در مورد محدود

 از محـدود ی سـخن،هیـ با توجه بـه اطـالق آًشان غالبای ا. مفسران استِ نگرش از آنیک
ت مرد را یمفسران قوام. اند رفتهی اطالق آن را پذیی گو،اوردهیان نیت به مین قوامیردن اک

ن مـرد را در أرده و شـکـن یـی مـرد تبیتیری تـوان مـدینواده و در راسـتادر چارچوب خا
 نبوت، ۀین آیشان با توسل به همیه اینک گواه بر مطلب ا.اند ر و مدبر دانستهی مد،خانواده

؛ قمـی ١/۴۶٩: ١٣٧٣شـریف الهیجـی، (انـد  ت را از اختصاصات مـردان دانـستهیامامت و وال
: ١۴١٩، سیوری حلی؛ ٢/۵٨: ١۴٢٣؛ کاشانی، ٢/٢٨۵: ١۴٠۶ ؛ سبزواری نجفی،٣/٣٩۶: ١٣۶٨مشهدی، 

ت مرد را در برابر همسر خود یهان قوامیه فقکحال آن. )٢/٢٨: ١۴١٠آشـوب،  ؛ ابن شهر٢/٢١١
ت مـرد را بـه وجـود طـالق در یـلذا قوام. اند ردهکن یی تبییو در چارچوب روابط زناشو
 محـدود یه بـدون اذن و در فـراش و خـارج نـشدن از خانـیدست مـرد، اطاعـت از و

: ١۴٢۴مغنیـه، : بـه نقـل از(داننـد  ی مـین موارد بـا هـم مـساویر ایدو را در غ اند و آن ردهک
قائم بـه حقـوق «ت مرد را یهان مراد از قوامی فقیه برخکر است کالبته الزم به ذ. )٢/٣١۵

 اجّبن بـر؛ ا۴/٣٢۴: ١٣٨٨طوسی، (اند  دانسته) ونتکسوه، مهر و سکشامل حق نفقه، (» زنان
  .)٢/٢٢۵: تا ، بیطرابلسی
 ؛انـد ت را وابسته به عرف دانستهین قوامیز گستره و شمول ایدانان ن ن حقوقین بیدر ا

ت یـقوامۀ ن محـدودیـیای دارد و در تع  عـرف جایگـاه ویـژه،گذار قانونه در نظر ک چرا
ده  ریاسـت مـرد بـر خـانواۀصالت به عـرف داده شـده و محـدودـ ا فقهایأخالف ر بر ـ
. )١/٢٢۶: ١٣٨٠کاتوزیـان، ( هر اجتماع متفاوت دانسته شده اسـت ِحسب عادت و رسوم بر

گیـری نهـایی در امـور خـانواده و مراعـات مـصالح آن  لذا منظور از ریاسـت را تـصمیم
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مانند انتخاب محل سـکونت و انتخـاب شـغل زن در قـانون ها   آن که بعضی ازدانند می
 ۀ مطابق عـرف و عـادات و رویـ،هر است و سایر مواردبینی شده و از اختیارات شو پیش

  .)١٠٣: ١٣٨٧یثربی قمی، (شود   میعقالیی مشخص و عمل
ه مـرد در درون کـتـه توجـه داشـت کن نیـد به ایدگاه باین سه دی این و بررسییدر تب

ن، در أ شـیـک ی در رابطه با همسر خود دارای و؛ شئونات متفاوت استیخانواده دارا
 ینأ شیز داراین و در رابطه با فرزندان خود نأ شیک یط آن دارایده و محرابطه با خانوا

 ین و اطاعت از شـوهر در امـورکی تمی همسر وۀفی، وظیی زناشوۀدر رابط. گر استید
 یرد، نشوز به معنایده بگین مهم را نادیه اگر اک ارتباط دارد ین وکیه با حق تمکاست 

نـار همـسر و کو در  ـبـال نهـاد خـانواده  در قیگـر وین دأشـ. شود یخاص آن محقق م
ی بـر خـانواده را اسـت ویه رکـنـد ا  خـانواده موظـفیاعـضا. ابـدی ی تحقق مـ فرزندان

ف بـه یلکه تک است یتین موقعیدر چن. را باشندی را پذیت ویریت شناخته و مدیرسم به
 مـرد،  و خطاب بـه)١١٠٣ ۀماد: ١٣٧٩جعفری لنگرودی، ( گذار قانون یحسن معاشرت از سو

گـاه مـرد را بـه ین جایـحال اگـر زن ا. ندک یدا می خود را پیقی حقیزن و فرزندان معنا
اما . شود ی عام آن محقق میت نشناخت، نشوز به معنایعنوان سرپرست خانواده به رسم

ت و یـه از آن بـا عنـوان والکـ در قبـال فرزنـدان اسـت ،گر مرد در درون خانوادهین دأش
  .گردد یاد میحضانت 

ف بـر دوش زن و از آثـار یـلکه بـه عنـوان تکـ ینکیتم: د گفتین مقدمه بایان ای ببا
 آن اسـت ْ خـاصین به معنـاکیتم.  خاص و عام استیی معنایاست مرد است، دارایر
ه مـانع کـ یرد و جـز در مـواردی با شوهر را به طـور متعـارف بپـذی جنسیکیه زن نزدک

ه زن کـاسـت آن  عـام ین به معناکید و تمن رابطه سر باز نزنی نداشته باشد، از ایموجه
نـد کف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعـت یوظا
ن مفـسران اگـر یبنـابرا. )١٢٧: ١٣٨٣صـفائی و امـامی، (رد ی را در خـانواده بپـذیاست ویو ر

 یا حتـیـو  ـواده ت را در درون خـانیـن قوامیـانـد، ا رفتهی پذًحایت مرد را تلویاطالق قوام
ن یـی تبییت را در چـارچوب روابـط زناشـویه قوامکهان یاما فق. اند ردهکل ی تحلـ اجتماع

  .اند ن و امور مرتبط با آن دانستهکیاند، آن را محدود به حق تم ردهک
ن یز همـیت نی دو مفهوم خاص و عام هستند، قوامین داراکیبنابراین اگر نشوز و تم
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 یت به معنـاین شود، قوامیی تبیبا همسر و هت مرد در رابطیام قویوقت.  را داراستحکم
ن یـ از ایزنـ  خـاص و سـربازین بـه معنـاکی تم،یرد و اطاعت زن از ویگ یخاص نام م

م، ینـکن یـیت را در درون خـانواده تبیـن قوامیـاما اگر ا.  خاصی نشوز به معنا،اطاعت
کـین  تمی وی عـدم فرمـانبردارای زن و یده شده و فرمانبرداری عام نامیت به معنایقوام
ن اطاعـت زن از مـرد در یبنـابرا. شـود یده مـیـ عـام نامی عام و نـشوز بـه معنـایمعنا به

 امـا .نـدک یدا مـیـ آن دو معنـا پییزناشـوۀ  خـاص، در رابطـین به معناکیچارچوب تم
ه نـه تنهـا کـ در خانواده است یت ویرین مدأ با توجه به شی ویاطاعت از اوامر و نواه

ن حـق را یـد ایـت آن هـستند و بایملزم به رعا) فرزندان( خانواده یگر اعضایه دکلزن، ب
  .ت بشناسندی به رسمی ویبرا

ه نـوع کـ ییها یت مرد، مشتمل بر برتریمت قوامکبا توجه به ح: توان گفت حال می
ه شـرط وجـوب آن عقـد ازدواج اسـت و نـه کـ مردان بر نوع زنان دارند و وجوب انفاق 

ت یفه مفهوم عام آن است و قوامی شرۀیت در آی مراد از قوامـ)٣٢٩: ١٣٨۶زی، مهری(ن کیتم
است شوهر بر خانواده، محترم یمشتمل بر قبول رکه  را ـ ین عام وکیمرد بر زن، لزوم تم

: ١٣٨٠کاتوزیـان، (است  خانواده ی و اخالقی مالۀت فرزندان و اداری او در تربۀشمردن اراد
ن مبنـا را یـاسـت، ا ر شدهکت ذی قوامیه برایه در آک یمتکحدو . ندک یجاب میاـ )٢٢٨
  :ن مطلبیح ایو اما توض. ندک ید مییأت

َ ْمُھَضْعَ بُ اهللاَلَّضَا فَِمب عبارت   یهـا مـتک از حیکـی نساء ۀ سور٣۴ ۀک مبارۀی آ: ٍضْعَ بَ
طلق اسـت ن عبارت میا. است  دانسته،ه نوع مردان بر زنان دارندک ییها یت را برتریقوام

، شـم ی، تـوان جـسمیتیری مختلـف مـردان از جملـه تـوان مـدیها ی برتر،و اطالق آن
ه مـردان در کـحال : ندکان ید بینما ی میا منطقیحال آ. ردیگ  میبر را در... ی واقتصاد
 یازهـایه نکـفـه دارنـد ی دارند، پس زنان وظی بر زنان برترًامور خارج از خانه نوعاۀ ادار
 ی خالف ظهـور و اطالقـ،گونه نی ای برداشت؟نندکن یمأ درون خانه تشان را دری ایجنس

  .شود یده میه فهمیه از آکاست 
ونت کسـ: ز استیرد خانواده در رابطه با زن و شوهر سه چکارک: »واُقََْأا َِمبَو عبارت 

: ١٣٨۶مهریـزی، ( ی و معنـویات مـادیـت در حک و مشاری جنسۀزی غریو آرامش، ارضا
  شـارع را بـر آن داشـته، خـانوادهیردهاکارک از یک دامک  کهردکال ٶد سیحال با. )٢١٧
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 ۀزی غری ارضاًند؟ قطعاکمرد را موظف به پرداخت نفقه و مخارج همسر خود که  است
ن یـرغـم وجـود ابه ه در ازدواج موقت ک م باشد؛ چراکن حیمت اکتواند ح ی نمیجنس
 متوقف بر انعقاد عقد دائـم ،نفقه است و وجوب پرداخت ین شرط منتفیرد، لزوم اکارک

انون خـانواده بـه عنـوان عامـل ک در مصلحت ،مت انفاقکرسد ح یلذا به نظر م. است
  زیـه مـصلحت مـرد و زن را نکـ نهفتـه باشـد ی و معنـویت مـادکجاد آرامش و مـشاریا

گـاهی بـرای (رد یـگ یدر بر مـ  و چـون در ازدواج )٢٢٣ــ١٩/٢٢٠: ١٣٨٧مطهـری، : ک.بیـشتر رآ
 اسـت، لـزوم انفـاق یانون خانواده منتفکل کی تشًع آن نوعایتشرۀ فلسفبه با توجه موقت 

  .ز برداشته شده استین
ر یز نـاگزیـ نیاسـت ویانون خـانواده اسـت، رکه انفاق در رابطه با مصلحت کحال 

دگاه در یـن دین بهتـریبنـابرا. ف شودی تعریی زناشوۀد در چارچوب خانواده و نه رابطیبا
  :ین استچنب انفاق مورد شرط وجو

ده یـانون خـانواده را نادکـ بـا یه زن همـاهنگکـشود و در آنجا  ینفقه با عقد واجب م
، )ندک استقالل را اعالم یند و نوعک کمدت تر ی طوالنیانون خانواده را براک(رد یبگ

  .)٢٣٠: ١٣٨۶مهریزی، ( مستحق نفقه نخواهد بود

  ف؟یلکا تیاست مرد بر خانواده؛ حق یر. ۵
دگاه وجـود یـرد و دیکـداننـد، دو رو ی مـیاسـت ویت مرد را ریه قوامک یسانکن یدر ب
  :دارد
؛ مطهـری، ٢/٧۴: ١۴١٩مدرسـی، (داننـد  یت را حق مرد مین قوامیه اک یسانکدگاه ید. ١
  .)۶٧: ١٣٨٧؛ حکیمی، ١۴۵/۵: ١٣٨۵
ه بـر دوش مـرد گذاشـته شـده کـدانند  ی میا فهیت را وظیه قوامک یرد برخیکرو. ٢
 ریاسـت خـانواده از ،در روابـط زوجـین« : قانون مدنی آمده است١١٠۵ ۀدر ماد. است
ه کـانـد  ن مـاده آوردهیـ و در شرح ا)۵۶٣: ١٣٧٩جعفری لنگرودی، (» ص شوهر استیخصا

طور امری، معین شده و ه  روابط زن و شوهر ب،خانواده سازمانی حقوقی است که در آن
 فقهـا و یه برخک  چنان؛)١/٢٢٧: ١٣٨٠توزیان، کا(این حقی نیست که بتوان از آن گذشت 

 ولی روح حاکم بـر آن انـشاست ،ای است خبری ه آیه جملهکاند  ان داشتهیز بیمفسران ن
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  .)٣/٣۶۵: ١٣٧٩؛ هاشمی رفسنجانی، ٣٩: تا یب طهرانی، حسینی؛ ٣٢۶: ١٣٨۶جوادی آملی، (
ست که بـه مـرد  حقی نی،گذارد یاست خانواده را در دست مرد میه قرآن رکنیپس ا

 مردان گذاشته شده ۀای است که بر عهد  بلکه وظیفه،ندا اعطا شده و زنان از آن محروم
تـر   اجتماعی شبیهۀن ریاست به اجرای یک وظیفیو از دوش زنان برداشته شده است و ا

است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سالمت و 
کنـد و بایـد  اسـتفاده مـیاز آن سوءکـه  وگرنه باید گفت ،کار ببرده  باستحکام خانواده

 یتی، روایردگاه اخید دیٶم. )١/١۶٣: ١٣٧٢؛ صفائی و امامی، ۶٧۶: ١٣٧٨کاتوزیان، (ممنوع شود 
 شه بـه همـسرکـال شـد ٶ سی گفتار مردبارۀشان دری از ایه وقتکاست  از امام باقر
مـرد ۀ ن گفتـیـا«: ، حضرت فرمـود»خودت باشدار یامر تو در دست و اخت«: گفته بود
: ١۴١۶بحرانـی، حـسینی : ک.ر(فرمـود اسـتناد   سورۀ نـساء٣۴ۀ یسپس به آ. » نداردیاعتبار

ی مـرد اسـت و وۀ  بر عهـدیا فهیت وظیکه قوامفرماید  یان مین حضرت بیبنابرا. )٢/٧٣
 یمطلـب راضـن یـ آنـان بـه ایه هـر دوکـند، هرچنـد ک یر آن شانه خالیتواند از ز نمی
  .باشند

ا قوامیـت قابـل واگـذاری یـشـود کـه آ ال نیز روشـن مـیٶ پاسخ این س،با این مقدمه
م ی بـدانیت مرد را در خانواده حق ویه قوامکن گفتار متوقف بر آن است یاست؟ زیرا ا

 یتواند عملـ یه مک فرد شناخته یه قانون براک است یاری اختْه حقک او؛ چراۀ فیا وظیو 
 آزادنـد ًامالکـعمـال حـق ِعمـال و عـدم اِد و افـراد در ایـ نماکا آن را ترید دهرا انجام 

گـاه  ه فرد ملـزم بـه انجـام آن اسـت و هـرک است یف امریلکاما ت. )۴/٣ :١٣۶٨امامی، (
ه کـ یسکـ. گـردد ی دچـار مـ،ه درخـور آن اسـتک یی به جزا،دیخالف آن رفتار نما بر
 حـق یه داراکـ خواهـد بـود یسکر از ی او گذاشته شده است، ناچار غۀ عهدرف بیلکت

 یگری دی برایفیلک بشناسد، ناچار تیسک ی را برایه قانون حقک یاست و در هر مورد
؛ یف الزامـیـلک است و تیاری اختْن حقیبنابرا. )۴/١١: همان(گردد  یگران موجود میا دی
ان گـری دینـد، ولـکا نیـنـد کتوانـد از آن اسـتفاده  ی مـ، داردی حقیه در موردک یسک
مـصباح ( ندارنـد یریـف گزیـلکن تیـ را محتـرم شـمارند و از ایحق وکه ف دارند یلکت

  .)٣١: ١٣٧٩یزدی، 
خـانواده . بتوانـد بـه اختیـار از آن بگـذردکـه لذا ریاست خانواده حـق مـرد نیـست 
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طور امری، معین شده و اشخاص ه  حقوقی است که در آن روابط زن و شوهر بسازمانی
درست آن ۀ  برای ادارگذار قانونقراردادهای خصوصی، نظمی را که ۀ وسیله توانند ب نمی

 از قواعد مربوط به نظـم عمـومی ،قواعد ناظر به ریاست مرد. هم زنند ضروری دیده، بر
کاتوزیان، (وز کرد تجاها   آنتوان از است و جز در مواردی که قانون اجازه داده است، نمی

١/٢٢٧: ١٣٨٠(.  
ه کـت است ی سلطه از آثار زوج،اند رخی فقها تصریح کردهگونه که ب ن همانیبنابرا

ه در وضـع کـ ی مـصلحت، مـواردیا ه در پارهک  چرا؛)۶/۵١: ١۴٢٠انصاری، (ند ک یر نمییتغ
ن یـا.  اشخاص در برابـر آن ارزش نـداردۀه ارادک چنان مهم است ،قانون مورد نظر بوده

: ١٣٨۵کاتوزیـان، (نـد یگو  میمکح ،ه به وجود آورده استک را یتی و موقع،یقانون را امر
تر است تا بـه   اجتماعی شبیهۀ به اجرای یک وظیف،، ریاست شوهر بر خانوادهیآر. )٢۵١

 پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سالمت و اسـتحکام .اجرای حق شخصی
، همو(کند و باید ممنوع شود  استفاده می وگرنه باید گفت از آن سوء،ر ببردکاه خانواده ب

  .)١/١۶٣: ١٣٧٢؛ صفائی و امامی،  ۶٧۶: ١٣٧٨
است که در » النساء«و » الرجال« وجود عبارت ،کند  مین دیدگاه را تقویتیآنچه ا

 تفـضیل و انفـاق ۀ جنس مردان را بر جنس زنان به سبب مسئل،چارچوب مسائل خانواده
  به نوع افراد تعلق وجود این واقعیت است که احکام،ید این دیدگاهٶم. برتری داده است

 مردان قـدرت جـسمی و مـالی و تـوان مـدیریتی ً بنابراین در جامعه چون نوعا.گیرند می
را به آن تواند  ها نمی است و مردی با وجود این تواناییه آنۀ ت وظیفیباالتری دارند، قوام

 اسـت ی ویستگیـم منـوط بـه شاکـن حیـه اکـامـا از آنجـا . همسر خود واگـذار کنـد
َ ْمُھَضْعَ بُ اهللاَلَّضَا فَِمب  عبارت هک چنان ـ  ـ نوع مردان بر زنان داردیستگی داللت بر شاٍضْعَ بَ

ه کـسـت از همـین روشـود؛  ین مقـام عـزل مـی محرز شود، از ای ویستگیاگر عدم شا
  .شود یواگذار نم... کودن وه، یوانه، سفیاست خانواده به دیر

شـوهر نهـاده ۀ بت به امور خانـه را بـر عهـدم بودن نسّی قْ، خداوند به دو جهتیآر
 یهـا نـهی هزی تمـامیدار  عهـدهیگریت مرد؛ و دیری، صالبت و مدیی توانایکی: است

ا از یـن دو صفت را نداشـت ی این اگر مردیبنابرا.  منزلیازهاین نیمأ زن و تیاختصاص
 ین مردیبندد و چن یتش بر خانواده رخت برمیرد، والکاش عمل ن فهیا به وظیدست داد 
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 هـوش، یعنـیس باشـد، کـ بـه عیا ت خـانوادهیاگـر وضـع. م منزل نخواهد بودّی قدیگر
مد زن اداره آا دریش از شوهرش باشد و امور خانه با ثروت ی بیر زنی و قدرت تدبکادرا

ا َِمبـ  و ُ اهللاَلَّضَا فـَِمبـ در » بـاء«را یـ خـانواده باشـد؛ زیه مرد فرمانرواک ندارد یلیشود، دل
: ١٣٨٩جـوادی آملـی، (هـا  نهی مرد و انفاق هزی به سبب برتریعنی ؛ت استی سببی براواُقََْأ

 ،ط را دارا نباشـدی نیـست، اگـر مـرد شـرایت قابـل واگـذاریـلذا اگرچه قوام. )۵۵٢/١٨
  .شود یپس گرفته می بازاست از ویخود منعزل شده و ر بهخود

  گیری جهینت
 یحـاو ِاتیـروا و شوهر از زن اطاعت لزوم مرد، بودن مّیق مورد در اتیروا به توجه با. ١

 توانـد ینمـ خـانواده در مـرد تیریمـد و یسرپرسـت جز یزیچ تیقوام مرد، تیقوام آثار
  .باشد
 ،»اهللا فـضل بمـا «،»یعلـ «واژگـان بـا یارگزارک عنوان با تیقوام از ردنک ریتعب. ٢

 در دهیرس ِنزول سبب و تیب اهل اتیروا نیهمچن و هیآ در» ضرب «و» نفقواأ بما«
  .دارد منافات هیآ لیذ

 از یخـدمتگزار و یارگزارکـ و اسـت یسرپرست و استیر ت،یقوام قیدق یمعنا. ٣
  .است آن آثار

 بـا هرابطـ در یاولـ هک دارد عام و خاص ییمعنا ،نشوز و نکیتم همچون تیقوام. ۴
 نأشـ بـه توجـه بـا و خـانواده درون در یگـرید و ییزناشو روابط چارچوب در و همسر
  .شود یم نییتب مرد تیریمد

 حـق نـه و شـده گذاشـته یو دوش بـر هکـ است یفیلکت خانواده بر مرد استیر. ۵
  .ستین یواگذار قابل نیبنابرا او؛ به شدهاعطا
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  یشناس تابک
  .ش ١٣٨٩ محمد دشتی، تهران، شهر، ۀ، ترجم، گردآوری سید رضیالبالغه نهج .١
الکـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـدالکریم بـن  عادات مبـارک بـن ابـی، مجدالدین ابوالـسیر جزریثا ابن .٢

  .ش ١٣۶۴ان، یلیسماعاقم،  ،ثراال النهایة فی غریب الحدیث و ،عبدالواحد شیبانی موصلی
  .تا ی، بیسالمالنشر االمٶسسة ، قم، المهذبز بن نحریر، یالعزقاضی عبد، یاج طرابلسّابن بر .٣
  .ق ١۴١٠دار، ی، قم، بمتشابه القرآن و مختلفه، ید بن علمحمرشیدالدین ، یآشوب مازندران ابن شهر .۴
  .ق ١۴١۴، بیروت، دار صادر، لسان العرب الدین محمد بن مکرم، ابوالفضل جمال،  افریقی مصریابن منظور .۵
  .تا ی، بی، تهران، مرتضوحکام القرآنازبدة البیان فی ، ی، احمد بن محمدلیاردب .۶
  .ش ١٣۶٨ه، ی اسالمیفروش ابتک، تهران، مدنی حقوقیدحسن، ، سیامام .٧
  .ق ١۴٢٠، یر االسالمک، قم، مجمع الفالمکاسب کتابن، یامی بن محمد، مرتضیانصار .٨
  . ش١٣٨۶، قم، حکمت،  التفاسیر و بالغ االکسیرةحجالحجت، عبد بالغی، سید .٩
احیـاء شحاته، بیروت، دار عبداهللا محمود ، به کوشش تفسیر مقاتل بن سلیمانبلخی، مقاتل بن سلیمان،  . ١٠

  . ق١۴٢٣،  العربیالتراث
  .ق ١٣٩٨، تهران، برهان،  در تفسیر قرآن مجیدجاوید روان، محمد، یتهران یثقف . ١١
  .تا ینا، ب یجا، ب ی، بکوثر تفسیرعقوب، ی، یجعفر .١٢
  .ش ١٣۶١، ی، قم، دفتر نشر فرهنگ اسالمالبالغه ترجمه و تفسیر نهج، ی، محمدتق تبریزییجعفر . ١٣
کتابخانۀ ، تهران، )علمی، تطبیقی، تاریخی(مجموعه محشی قانون مدنی ، ، محمدجعفری لنگرودیجعفر .١۴

  .ش ١٣٧٩گنج دانش، 
یمتسنیم ،عبداهللا جوادی آملی، .١۵   .ش ١٣٨٩قم، اسراء،  ، تفسیر قرآن کر
  .ش ١٣٨۶، قم، اسراء،  جالل و جمالۀزن در آین، همو .١۶
یعا مــسائل تحــصیلی لــا الــشیعة وســائل تفــصیل ،محمــد بــن حــسن ،یعــاملّحــر  .١٧  مؤســسة، قــم ،هلــشر

  .ق ١۴١۴ ، البیت آل
  .ق ١۴١۶اد بعثت، یتهران، بن ،البرهان فی تفسیر القرآنمان، یهاشم بن سلسید، یبحرانحسینی  .١٨
  .ق ١۴٠۴د، ی، تهران، نوحکاماال آیاتر ابوالفتوح، یدامی، سی جرجانینیحس .١٩
  .ش ١٣۶٣ قات،ی تهران، م،اثناعشری تفسیراحمد،  بن نی، حسیمیعبدالعظ شاه ینیحس .٢٠
  .ق ١۴٢٣دار العلوم، بیروت، ، تبیین القرآن دمحمد، سی،حسینی شیرازی .٢١
  . ق١۴٢۴روت، دار العلوم، ی، بذهانلی االاتقریب القرآن ، همو .٢٢
  .تا جا، بی ، بی»...امون علی النساءّالرجال قو« ة فی تفسیر آیة بدیعةرسال سیدمحمدحسین،، ی طهرانینیحس .٢٣
الفکر،  ، بیروت، دارتاج العروس من جواهر القاموس بن محمد، رتضیمحمدمسیدی، دیزبحسینی واسطی  .٢۴

  .ق ١۴١۴
  .ش ١٣٨٧، ی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمدفاع از حقوق زن، محمد، یمکیح .٢۵
  .ش ١٣٧٩ طه، یفرهنگٶسسۀ قم، سمت و م ـ ، تهرانمنطق کاربردیاصغر،  یعلیدخندان، س .٢۶
  .ش ١٣٨٢،  طالب ی بن ابی االمام علةس، قم، مدرزنان و سه پرسش اساسید، ی، سعیداود .٢٧
  .ق ١۴٢٢التعارف،  ، بیروت، دارالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ی بن محمدعلیل، علّیدخ .٢٨
 ـ العلـم بیـروت، دار ـ ، دمـشقالمفردات فی غریب القـرآنن بن محمد، یحسابوالقاسم ، یراغب اصفهان .٢٩

  .ق ١۴١٢، هیالدار الشام
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 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل، ن عمر بمحمودجاراهللا زمخشری،  .٣٠
  .ق ١۴٠٧ب العربی، االکت بیروت، دارچاپ سوم، ، التأویل

  .تا ی، ب  امام صادقۀٶسس، قم، مرسائل و مقاالت، جعفر،  تبریزییسبحان . ٣١
  .ق ١۴١٩التعارف،  ر، بیروت، داارشاد االذهان الی تفسیر القرآن، اهللا بی، محمد بن حبی نجفیسبزوار .٣٢
  .ق ١۴٠۶التعارف،  ، بیروت، دارالجدید فی تفسیر القرآن المجید، همو . ٣٣
، مجمـع  تهـران،کنز العرفان فـی فقـه القـرآن، اهللالدین مقداد بن عبد جمال، )فاضل مقداد(سیوری حلی  .٣۴

  .ق ١۴١٩، یب مذاهب اسالمی تقریجهان
  .ق ١۴٠٧لفین، کویت، مکتبة اال، فی تفسیر الکتاب المبین الثمین الجوهر،  بن محمدرضااهللاعبد، سیدرّشب .٣۵
  .ق ١۴١٢، هالبالغ ، بیروت، دارتفسیر القرآن الکریم، همو .٣۶
تهـران، دفتـر نـشر  ،تفسیر شـریف الهیجـی ، اشکوری دیلمیعلی بن محمد بهاءالدین شریف الهیجی، .٣٧

  .ش ١٣٧٣داد، 
 ، من علم التفـسیرة و الدرایةالروایّفنی ع بین فتح القدیر الجام ،بن محمد صنعانی یعل بن محمد ،یانکشو .٣٨

  .ق ١۴١۴ب، یلم الطکال دار ـ ریثک بیروت، دار ابن ـ دمشق
  .ش ١٣۶۵، چاپ دوم، قم، فرهنگ اسالمی، ّ بالقرآن و السنهالفرقان فی تفسیر القرآنصادقی تهرانی، محمد،  .٣٩
هـای  شـماره، هـای قرآنـی پژوهش، »لف تفسیر الفرقانٶ دکتر محمد صادقی ماهللاوگو با آیة گفت«، همو .۴٠

  .ش ١٣٨٠، ٢۶ـ٢۵
ن، ی، قم، جماعة المدرسمن الیحضره الفقیهی، ه قمیبن بابوصدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی  .۴١

  .ق ١۴٠۴
  .ش ١٣٧٢، تهران، دانشگاه تهران، حقوق خانوادهامی،  امن و اسداهللایدحسی، سیصفائ .۴٢
  .ش ١٣٨٣زان، ی، تهران، ممختصر حقوق خانواده، ها همان .۴٣
  .ق ١۴١٧ه، یتب االسالمکال ، قم، دارالمیزان فی تفسیر القرآنن، یمحمدحسید، سییطباطبا .۴۴
ت یریان و مـد، تهـران، دانـشگاه تهـرالجـامع جوامـعتفسیر فضل بن حسن، الدین ابوعلی  امینی، طبرس .۴۵

  .ش ١٣٧٧ قم، ۀی علمۀحوز
  .ق ١۴٠۶، هالمعرف ، بیروت، دارمجمع البیان فی تفسیر القرآن، همو .۴۶
  .ش ١٣٧۵، یتهران، مرتضو ، و مطلع النیرینمجمع البحرین ،ن بن محمدیالدی، فخرحیطر .۴٧
  .تا ی، بیاء التراث العربی، بیروت، دار احالتبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسنابوجعفر ی، طوس .۴٨
  .ش ١٣٨٨، هیتبة المرتضوک، قم، المهمامیاال فقه فی المبسوط، همو .۴٩
  .ق ١۴١٣م، یرک، قم، دار القرآن ال العزیزالوجیز فی تفسیر القرآن، جامع  بن ابینی بن حسی، علیعامل .۵٠
اث اء التـریـاح روت، داریـب ،الغیـب مفـاتیح: التفـسیر الکبیـربن عمر،   محمدرازی، ابوعبداهللالدین فخر .۵١

  .ق ١۴٢٠، یالعرب
  .ق ١۴١٠، قم، هجرت، العینکتاب ل بن احمد، ی، خلیدیفراه .۵٢
  .ق ١۴١٩، کالمال بیروت، دار، من وحی القرآن تفسیرمحمدحسین، سید، اهللا فضل .۵٣
  .ق ١۴١٨، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، صفی فی تفسیر القرآناال ،مرتضی محمدمحسن بن شاه، کاشانی فیض .۵۴
  .ق ١۴١۵، تهران، صدر، ر القرآنالصافی فی تفسی، همو .۵۵
زاده  تحقیـق سیدمرتـضی آیـةاهللا، القـرآنسـواطع االلهـام فـی تفـسیر ،  بن مبارکضیفال، ابوینک دیضیف .۵۶

  .ق١۴١٧المنار،  قم، دارشیرازی، 
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  .تا  از قرآن، بیییها  درسیز فرهنگک، تهران، مرنور تفسیر، محسن، یقرائت .۵٧
  .ش١٣٧٧اد بعثت، ی، تهران، بنالحدیث احسنتفسیر کبر، ا یعلید، س بنابییقرش .۵٨
  .ش١٣٧١ة، یتب اإلسالمک، تهران، دارالقاموس قرآن، همو .۵٩
، ی، تهـران، وزارت ارشـاد اسـالمکنز الدقائق و بحر الغرائـبتفسیر ، محمد بن محمدرضا، ی مشهدیقم .۶٠

  .ش ١٣۶٨
  .ش ١٣٨٠ن برنا،  بهمیارک انتشار با همیت سهامک، تهران، شرخانواده: حقوق مدنیان، ناصر، یاتوزک .۶١
  .ش ١٣٧٨زان و دادگستر، ی، تهران، مقانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، همو .۶٢
  .ش ١٣٨۵ انتشار، یت سهامک، تهران، شر علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایرانۀمقدم، همو .۶٣
 یفروشـ تـابک تهـران، ، فی الزام المخـالفینمنهج الصادقینتفسیر کبیر ،  بن شکراهللاهللا فتح ، مالیاشانک .۶۴

  .ش ١٣٣۶، یمحمدحسن علم
  .ق ١۴٢٣، یاد معارف اسالمی، قم، بنالتفاسیر زبدة، همو .۶۵
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  ١٣٩۶  پاییز ـ زمستان،٢۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  قرآنی علم اتیآی شناس گونه

  ها آن ازی علمی ها گزاره استنباطی مبان و
    ١یطهرانی مظاهر بهاره  
    ٢پور ییمصال عباس  
    ٣یزدیای مهد  

  دهکیچ
 وی عـیطب یهـا دهیپد ازی مختلف انواع به میکر قرآن اتیآ از درصد ده از شیب در
 شـناخت به ژهیو اهتمام لزوم ،امر نیا. است شده اشارهها   آنیها یژگیو ازی برخ
ی علمـ برداشت و استنباطی مبان زین وها  آن یها گونه و انواع قرآن،ی علم یها هیآ
 کـه شـود یمـ مالحظـه میکـر قـرآن اتیآی بررس با. دهد یم نشان را اتیآ نیا از

 آمـدهی متفـاوت یهـا سبک در و مختلف یها گونه به ،یعیطب یها دهیپد به اشاره
ی عیطب یها دهیپد انیب به صراحت به متعال خداوند ،یعلم اتیآی برخ در. است

  .دیــنما یمــ دعــوتهــا   آندری ورز شهیــاند و مــشاهده بــه را هــا انــسان و پرداختــه
                                                                 

 ٣١/۴/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٢/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
ـــشجو. ١ ـــری دان ـــومی دکت ـــرآن عل ـــد و ق ـــشگاه ثیح ـــذاهب دان ـــالم م ـــنو( یاس ـــسئول ۀسندی ) م

(bahareh_mazaheri@yahoo.com).  
  . (amusallai@isu.ac.ir)صادق امام گاهدانش اریدانش. ٢
  . (dr.mahdi.izadi@gmail.com)صادق امام دانشگاهاستاد . ٣
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 حیصر ریغ یاشارات گوناگون، یها وهیش و ها سبک به زین متعدد یاتیآ در مقابل در
 روش بـا کـه پـژوهش نیـا یهـا افتـهی. اسـت شدهی عیطب یها دهیپد ازی انواع به

 آن ازی حـاک اسـت، شـده نجـامای ا کتابخانه منابع اساس بر وی لیتحل  ـیفیتوص
 ازی عیوســ فیــط بــه قــرآن حیصــری علمــ اتیــآ در نکــهیا بــر عــالوه کــه اســت

 یهـا یژگـیو ازی متعـدد مـوارد شـده، اشـاره میمـستق طـور بهی عیطب یها دهیپد
 نیـا ۀجملـ از. اسـت شـده انیـب حیصر ریغی علم اتیآ در زینی عیطب یها دهیپد
 بـه مربـوط اتیـآ ه،یتـشب و مثـل اتیـآ قسم، اتیآ قصص، اتیآ به توان یم اتیآ

ــآ امــت،یق ۀآســتان عیوقــا ــآ وی فرامــادی هــا دهیــپد فگریتوصــ اتی   االحکــام اتی
 اتیـآ از مستدل و حیصحی علم استنباط و برداشت گونه هری برا اما. کرد اشاره
ی مبـان بـه توجـه ،یریتفـس عـامی مبـان بر عالوه قرآن، حیصر ریغ و حیصری علم
  پـژوهش نیـا. اسـتی ضـرور محـاورهیـی عقال اصـول و قرآن از برگرفتهی ا ژهیو

 :از ندا عبارتی علم اتیآ از استنباط در اثرگذاری مبان نیتر مهم که دهد یم نشان
  قـرآن، اتیـآیی نمـا واقـع و بـودن حـق بـهی عبارت به و قرآن به باطلی ابیراه عدم
 و قول بودن زیآم حکمت ،یاله کالمی برای قطع علم بودنی لفظ ریغ متصل ۀنیقر

 توســط امــور انجــام و اداره در اســباب وجــود ضــرورت تیــنها در وی الهــ فعــل
  .خداوند

 ریتفـس ح،یصـر ریـغ و حیصری علم اتیآ عت،یطب علم، قرآن، :یدیلکواژگان 
  .خداوند فعل و قول در حکمت ،یعلم
  مقدمه
 یهـا دهیـپد ازی گوناگون یها صورت به ،میکر قرآن اتیآ ازی اریبس در متعال خداوند

 پرداختـههـا   آنیهـا یژگـیو و فیـظرای برخـ فیتوص به و آورده انیم به سخنی عیطب
. گرفـت بهره دیجدی علم یها یافته از اتیآ نیا بهتر فهمی برا توان یم رو نیا از .است
 هـستند یعلمـ یها یافته به توجه با اتیآیی معنا ۀتوسع مخالف ،نظران صاحبی برخ اما

 نـزول عـصر مـوارد بـر قـرآن الفـاظ کـه معتقدند رایز ؛)٣٢۴: ١٣٩٠ نکونام، :ک.ر نمونهی برا(
 اتیمقتـض و اسباب و قیمصاد و افراد به آن، اطالقات و عموماتی حت و دارد انصراف
 ًاساسـا گرید عبارت به. )٧۵: ١٣٨٠ ،همـو( دارد انصراف و نظارت امبریپ مصر و عصر
 ؛شـودی تلقـی الهـ مراد تواند ینم است، نبوده نزول عصر در قرآن مخاطبان معهود آنچه

 و اسـت مخاطبـان حـالی مقتضا تیرعای یعن بالغت خالف بر ،یمطلب نیچن انیب رایز
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: تـا یبـ ،یذهبـ( شـود یم انیب تخاطب هنگام در که همان از است عبارتی اله امیپ یا مراد
ی ها ارهگزی حاو توان یم را قرآن ًاصوال ایآ که شود یم مطرح لهئمس نیا نیبنابرا. )۴٩٢/٢

 نکـهیا ای یافت دست آن ازی بهتر درک بهی علمی ها یافته از استفاده با و دانستی علم
 آنی هـا دهیـپد وی هـست ۀدربـار نـزول عـصر مـردمی باورهـا و دیعقا انگریب ًصرفا قرآن

  است؟
 و بـودهی فراعصر قرآن امیپ و مخاطب قرآن، خود حیتصر به که گفت دیبا پاسخ در
َوأوحـی : ستینی خاص زمان و بقهط و گروه به محدود ِ

ُ َّ إىلَ َ
ْذا القـرآن ألنـذرمکَ هـِ ُ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ُ ْ َ بـه ومـن بلـغَ َ َ َْ َ ِ ِ 

 نبـوده قـرآن نـزول عـصر در مخاطبان معهود ،یعلم مطلب یک اگر نیبنابرا .)١٩ /انعام(
 و سـاختار قواعـد، اسـاس بـر قـرآن از مطلـب نیـا استنباط که ستین نیا بر لیدل باشد،

. نـشودی تلقـی الهـ مقصود و مرادی مطلب نیچن و بوده حیناصح عرب لغت استعماالت
 زین قرآن امیپ که است آن مستلزم مخاطبان، ازی میعظ ۀگستر نیچن وجود برعکس بلکه

 همـان نیا قتیحق در. باشد آنانی نگرش وی معرفت سطوح و عیوس فیط نیا با متناسب
 حـالی مقتضا با مطابق که است آن یجاودانگ عوامل ازی یک و قرآن زیاعجازآم بالغت
 انیـب خالل در نوشتار نیا در موضوع نیا. دیگو یم سخن نسل و عصر هر در مخاطبان

 بـه توجـه بـا کـه شـود یم داده نشان و شده انیب تر روشن ،یعلم اتیآ از استنباطی مبان
 تاشـارا وجـودی بـرای مـانع ،هـا  آنبـه باطـلی ابیراه عدم وی قرآن یها گزاره تیحقان
 وجـودها   آنتر قیدق فهمی برا دیجد علم یها یافته از استفاده آن تبع به و قرآن دری علم
 بهتر فهمی برا که اند شده لیمتما سمت نیبد نظران صاحب ازی اریبس رو نیا از. ندارد
 جانـب از حـق سـخن نیـا که دهند نشان تا ندیجو بهرهی علم دیجد یها یافته از ،قرآن
گاه عتیطب جهان اراسر به هک است یسک   .)٢/۴۴٣: ١۴١٨ معرفت،( است آ

 چـه در قـرآن، دری علمـ یها گزاره وجود صحت فرض بر که است آن گرید سئلۀم
 اشـارات در ایـآ گـرید عبارت به کرد؟ جستجو را ها گزاره نیا توان یمی انیبی ها اسلوب
 نکـهیا یـا اسـت شـده استفاده خاصی الگو و سبک یک از ،یعیطبی ها دهیپد به قرآن
 در نکهیا تر مهم ۀنکت اند؟ شده انیب اتیآ دری مختلفی ها گونه به قرآنی علمی ها گزاره
 و حیصـحی علم برداشت توان یم ییمبنا چه اساس بر ،یعلم اتیآ یها گونه از یک هر

 یهـا پـژوهش آن ریتفس و قرآنی علم اتیآ خصوص در کنون تا البته داد؟ ارائهی مستدل



 

وزه
آم

 
ای
ه

آنی
 قر

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۶

١٠٨  

 نظر به اما. اند پرداختهی علم ریتفسی بررس به مختلفی ایزوا از که ١گرفته صورت یخوب
ی علمـ مطالب انیب در قرآن یها اسلوب و ها سبک انواع ئلۀمس خصوص درکه  رسد یم

 شـده پرداختـه لهئمس نیا به کمتر کنون تا رایز ؛دارد وجود پژوهش و کاری جا همچنان
یـی عقال وی قرآنـی مبـان وی علم اتیآ یها گونه شناخت که ست ایحال در نیا .است
 و حیصـحی علمـ برداشـت بـهی انیشـا کمـک هـا، آن از یـک هر در استنباطی برا الزم

 اتیـآی شناسـ گونـه صـدد در پـژوهش نیـا در رو نیا از. دینما یم اتیآ نیا از مستدل
 ازی علمـ یها گزاره استنباطی برایی عقال وی قرآن معتبری مبان نییتب و میکر قرآنی علم
 اتیـآ و علـم از مـراد میینمـا مشخص ابتدا که استی ضرور منظور نیبد. میهستها  آن
  .ستیچ نوشتار نیا دری علم

  یعلم اتیآ و علمی معنا .١
ی بـرای گونـاگون یها فیتعر و استی عیوسیی معنا ۀگستری دارا علم ای یعلم معرفت

 علـم کـه نـدا آن بـری برخـ. شـود یمـ اشـارهها   آناز یا گوشه به که است شده ارائه آن
 و ینـیقی چـه ؛یقیتصد کادرا چهو  یتصور کادرا چه ؛کادرا مطلق از است عبارت

 ،یلـک کادرا بـه ایـ ذهن، در ءیش صورت حصول ای تعقل، به نیهمچن. ینیقی ریغ چه
 هکـ چنـان ءیشـ کادرا به ای واقع، مطابق جازم اعتقاد به ای ،یمکح چه و یمفهوم چه

 بـه ایـ ل،یـدل یرو از مـسائل کادرا بـه ایـ ها، آن علل و ایشا قیحقا کادرا به ای هست،
 و بایصـل ؛٢/١٢١٩ :١٩٩۶ ،یتهـانو( شـود یم اطالق علم مسائل، نیا کادرا از حاصل ۀکمل

 گونـه هـر از سـت اعبارت علم کاربرد نیتر گسترده نیبنابرا. )۴٧٨: ١٣۶۶ ،بیدی  درهیصانع
ــاه گ ــهی آ ــر از ک ــیطر ه ــه وی ق ــر ب ــیفیک ه ــرای ت ــی ب ــود؛ حاصــل سانان ــ ش  ۀکلم

“knowledge” یگـانیگلپای ربـان( اسـت یا گستردهی معنا نیچنی دارای سیانگل زبان در، 
 را آنی سیـانگل زبـان در کـه ٢اسـت یتجربـ علوم نجایا در علم از مراد اما. )١۶١: ١٣٨۵

                                                                 
درآمدی بر تفسیر علمی قرآن و  مهدی گلشنی، ۀ نوشتقرآن و علوم طبیعتهای  توان به کتاب از آن جمله می. ١

 ۀ نوشتی در تفاسیر قرن چهاردهمگرای عقلعلی رضایی اصفهانی،  محمدۀ نوشت، جلد پنجم،منطق تفسیر قرآن
  .اشاره کرد شادی نفیسی و مقاالت متعددی که در خصوص تفسیر علمی نگاشته شده،

شـود کـه موضـوع   علوم طبیعی و علوم انـسانی تقـسیم مـیۀشایان ذکر است که علوم تجربی به دو شاخ. ٢
  . علوم طبیعی استۀبحث در این نوشتار تنها منحصر به شاخ
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“science” لغت حیتوض در. نامند یم “science” ی عملـ وی نظر یتیفعال که اند آورده
 قیـطر ازی عـیطب وی مـاد جهـان رفتـار و سـاختار منـد نظـام ۀمطالع بر مشتمل که است

 موضـوع کهی دانش گونه هر نیبنابرا. (Oxford Dictionary, 2015) است تجربه و مشاهده
 از ریـغ ییهـا روش قیـطر از و بـوده آن یهـا دهیپد وی عیطب وی ماد جهان از خارج آن

 از مـراد بیـترت نیبـد. بود خواهد خارج ما حثب ۀحوز از د،یآ دست به تجربه و مشاهده
 ،حیصـر ریغ یا حیصر از اعم ،ینحو به که استی اتیآ نوشتار، نیا در قرآنی علم اتیآ
  .باشد داشته اشارهی عیطب یها دهیپد به

  قرآنی علم اتیآ های گونه .٢
 یهـا یژگـیو ازی برخـ انیب به صراحت به میکر قرآن اتیآ ازی اریبس در متعال خداوند

 دعـوت هـا دهیـپد نیـا در تفکـر و توجـه بـه را هـا انـسان و پرداختـهی عـیطب یهـا دهیپد
 لیـقب ازی گونـاگون اهـداف بـا توانـد یمـ خداوند دادن توجه نیا هرچند البته. دینما یم

؛ ١٠٢ـ١٠١ /انعام؛ ١٧ /؛ مائده١۶۵ ـ١۶٣ / بقره:ک.ر( او مطلق قدرت و علم و خالق وجود اثبات
 /عمـران  آل:ک.ر( خلقـتی هدفـدار دادن نـشان ،)۶١ــ ۶٠ /نمـل؛ ۴۵ ــ۴٣ /ور؛ نـ٣٣ـ٣٠ /انبیاء
 / اعـراف:ک.ر( معـاد اثبات و )٣٩ ـ٣٨ /؛ دخان٢٧ /؛ ص ٨ /؛ روم١٧ـ١۶ /؛ انبیاء۵ /؛ یونس١٩١ـ١٩٠
 نیـا در حـال هر به اما ،)٣٩ ـ٢/٢٣ش: ١٣٨٧ ،یمغرب فغفور :ک.ر( باشد )۵ /حج؛ ۴ـ٣ /؛ یونس۵٧

 از توجه یب توان ینم که است شده انیبی عیطب یها دهیپد ازی قیدق اوصاف ،اتیآ گونه
 ریـغ وی ضـمن صـورت بـه زین قرآن اتیآ ازی اریبس در گریدی سو از. گذشت آن کنار
 نیـای جـا نیبنـابرا. اسـت شده اشارهی عیطب یها دهیپد یها یژگیو ازی برخ به حیصر
 یـا اسـت واقع با مطابق ها دهیپد نیای برا شده مطرحهای  ویژگی ایآ که استی باق الٶس
 انتظـار جهـان نیـا خـالق و میحکـ خداونـد از زیـن نیـا جز که دارد مطابقت اگر ؟ریخ
 خـاص ۀویشـ بـه البته باشد،ی علم مطالب ازی اریبس انگریب تواند یم قرآن پس رود، ینم

  .روز علوم ۀویش با مطابق نه و خود
 حیصر ریغ و حیصری علم اتیآ ۀگون ود به توان یم قرآن اتیآی بررس با بیترت نیبد
 تـوان یمـ محـاوره ِیـیعقال ۀویشـ و قـرآن از برگرفتـهی مبـان اسـاس بـر کـه یافت دست
 اتیآ ۀگون دو نیا نییتب به قسمت نیا در .کرد استنباطها   آنازی قیدقی علم یها رهگزا



 

وزه
آم

 
ای
ه

آنی
 قر

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۶

١١٠  

  .میپرداز یمها   آناز استنباطی برا الزمی مبان و یعلم

  حیصری علم اتیآ. ١ـ٢
 و مـشاهده بـه صراحت بهها   آندر خداوند که استی اتیآ حیصری علم اتیآ از منظور
ی عیوسـی موضوع ۀگستر اتیآ نیا. دینما یم دعوتی عیطب یها دهیپد دری ورز شهیاند
  :کردی بند دستهی کل ۀدست سه در راها   آنتوان یم که رندیگ یم بر در را

 خداوند اتیآ نیا در .دهند یم حیتوض را نیزم و ها آسمان خلقت مراحل کهی اتیآـ 
 تیـنها در و نیزمـ و هـا آسـمان تکامـل و خلقـتأ سرمنـش وی چگونگ مراحل، انیب به
؛ ١٢ــ٩ /لتّ؛ فـص٣٠ /؛ انبیـاء٣ /؛ یـونس٢٩ /ه بقـر:ک.ر( پـردازد یمـهـا   آنشـدن دهیچیپ هم در

  .)٣٠ـ٢٧ /نازعات؛ ۴٧ /ذاریات
 از دسـته نیـا .دهنـد یمـ حیتوضـ را انانـس خلقت یها یشگفت و مراحل کهی اتیآـ 

 و کنند یم فیتوص گل از اتیآ ازی برخ در و خاک از را انسان خلقت ۀیاولأ منش اتیآ
 /حـج: ک.ر( پردازنـد یم انسان تکاملی چگونگ وی نیجن دوران مختلف مراحل به سپس

  .)۴٧ /غافر ؛١۴ـ١٢ /منونٶ؛ م۵
 .دهنـد یمـ حیتوضـ را مختلـف یعـیطب یهـا دهیپد یها یژگیو ازی برخ کهی اتیآـ 

ی سـماو یهـا دهیپد از را خود مخلوقات ازی عیوس فیط ،اتیآ از دسته نیا در خداوند
... و اهـایدر هـا، کـوه اهـان،یگ وانات،یح تا ستارگان ماه، د،یخورش باران، باد، ابر، رینظ
؛  ٨١ــ٧٩ و ۶٩ ــ ۶۵ / نحـل:ک.ر( دیـنما یمـ اشـارههـا   آنازی قـیدق اوصاف به و شمارد یبرم

  .)٢۴ـ١٧ /؛ رحمن۵٣ /فرقان

  حیصری علم اتیآ از استنباطی مبان .١ـ١ـ٢
 مورد در چه ـ قرآن اتیآ ازی ریتفس و استنباط برداشت، گونه هر در ،است روشن که چنان

 ٢یدالل و ١یصدوری مبان از اعم ،قرآن ریتفس عامی مبان دیبا ـ یعلم ریغ چه وی علم اتیآ

                                                                 
ه نـسبت صـدور قـرآن موجـود را بـه طـور کشود  گفته میر ی تفسیبه آن بخش از مبان» یور صدیمبان«. ١

  ).٣١: ١٣٧٧هادوی تهرانی، ( نندک ی ثابت می تعالیامل به خداک
دهنـد  یند فهم مراد خداوند از متن را سامان میاه فرکشود  ی اطالق میبه آن دسته از مبان» ی داللیمبان«. ٢

  ).۴٢: ١٣٨٢شاکر، (
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 ؛١٧۴ــ١/١٢۵: ١٣٨٧ ،یاصـفهانیی رضـا ؛۴١ــ٣۴: ١٣٧٧ ،یتهرانـی هـادو :ک.ر( ١داشت نظر در را
 منظـور بـه امـا .)١۴۵ ــ٢٨/١١٨ش: ١٣٨٨ مقـدم،ی موسـو و مـٶدب ؛٢٨ ـ٨/٢٢: ١٣٨٩ ،ینیحس بیط

 یا ژهیـوی مبان به توجه ر،یتفس عامی مبان بر عالوه ،قرآنی علم اتیآ از حیصح برداشت
 نیـا در که رسد یم نظر بهی ضرور هستند، همحاوریی عقال اصول و قرآن از برگرفته که

  .شود یم پرداخته بدان قسمت

  قرآن به باطلی ابیراه عدم. ١ـ١ـ١ـ٢
 عـدمی مبنـا م،یکـر قـرآن اتیـآ ازی علمـ یهـا گـزاره استنباطی مبان نیتر مهم ازی کی

 و ریتفـس صـحت و امکـان آن، داشـتن نظـر در بـدون کـه اسـت قـرآن به باطلی ابیراه
ی لزومـ چیهـ صـورت نیـا در رایـز ؛شـود یمـ واقع خدشه مورد ات،یآ ازی علم استنباط
 و باشد واقع با مطابق ،یعیطب یها دهیپد ۀدربار قرآن اتیآ در شده انیب مطالب که ندارد
ی سـو از میکـر قـرآن اما. کرد برداشت ها دهیپد نیا ۀدرباری علمی قیحقاها   آناز بتوان
 دهیـآفر را آن موجـودات ۀهمـ و جهـان کـه شـده نـازلی دگاریآفر و برتر قدرت همان
هـا   آننیتر بزرگ از مخلوقات اتیجزئ و اجزای تمام به او ۀاحاط و علم رو نیا از. است
 امـر نیا بهقرآن  خود که چنان ؛ستین انکار قابل جهان نیا ذرات نیتر کوچک تا گرفته

ْقـل : کنــد یمــ دیــکأت ْأن ُ ُزلــهَ َ ِالـذی َ
ُعــملَی َّ َ َّالـسر ْ ِالـسموات ِىف ِّ َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ َ

 خــود خداونــد. )۶ /فرقــان( ٢
ُوإنـه : ابـدی ینم راه قرآن نیا به باطل که است شده متذکر َّ ِ ٌتـابَلِک َ ٌعزیـز َ ِ ـهَی َال ٭َ ِأ ِ

ُالباطـل ْ ِ َ ْمـن ْ ِ 
ِبني ْ ْدیَی َ َوال ِهَ ْمن َ ِخلفه ِ ِ ْ ْتن َ ٌزیلَ ْمن ِ ٍمحید ٍميَحِک ِ ِ َشده، نازل امبریپ بقل بر هرآنچه و )۴٢ـ۴١ /فصلت( ٣ 

                                                                 
 ی بـودن الفـاظ و معـانیانیـوح. ١: رنـدیگ یل مکن امور شیر بر محور ای تفسین مبانی از مشهورتریعضب. ١

   بـودن دعـوت قـرآن؛یهمگـان. ۴ دعوت قرآن؛ یجاودانگ. ٣؛ یف لفظیت قرآن از تحریمصون. ٢قرآن؛ 
اجتهـاد در روا بـودن . ٨ت ظواهر قرآن؛ یحج. ٧ر قرآن؛ یان و جواز فهم و تفسکام. ۶ت قرآن؛ یجامع. ۵

 و یعدم اختالف و تناقض درون. ١٠؛ یی متعدد معنایها هی قرآن از سطوح و الیبرخوردار. ٩ر قرآن؛ یتفس
د توجـه یـبا.  قرآنیها ات و سورهیان آیتناسب م. ١٢ها؛  ات و سورهی بودن نظم آیفیتوق. ١١ قرآن؛ یرونیب

 را یا هی قـضین است مفسرکمم. ست متفاوت ای تعداد مبان،یری تفسیها  از روشیکه در هر کداشت 
 رضـایی اصـفهانی، :ک.ر(گـر مبنـا بـودن آن را بـاور نداشـته باشـد یر قرار دهد و مفـسر دی تفسیاز مبان
  ).٨/٢۴: ١٣٨٩حسینی،  ؛ طیب١٧۴ـ١/١٢۵: ١٣٨٧

  .داند ین میها و زم ها را در آسمان ِه راز نهانک نازل ساخته است یسکبگو آن را . ٢
 .دیـآ یش نمـی آن و از پشت سـرش باطـل بـه سـویش رویاز پ.  ارجمند استیتابک آن هک یو به راست. ٣

  . ستودهیمکی است از حیا]نامه[ یوح
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 و ایـزوای تمـام بـه ِعـالم خداونـد کـه نـدارد امکـان نیبنابرا. است قتیحق و حق نیع
 یهـا دهیـپد از ییها یژگیو مردم، از یا عدهی باورها با مطابقتی برا ،عالم نیا اتیجزئ
 نظـران صـاحب. باشد است، دهیآفر آنچه خالفی یعن واقع خالف که کند انیبی عیطب
 ِبودن نما واقع و بخش معرفتی برای متعددی نید درون وی نید برون لیدال نهیزم نیا در زین

 رو نیا از .)١٩٨ ـ۴/١٩٣: ١٣٩٢ ،یاصفهانیی رضا( اند کرده ارائه قرآن زبانویژه  به و نید زبان
 بـودن واقـع بـا مطـابق وی بخـش معرفـت قـرآن،ی ها گزارهی تمام در اصل که گفت دیبا

  .است
 یهـا گونـهی تمـام اسـاس و هیـپا وی هیبد قرآن، به باطلی ابیراه عدم یمبنا اگرچه

 و برداشـت درویـژه  بـهی هیبدی مبنا نیا که شود یم دهید گاه رسد، یم نظر بهی ریتفس
 زیـن نیـا از شیپ که چنان ؛ردیگ یم قرار دیتردی حت و غفلت مورد قرآن، ازی علم ریتفس
ی یعنـ زبـان اهل معهودی معان همان ،نقرآ الفاظ از خداوند معتقدندی برخکه  شد گفته
 م،ییـاب راه قرآن مقاصد به میبخواه اگر لذا و است کرده اراده را نزول عصر ِحجاز عرب
 در قـرآن گرید عبارت به. )۶١: ١٣٩٠ نکونام،( میینما مراجعهها   آنمعهودات به دیبا ریناگز
: ١٣٧۵ رضـا، دیرشـ( کنـد یمـی همراهـ نباشـد، حیصح هرچند ،مردم دیعقا با مواردی برخ
 دیخورشـ حرکـت از خداوند که یس ۀسور ٣٨ ۀیآ در مثالرای ب ،اساس نیا بر. )۴٠١/١

 نـزول عـصر عـرب کـه اسـت دیخورشی ظاهر حرکت همانی و مراد د،یگو یم سخن
 نکونـام،( ١اسـت یافتـه دسـت بـدان امـروز علم که ییها حرکت نه و است کرده یم درک
١٣٩٢ :۶٨١(.  
 ذکـر قـرآن در خلقـت قیحقا از خداوند آنچه که است حیصح تگف دیبا پاسخ در

 از و باشـد بـشر درک و فهم قدرت سطح در وباشد  یافته تنزل اریبس ستیبا یم کند، یم
 لهئمـس نیـا حال نیا با است، شده انیب سربسته وی کل صورت به ًغالبا که روست نیهم

. باشـد مـردم ازی گروهـ تـصورات و اوهـام بـا مطابق و واقع خالف که شود ینم باعث
                                                                 

ست و تنهـا نـوعی یـ نید باطـل جـاهلیـ مماشـات بـا عقایله به معنائن مسیالبته نکونام معتقد است که ا. ١
ییـد ایـن باورهـا نیـست أه مستلزم ت مقصود است کۀ عرب به منظور افادی از تصورات و باورهایریگ بهره

توان آنچه را که با نگاه ظاهری از آسمان قابل درک است و  ًعالوه بر این اصال نمی). ٢٠/١٧ش: ١٣٧٨(
، بلکه با است  زیرا در قرآن با نگاه علمی سخن گفته نشده؛در قرآن از آن سخن رفته است، باطل دانست
  ).۶٨٢: ١٣٩٢، همو(ها بر اساس آن حق است   این پدیدهنگاه ظاهری سخن گفته شده که بیان قرآن از
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  کـهدیـنما یمـ اعـالم صـراحت بـا کـه عظمـت بـا ِجهـان نیـا خالق ِخداوند از نیبنابرا
 ازی برخـ کـه رود ینمـ انتظـار نیـا جزی زیچ ابد،ی ینم راه کالمش بهی باطل گونه چیه

 کنـد، انیـب مـردم عقـول سـطح در و سـادهی زبـان بـه را شیخو خلقت نیقوان و قیحقا
 و تـصورات یـا و ابهاماتی برخ موجب گاه ق،یحقای یافتگ تنزل از زانیم نیا که هرچند
 بـاره نیـا دریی خـوموسـوی  دابوالقاسـمیس. شـود اتیـآ ظـاهر از اشـتباه یها برداشت

  :دیگو یم
 حـزم راه شهیـهم ،قتیحق انیب نیع در قرآن یعلم اتیآ که است نیا توجه قابل ۀنکت
 وضـوح با ،بوده دوران آن فهم و درک قابل که را یمطالب گرفته، شیپ در را اطیاحت و
 به ،بوده دور به عصر آن مردم درک و فهم از که یمطالب یول نموده، بازگو صراحت و

 یبعد یها قرن مردم به را آن کامل درکو  انیب و شرح و کرده قناعت اشاره و اجمال
  .)٧٢: تا یب( است واگذارده ترند شرفتهیپی علم نظر از که

  یاله کالمی لفظ ریغ متصل ۀنیقری قطع علم .٢ـ١ـ١ـ٢
 راه هـا بـدان باطـل و بـوده واقـع بـا مطابق و حق ،یقرآن یها گزاره میدانست نکهیا از پس
 فهـمی بـرای علمـ یهـا یافتـه از تـوان یمی اساس چه بر که میکن مشخص دیبا ابد،ی ینم
 از اسـتنباط ردی بـشر یهـا یافتـه و علم ،گرید عبارت به. کرد استفاده قرآنی علم اتیآ

  .داردی گاهیجا چه قرآن
 رد،یــگ قــرار توجــه مــورد قــرآن اتیــآ ریتفــس و فهــم در دیــبا هکــ یقرائنــ جملــه از

 ایـ اشـخاص (یسخن هر موضوع. )٢/٢۵۴: ١٣٨١ ،ییبابـا( است سخن موضوع یها یژگیو
ی لفظـ ریـغ ۀوسـتیپ قـرائن از کـه دارد ییهـا یژگـیو) هاست آن ۀدربار سخن هک ییایاش

 همـان سـخن، موضـوع یها یژگیو از دسته نیا بودن نهیقر لیدل. رود یم شمار به سخن
 نـده،یگو سخن با همراه بتواند یا گونه به هک یزیچ هر رایز گفتگوست؛ ییعقال روش

 ش،یخـو محـاورات در زین عقال و دارد را بودن نهیقر یستگیشا بفهماند، را یو مقصود
 یها یژگیو از دسته آن زین قرآن اتیآ فهم در ،اساس نیهم بر دهند؛ یم قرار نهیقر را آن

 قـرار نـهیقر دیـبا اسـت، شـناخت و فهم قابل قرآن مخاطبان یبرا هک قرآن اتیآ موضوع
 اتیـآ موضـوع اگـر مثال یبرا د؛یآ دست به آن به توجه با متعال یخدا مقصود و ردیگ
 قابـل مخاطبـان یبـرا هک موضوع یخیتار یها یژگیو دیبا باشد، یخیتار امور از مهیرک
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 در نیهمچنـ. )١٣٨ ــ١٣٧: ١٣٨٣ ،یرجبـ( ردیگ قرار توجه مورد اتیآ فهم در بوده، شناخت
 یعـیطب یهـا دهیـپد یواقعـ یهـا یژگیو دیباهستند،  یعیطب یها دهیپد به ناظر هکاتی یآ

 مفـسر یهمگـان راه هک یانسان ۀتجرب یدستاوردها اساس، نیا بر. دنریگ قرار توجه مورد
گاه یبرا  شـمار بـه قرآن ریتفس منابع از یکی ،هستند یعیطب یها دهیپد چندوچون از یآ
 در تنهـا یتجربـ علـوم یدسـتاوردها کـه داشـت توجـه دیـبا البتـه. )٢۴٠: همان( دنیآ یم

 از یکـی عنـوان بـه اتیـآ ریتفـس و فهـم در ١باشـند، برخوردار الزم اعتبار از هک یصورت
  .رندیگ یم قرار توجه و استفاده مورد قرائن،

  حیصر ریغی علم اتیآ .٢ـ٢
ی حیصـر ریـغ اشـارات ،مختلـف یها وهیش و ها سبک به متعدد یاتیآ در متعال خداوند

 اتیـآ جملـه از. دیـنما یمـهـا   آنیها یژگیو ازی برخ وی عیطب یها دهیپد ازی انواع به
 و امـتیق عیوقـا بـه مربـوط اتیآ قسم، اتیآ قصص، اتیآ به توان یم حیصر ریغی علم
 نیا در که کرد اشاره االحکام اتیآ وی فراماد یها دهیپد ِفگریتوص اتیآ ،هالساع راطاش

  .میپرداز یمها   آناز یک هر دری علم برداشتی مبنا وها   آنیبررس به قسمت

  حیصر ریغی علم اتیآ های گونه .١ـ٢ـ٢
 یهـا دهیـپدی برخ ازها   آندر هرچند کههستند ی اتیآ ح،یصر ریغی علم اتیآ از منظور

 ها دهیپد نیا دری ورز شهیاند و مشاهده به حیصر صورت به آمده، انیم به سخنی عیطب
هـا   آنیبررسـ بـه کـه دارنـدی مختلفـ یهـا گونـه اتیآ از دسته نیا. است نشده هیتوص
  .میپرداز یم

  قصص اتیآ .١ـ١ـ٢ـ٢
 به خداوند خاص تیعنا دهندۀ نشان که است شده مطرحی فراوان قصص میکر قرآن در
 ،یانـدوز عبـرت ت،یهدا رینظی اهداف ،قصص نیا ذکر از هرچند. استی انیب ۀویش نیا

 در کـه شـود یمـ مـشاهده گـاه، امـا )١١٩: ٢٠٠۶ مطاوع، :ک.ر( شود یم دنبال... و تیترب
؛ بـرای دیـنما یمـ اشـارهی عـیطب یها دهیپد ازی قیحقا به خداوند قصه، یک انیب خالل

                                                                 
  .۵/٢۴٠: ١٣٩٢ رضایی اصفهانی، :ک.آوری علم ر برای آشنایی با معیار و میزان اطمینان. ١
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 دیـنما یمـ اشاره نکته نیا به یونس حضرت سالتر داستان انیب ضمن خداوند مثال
 اوی بـرا متعالی خدا بود، ماریب که یحال دری ماه شکم ازی و آمدن رونیب از پس که

ــدیرو را نییقطــ درخــت ُفنبــذناه : ان َ ْ َ َ ِبــالعراء َ َ َ ْ َوهــو ِ ُ ٌســقمي َ ِ تنــا ٭َ َوأ ْ َ َ ْعلیــ َ َ ًرة ِهَ َ ــَ ْمــن َ ٍطــنيَ ِ ِ ْ


 /صــافات( ١
ی تمـام انیم از کهدارد ی خواص چه و استی اهیگ چه ًقایدق نییقط نکهیا در. )١۴۶ـ١۴۵
 کنــد، یمــ انتخــاب یــونس حــضرت حــالی بهبــودی بــرا را آن خداونــد ،اهــانیگ

 آنجـا از امـا. )٧١۶ــ٨/٧١۵: ١٣٧٢ ،یطبرسـ ؛ ۴/۶٢: ١۴٠٧ ،یزمخشر: ک.ر( است نظر اختالف
ی مـاریب ذکـر کـه ستینی دیترد است، هدفمند و زیآم حکمتی اله گفتار و اعمال که

ی بـرا اهیـگ نیا و نبوده هدف یب نییقط اهیگ اندنیرو ذکر آن دنبال به و یونس حضرت
 یهـا افتـهی از اسـتفاده بـا نظـران صـاحب ،اساس نیا بر. است بوده سودمندی وی ماریب

 انـد داده نـشان رای پوسـت یهـا یمـاریب درمان در آن ریثأت و نییقط خواص ،دیجد علوم
 کـهی اتیـآ چگونـه کـه شـود یم مالحظه بیترت نیبد. )٣٨ ـ٣۶: ١۴٢۶، النبـات ،یدیبع: ک.ر(

 زیـن قـرآن حیصـر ریـغ ِیعلمـ اتیآ شمار در توانند یم هستند،ی قرآن قصص ۀدربردارند
  .رندیبگ قرار

 ۀدربردارنـد کـه بـرد نـام تـوان یمـی قرآنـ قـصص از زیـنی گـرید متعـدد یها نمونه
 صـحبت و مانیسـل حـضرت داسـتان ،جمله آن از .هستندی قیدقی علم یها گزاره
 از کـردن گـذر زیـن و )٢٠١۵ ل،یکح ؛١٢١: تا یب ل،یقند :ک.ر؛ ١۶ /نمل( پرندگان بای و کردن

 دهیـد اتیـآ نیـا الفـاظ دری جـالبی علمـ فیـظرا کـه اسـت )١٨ /نمـل( مورچگان ارید
َّحـىت  ۀیآ الفاظ از نظران صاحب ،مثال؛ برای شود یم َإذ َ ْأ اِ َ َ اَ ِالنمـل ِادَو َ ْ ْالـتَق َّ ٌمنلـة َ َ ْ ـ اَیـ َ َأ ُّ ُالنمـل اَ ْ َّ 

ــوا ُادخل ُ َمــس ْ َّمــنُکَ َال ْمَنُکِکاَ َ ِ َ ْمْ ْ ــَل ــوده ُنُس ُوجن ُ ُ ُ ْو َ ُ ــ َال َ َعرونَ ُ ُ ــل( ْش ــا ،)١٨ /نم ــ قیحق ی علم
 انتو یم جمله آن از که اند آورده دست بهها   آنیزندگ ۀنحو وگان مورچ ۀدرباری اریبس
ی رسان اطالع ۀنحو ها، مورچه نیب شرفتهیپی ارتباطنظام  ،یاجتماعی زندگ وجود استنباط به

 عبـارات و الفـاظ ازهـا   آنیبـدن سـاختمانی حتـ وی ساز مسکن ف،یوظا میتقس خطر،
 :ک.ر( کـرد اشـاره »ِالنمـل واد «و »مـساکنکم ادخلوا «،»ّیحطمنکم ال «،»نملة قالت«

: ١۴٢۴ احمـد، حـاج ؛١۶٩ ـ١۶٣: ٢٠٠٠ ف،یشر ؛١٢ـ٨/١١: ١۴٢۶، النبات ،یدیعب ؛١۴۴: ١۴٢۴ عرفات،
                                                                 

ُدوبن ک] نوع[ از یاو درخت] ِسر [یم و بر باالیندک افکین خشیه ناخوش بود به زمک یپس او را در حال. ١
  .میدیانیرو
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  .)۴٩ ـ١۶/۴١ش: ١٣٩۴ گران،ید و نتاج عیرب ؛۴٩٧ـ۴٩٣
 امـر خرما خوردن به مانیزا درد هنگام در که میمر حضرت داستان در نیهمچن

 در یاریبـس دیـفوا کـه دنـده یمـ نـشان دیـجدی علمـ یهـا افتهی ،)٢۵ ـ٢٣ /مریم( شود یم
ی داسـتان یها گزاره مطابقت امر نیا که دارد وجود مانیزا از بعد و قبل خرما از ستفادها

 احمـد، حـاج ؛١٠ــ٩/٩: ١۴٢۶، الطـب ،یدیـعب :ک.ر( رساند یم اثبات به رای علم قیحقا با قرآن
  .)٨٧ـ ٨۵: ١٣٨٣ زاد، ینور ؛١١١ـ١١٠: ١۴٢۴

 وی اله یایاول و ایانب اتکرام و معجزات انیب به قصص اتیآ ازی برخ ن،یا بر افزون
 عمـده دگاهیـد دو. اند یافته اختصاص شدند، آن گرفتار گذشته اقوام که ییها عذاب زین

ی عیوقـا ،یالهـ یهـا عـذاب و معجزات که معتقدندی برخ. دارد وجود اتیآ نیا بارۀدر
 لیدل و لیتحل گونه چیه توان ینم و هستندی عیطب وی ماد ِیمعلول و علت نظام از خارج
 ،یسیـنف :ک.ر ؛٢٣٨٧ و ۴/١٩١٢: ١۴١٢ قطـب،بن  دیس( داد ارائهها   آنیبرای علم ریغ ای یعلم
 معجـزات ازی بخش حداقل توان یم که باورند نیا بر زینی گروه ،مقابل در. )٣٣۵: ١٣٧٩

 شـده شـناخته ِیعـیطب اسباب و علل نیهم اساس بر رای اله یها عذاب و ایانب کرامات و
. )٢۶٨ ـــ٢۶١: ١٣٧٩ ،یسیــنف :ک.ر ؛٨/۵٠۶ و ٧/٣١٩: ١٣٧۵ رضــا، دیرشــ( کــرد هیــتوج و لیــتحل
 اسـتنباطی علمـ یهـا گـزاره زین اتیآ گونه نیا از توان یم ریاخ دگاهید اساس بر نیبنابرا
  .نمود

  قسم اتیآ .٢ـ١ـ٢ـ٢
 در خداوند. هستند قسم اتیآ ،قرآن حیصر ریغ ِیعلم اتیآ یها گونه نیتر عیشا ازی کی
 البتـه. دیـنما یمـ یـاد سـوگندی عیطب یها دهیپد ازی متعدد انواع به ًغالبا اتیآ گونه نیا

 ذکـر تنهـا نـد،یآ حـساب بـهی علمـ اتیـآ شـمار در اتیآ نیا که شود یم موجب آنچه
... و آسـمان ن،یزمـ ماه، د،یخورش همچون ییها دهیپد نام انیب که رایز ؛ستین ها دهیپد
 رخ شتریـب اتیـآ نیـا در کـه آنچـه امـا. دنـدار بـر دری خاصـی علم بار خودی خود به
 یهـا یژگـیو ازی فیظرا انگریب که هاست دهیپد نیای برا خاصی صفات آوردن د،ینما یم
 مثـال؛ بـرای نـشود دانـسته آن تیـاهم یـا دیـاین چشم به اول ۀوهل در دیشا که هاست آن

 .بـه آسـمان دارای بازگـشتسوگند ؛ )١١ /طارق( ِعْجَّالر ِاتَذ ِاءَمَّالسَو  :دیفرما یم خداوند
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 اسـت، شـده ذکـر آسـمانی برا »بازگشتی دارا «ِبیعج صفت که هرچند هیآ نیا در
 کـرده ریـتعب ده،یرس یم نظرشان به کهی ا یژگیو نیتر ساده به را صفت نیا ًغالبا مفسران

: تـا یبـ ،یطوسـ: ک.ر ؛ ۴/۶۶٠: ١۴٢٣ ،بلخـی( انـد دانـسته بـارانی معنـا بـه را »الرجع «ۀواژ و
 خـــود کـــه یحـــال در ،)٢۶/٣٧٢: ١٣٧۴ ، شـــیرازیمکـــارم ؛١٠/٧١۶: ١٣٧٢ ،یطبرســـ ؛١٠/٣٢۶
 بـاران را رجـع اگـر و نـدارد بـاران بـهی ارتبـاط چیهـ »رجع «ۀمادی معنا که دانستند یم

: ١۴٢٠ ،یراز نیفخرالـد( باشـد رجع ازی مصداق تواند یم باران که روست نیا از اند، دانسته
 قیمـصاد تواند یم رجع نیبنابرا. است آسمان در تکرارشونده یا دهیپد که چرا ؛)٣١/١٢٢
ی برخ که چنان ؛باشد زین آسمان ازی گرید یها یژگیوی ایگو و باشد داشته زینی گرید
  ١.اند کرده اشاره بدان زین مفسران از

 انـد، کـرده انیب آسمان بودن الرجع ذاتی ژگیوی برا نامتقدم کهی قیمصاد بر افزون
 و آســمان انیــمی معنــادار ۀرابطــ ،یعلمــ دگاهیــد از کــه انــد داده شاننــ نظــران صــاحب

ی بـرا رای متعـددی بازگـشت یهـا یژگـیو تـوان یمـ و دارد وجودی بازگشتی ها تیخاص
 ۀچرخـ هـوا، و آب ۀچرخـ به توان یم ها تیخاص نیا نیتر مهم ۀجمل از. برشمرد آسمان
 تـابش بازتـاب جـو، یونـسفر ۀیال توسطیی ویراد امواج بازگشت باد، لیتشک ۀچرخ آب،
 حرکـت و سـتارگان تحول ۀچرخ نیهمچن و جو از نیزم تابش بازتاب و جو از دیخورش
 ؛٣/٣٣۵: ١٣۶٢ ،یطالقـان ؛١۴/٧٩: ١٣٧٨ ب،یط :ک.ر( کرد اشارهی آسمان اجرام ۀهمی چرخش

. )٢٢ـ٧: ١٣٩٣ گران،ید وی شجاع ؛٢٢٩: ١٣٨٠ ،یتهرانی صادق ؛ ۶۶: ١۴٢۴ عرفات، ؛ ٨٨: ١۴٢۴ ،یومیف
 بـودن »الرجـع ذات «از خداونـد منظـور که گفت توان ینم دقت به هرچند بیترت نیبد

 دری متعـددی بازگـشتی هـا دهیـپد کـه داد نـشان تـوان یم است، مصداق کدام آسمان
  .باشند دهیپد نیای برای مصداقها   آناز یک هر است ممکن که افتد یم آسمان اتفاق

ی جا به خداوند که است صورت نیبد قسم قالب در یعلم قیحقا انیب از گرید ۀگون
 و نمـوده اسـم نیجانـش را صـفت آن،ی بـرای صـفت ذکر وی عیطب ۀدیپد یک به سوگند

                                                                 
کننـد  ًاند کـه متناوبـا طلـوع و غـروب مـی راد از رجع را خورشید، ماه و ستارگان دانسته م،برخی مفسران. ١

ـــی: ک.ر( ـــی، ب ـــا طوس ـــی، ١٠/٣٢۶: ت ـــدین رازی، ١٠/٧١۶: ١٣٧٢؛ طبرس ؛ ٣١/١٢٣: ١۴٢٠؛ فخرال
گردانند، مصداق  نیز فرشتگان را که اعمال بندگان را با خود باز می ای و عده) ٢٠/٢۶٠: ١۴١٧طباطبایی، 

: ١۴٢٠،  اندلــسی؛ ابوحیــان١۵/٣١١: ١۴١۵،  بغــدادیآلوســیحــسینی : ک.ر(انــد  معرفــی کــردهرجــع 
  ).١٨/٢٣: ١٣٧٧؛ مدرسی، ۴۵٢/١٠
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 ۀسـوریی ابتـدا اتیآ در مثال؛ برای دینما یمی معرف صفتش با را نظر موردی عیطب ۀدیپد
 از امـا. دیـنما یمـ دیـا سـوگند بدان و برد یم نام طارق نام به یا دهیپد از خداوند ،طارق
 ادامــه در نکننــد، درک واژه نیــا ازی درســتی معنــا ،مخاطبــان اســت ممکــن کــه آنجــا

ِوالسماء : دیفرما یم َ َّ ِوالطارق َ ِ
َّ َوما ٭َ َأدر َ ْ ُالطارق َما َاكَ

ِ
م ٭َّ ُا ْ َّ ُالثاقـب ل ِ َّ

 )؛ قسم به آسـمان و )٣ـ١ /طارق
  .است درخشان یا ارهست ؟ستیچ طارق کهی دان یم چه توقسم به طارق، و 

 و متقـدم مفـسران و شـده مختلف ریتفاس موجبی قسم نیچن ذکر زین مورد نیا در
 خـود معرفـت و دانـش قـدر بـه یک هر ،یعلم اعجاز ۀعرص نظران صاحب زین و خرأمت

 ،یطالقـان ؛١١٨ ــ٣١/١١٧: ١۴٢٠ ،یراز نیفخرالـد :ک.ر( انـد کـردهی معرف طارقی برای مصداق
: ١۴٢۴ ،یومیف ؛٧٩ ـ١۴/٧۴: ١٣٧٨ ب،یط ؛٢٧٣ـ٣٠/٢٧٢: ١٣۶۵ ،یتهرانی صادق ؛٣٢٩ ـ٣/٣٢۴: ١٣۶٢
 ۀمـاد در موجـودیی معنـا یها یژگیو به توجه با توان یم زین نجایا در. )۶٧: تا یب ل،یقند ؛ ٨٧

 معتبـر،ی علمـ یهـا یافته گرفتن نظر در با زین و هیآ در آنی برا شده ارائه حیتوض و طارق
  .نمودی ابیارز را آرا نیا سقم و صحت زانیم

 از متعـدد یمـوارد در خداونـد کـه افتیدر توان یم قسم اتیآی بررس با بیترت نیبد
ی فراوانـ زیـانگ شـگفت قیحقـا بـه قسم، کی انیب ضمن و کرده استفاده یا وهیش نیچن
 /ات؛ نازع۵ ـ١ /؛ مرسالت ۶ /طور؛ ٧ و ۴ـ١ /ذاریات: ک.ر( دینما یم اشارهی عیطب یها دهیپدبارۀ در
 نیتـر جیـرا و نیتـر مهـم شـمار در را قـسم اتیآ امر، نیا که )۵ ـ١ /؛ عادیات١٢ /؛ طارق۵ ـ١
  .دهد یم قرار قرآن حیصر ریغی علم اتیآ

  هیتشب و لَثَم اتیآ .٣ـ١ـ٢ـ٢
 نـد،یآ شمار به قرآن حیصر ریغی علم اتیآ ۀزمر در توانند یم کهی اتیآ از گریدی ا گونه

 هکـ اسـت یزیـچ ۀدربـاری سـخن لَثـَم. هستندی قرآن هاتیشبت و امثال بر مشتمل اتیآ
 قابـل و روشـن نظـر مورد مطلب تا کند یم انیب گرید زیچ ۀدرباری سخن با را آن شباهت

ی زهـایچ هیتـشب مثل، انیب ازی اصل غرض واقع در. )٧۵٩: ١۴١٢ ، اصـفهانیراغب( شود فهم
: ١۴٢١ ،یوطیسـ ؛٢/١١٩: ١۴١٠ ،یزرکـش( اسـت آشـکار وی جلـی زهایچ به دهیپوش وی خف
٢/٢٧٢(.  

 یهـا مثـال هکـ معنا ؛ بدیناسته  آنبودن یواقع ،یقرآن التیتمث یها یژگیو از یکی
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 وضـوح تیـنها در کههستند  یآدم اطراف موجود یها تیواقع از ینیع یریتصاو ،قرآن
 دررفتـه   بـه کـارِامثـال در کـه یحال در. )٧٨: ١٣٨٢ ،یمحمدقاسـم( اند شده میترس دقت و

 امثال یول است، یافک فرض مجرد و ستین منظور مثل ِتیواقع ادبا، و دانشمندان لسان
 رایـز؛ )١/۴٨٠: ١٣٧٨ ب،یـط( ندارد راهها   آندر یذبک و داشته تیواقع هم خارج در قرآن

 از بهـره یب راها   آنو دانسته ذهن به مطلب بیتقر فقط را یقرآن التیتمث از هدف نکهیا
 نیـا از. ستیـن سـازگار یقرآنـ معـارف روح بـا م،یینما قلمداد تقیحق و تیواقع عنصر
 عناصـر از آن در هکـیافـت  تـوان ینمـ را یا نمونـه یحتـ یقرآنـ التیتمث در که روست

 اتیـآ در زیـن متعـال خداونـد .)٨٠: ١٣٨٢ ،یمحمدقاسم( باشد گرفته بهره یخراف و یلیتخ
 کوچـک عناصـر مورد در که رچنده قرآن یها مثل که دینما یم دیکأت نکته نیا بر قرآن
 نیـا ۀدربـار عالمـان تنهـا و )٢٩ /هبقر: ک.ر( ندا حقی همگ د،نباش پشه همچونی ریحق و

  .)۴٣/ عنکبوت( برند یمی پها   آنکنه به و کرده تعقل امثال
 ؛دارنـد عمومی برا فهم قابل وی ظاهر ۀجنب یک قرآن التیتمث که است روشن البته

 دری ولـ. اسـت دهیـچیپ و قیـعم مطالب فهمی ساز ساده ،مثل نایب از هدف ًاساسا رایز
. اسـت فهـم قابـل تفکـر و مـلأت بـا تنها که است نهفته ها مثل نیا دری فیظرا حال نیع

 واقـع با مطابق و حقی همگ ها مثل در شده انیب فاتیتوص و اتیجزئ که آنجا از نیبنابرا
هـا   آندری عـیطب یها دهیپد یها یژگیو ازی برخ که ١یعیطب التیتمث از توان یم است،
 ،مثـال؛ بـرای کـرد اسـتنباطی علم یها گزاره مل،أت وی ورز شهیاند با است، شده مطرح

 ،)۴١/ عنکبوت( عنکبوت ۀدربار قرآن یها مثل ازی جالبی علم یها برداشت نظران صاحب
: ٢٠٠٠ ف،یشـر ؛١۴۶ـ١۴٣: تا یب ل،یقند :ک.ر( اند داده ارائه )٢۶/ بقره(ه بعوض و )٧٣/ حج( ذباب
 کافران اعمال هیتشب خصوص در محققان نیهمچن .)۵١۴ــ ۵١٠: ١۴٢۴ احمد، حاج ؛١٨٠ـ١٧١
ی علمـی قیحقـا بـه ،)۴٠/ نـور( گرییکـد فـراز بر ییها موج با قیعمی یایدر در ظلمات به

 دسـت اهـایدر عمـق در مـوج ازی ا گونـه وجود و ایدر اعماق در حاکمی کیتار ۀدربار

                                                                 
ان حـال یـتمثیـل داسـتانی بـه معنـای ب. در قرآن کریم دو گونه تمثیل داستانی و طبیعی به کار رفته است. ١

آمـوزی اسـت و تمثیـل  موجـب عبـرت گذشته، به دلیل مشابهت آن با شرایط موجود است کـه یها امت
ّر محسوس به محسوسات و امـور متـوهم بـه موضـوعات قابـل مـشاهده گفتـه یه امور غیطبیعی نیز به تشب

  ).٢١ـ٢٠: ١۴٢٠،  تبریزیسبحانی( باشد یعیبه از امور طب شود، البته در صورتی که مشبه می
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 هیتـشب ،گـریدی ا نمونـه. )١١٨ ــ١١٧: ٢٠٠٠ ف،یشر ؛۴۴۴ـ۴٣٩: ١۴٢۴ احمد، حاج: ک.ر( اند افتهی
ی علمـ ییهـا برداشـت ،آن اسـاس بـر کـه )٨٨/ نمـل(ست ابرها حرکت به ها کوه حرکت
 ،یاصـفهانیی رضـا: ک.ر( اسـت شـده ارائـه ابرهـا و نیزمـ حرکت ۀدرباری قیحقا ازی حاک
ی حـاک اتیآ توان یم بیترت نیبد. )۵٧ـ ۵۶: ١۴٢۴ ،یومیف ؛٧۶: ١۴٢۴ عرفات، ؛١٧۶ـ١٧٣: ١٣٨١
 عنـوان بـه باشـند، عـتیطب ازی عناصـر ۀدربردارند که زین را ١استعاره و هیتشب ل،یتمث از

  .گرفت نظر در قرآن حیصر ریغی علم اتیآ ازی ا گونه

  امتیق عیوقا اتیآ .۴ـ١ـ٢ـ٢
ی جـالب و قیدق فاتیتوص و پرداخته امتیق ۀآستان عیوقا انیب بهی اریبس اتیآ در خداوند

 از دسـته نیا انیب ازی اصل هدف که است روشن. دیمافر یم مطرح عیوقا نیا اتیجزئ از
 ریمـس است،ی باق فرصت تا و ندیبشو دست باطل قیطر از که هاست انسان انذار ،اتیآ

 ازی برخـ در خـاص یتحـوالت به ،اتیآ از دسته نیا خالل در گاه اما. ندیبپو را تیهدا
 ،مثـال؛ بـرای اسـتی بررسـ قابـلی علمـ لحـاظ از که شود یم اشارهی عیطب یها دهیپد

ی رگــیت و )٢/ انفطــار( یپراکنــدگ ،)١/ تکــویر( دیخورشــ شــدن دهیــچیپ هــم در از خداونــد
 ،)١ /انــشقاق؛ ١ /؛ انفطــار١۶ /ه؛ حاقــ٣٧ /رحمــن( آســمان شــدن شــکافته ،)٢/ تکــویر( ســتارگان

 اتفاقات و )١۴/ حاقه( ها کوه و نیزم شدن دهیکوب هم در ،)۶/ تکویر( اهایدر شدن ور شعله
 اسـاس بـر حوادث نیا وقوع ایآ که است مطرحی بحث نجایا در. برد یم نامی گرید اریبس
 مربـوط حوادث نیا نکهیا ا یاست حاکم جهان بر حاضر حال در که استی نظام نیهم
 دهیـبرچ آن اصـول و نیقـوان و جهـان نیا بر حاکم نظامی کل طور به که استی زمان به

  ؟است دهیپوش ما بر که استی دیجد نیقوان و نظام اساس بر حوادث نیا وقوع و شده
 نیقوان نیهم اساس بر امتیق ۀآستان حوادث که باورند نیا بر نظران صاحب ازی برخ
 لیـتحل بـه رو نیـا از و دهـد یمـ رخ آن مـسببات و اسباب ۀسلسل و جهان نیا بر حاکم

، آخـر الزمـان ،یدیـعب. رک( انـد پرداخته دیجدی علم یها یافته اساس بر عیاوق نیا از یک هر
یی رضـا ؛١١۴ــ ۶٩: ١۴١٧ ،یسـعد ؛۵۴ــ ۵٢: ١۴٢٠ طحان، ؛٢۴٢ـ٢٣٧: ١۴٢٧ ،تفتنازی ؛ ٨١ـ ۵٨: ١۴٢۶
 ،هالساع اشراط انگریب اتیآ ازی اریبس که دهد یم نشان امر نیا. )٢١۶ـ٢٠۶: ١٣٨١ ،یاصفهان

                                                                 
  .)٢۶: ١۴٢٢جانی، جر(رود  ای از تشبیه و تمثیل به شمار می استعاره نیز گونه. ١
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  ١.روند شمار به زین قرآن حیصر ریغی علم یها گزاره ۀزمر در توانند یم واقع در
ی و. کنـد یمـ اشارهی جالب ۀنکت به امتیق به مربوط اتیآ خصوص در الشاطئ بنت

 قیـطر از ــ فاعـل از یاسـتغنا ۀدیپد است، امتیق از سخن جا هر قرآن درکه  دیگو یم
 دارد تیـعموم یقرآنـ انیب در ـ فاعل ریغ به یمجاز اسناد ای و مطاوعه ای مجهول بر یبنا

ن یـّ سـر نهفتـه در ا،وی در ادامـه. دهـد ی توجـه مـیانیـ بیله ما را به اسـرارئکه این مس
ًکه کرارا در توصیف وقـایع قیامـت بـه کـار رفتـه  را ـ از فاعل در افعال مطاوعه یازین یب

  :کند  چنین بیان میـ است
داد بـه صـورت یـ رو،ب آنه بـه سـبکـ اسـت یخود به حالت خودۀنندک نییمطاوعه تب

 یازیـه در آن به فاعـل نکا ی گو؛ردیگ یّا به صورت مغلوب و مسخر انجام میار کخود
  .)٢۴٣ـ٢۴٢: ١۴٠۴(ست ین

 بودن مند نظام دگاهید تیتقوی برای گرید ۀنیقر تواند یم نییتب نیا که رسد یم نظر به
  .باشد جهان یکنون مسببات و اسباب ۀسلسل بر آنی بنا و امتیق ۀآستان عیوقا

  یفراماد های دهیپد فگریتوص اتیآ .۵ـ١ـ٢ـ٢
 شـدن رانـده همچـونی فرامـادی میمفاه و ها دهیپد از ،میکر قرآن ازی متعدد اتیآ در
 )۴/ معارج( فرشتگان عروجی برا الزم زمان ،)٩ /؛ جن١٠ /؛ صافات١٨ /حجر( شهاب با نیاطیش
 هــا آن در امـری وحـ و آسـمان تهفــ ،)۴۴/ اسـراء( موجـودات حیتـسب ،)۵/ سـجده( امـر و
 آمـده انیـم بـه سـخن )۴/ سـجده( انـسان و خداوند نزد زمان اسیمق تفاوت ،)١٢/ فصلت(

 کـه دارد وجـود زیـن احتمـال نیـا رسند، یم نظر بهی فراماد ها، دهیپد نیا هرچند. است
 از غـرض و اسـت ناشـناخته مـای برا که باشند داشتهی ماد یها دهیپد و نیقوان بای نسبت
 و هـا دهیپد نیا خصوص دری ورز شهیاند و تفکر به انسان دادن توجه واقع درها   آنذکر

                                                                 
چنینی از وقایع قیامت را نپذیرند، امـا  های علمی این البته باید توجه داشت که ممکن است برخی، تحلیل. ١

را انکار کنند و تا وقتی که این احتمـال وجـود دارد، آیـات ها   آنتوانند احتمال صحت به هر صورت نمی
دنیـایی ایـن وقـایع را هـم   اگـر توجیـه مـادی و ایـنحتـی. های علمی باشند توانند بیانگر گزاره قیامت می

هـایی در ایـن  تواند گویای امکان وقوع چنین پدیده نپذیریم، صرف بیان چنین وقایعی با ذکر جزئیات می
شـود کـه همچنـان بـه دنبـال  عالم باشد که این مطلب نیـز از نظـر علمـی ارزشـمند بـوده و موجـب مـی

  .قیامت باشیمهای علمی در میان آیات وقایع  گزاره
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 ،امـر نیا به تیعنا با نظران صاحب ازی برخ. هاست آن قیحقا از یا گوشه حداقل درک
 دست زینی جالبی علم جینتا به و پرداختهی علم منظر از ها دهیپد نیا لیتحل وی بررس به
 ؛١٠٨ ــ٩۵: ١۴٢٢ ،یموصـل ؛۵۶ــ ۵۴: ١۴٢۶، الفلـک ،یدیـعب ؛٣٨۵: ١۴٢۴ احمـد، حاج :ک.ر( اند هیافت
 مـرز میکنـ یمـ تـصور ما که چنان آن گفت بتوان دیشا اساس نیا بر. )١٣٧: ٢٠٠۵ ط،یحطـ

ی مشترک یها یژگیو و نیقوان ایگو و ندارد وجودی فراماد وی مادی ایدن انیمی مشخص
 کـه گفت دیبا بیترت نیبد. است داده وندیپ هم به راها   آنکه دارد وجود ایدن دو نیا در
  .هستند حیصر ریغی علم اتیآ از گرید یا دسته زینی فراماد یها دهیپد فگریتوص اتیآ

  االحکام اتیآ . ۶ـ١ـ٢ـ٢
هـا   آنازی مختلفـی علمـ یهـا گزاره توان یم کهاند  اتیآ ازی گرید ۀدست االحکام اتیآ

 /؛ عنکبـوت١١ /؛ نـساء٩ /؛ جمعه٩٠ /؛ نحل٢۴ / انفال:ک.ر( قرآن اتیآ اساس بر. کرد برداشت
 در هکـنیا مگر ند،ک ینم نییتع یفیالکت و فیوظا خود بندگان یبرا سبحان یخدا ،)١۶
. )٧/١٢١ و ١/٩۵: ١۴١٧ ،ییطباطبا( نماید اصالح را آنان آخرت و ایدن هک باشد یمصلحت آن

 اسـت، قمـار و شـراب میتحـر ۀردربـا کـه بقـره ۀسور ٢١٩ ۀیآ ریتفس درشیرازی  مکارم
ـَكِلَذَکـ : دیـفرما یمـ هیـآی انتهـا در خداونـد نکـهیا دیگو یم  َ ُلکـ اهللا ُِّنيُ َ َم اآلیـُ ْ ُلعلکـات ُ َّ َ َ ْم ِ

َّتتفکـ َ َ َرونَ ُ م یامبرش تـسلیـ انسان گرچه موظف است در برابر خدا و پکه دهد یم نشان
گـاهی آمیه اطـاعتکلست، بیورانه نکورک اطاعت یان اطاعت به معنیباشد، ا  یختـه بـا آ
 ۀه در همـکم شراب و قمار، بلی تحرۀنی نه فقط در زمیام الهکد از اسرار احی با کهاست
گاه گردد و با در وها نهیزم ن سـخن ی ایامعن. را انجام دهدها   آن،حی صحکًلو اجماال آ
ن یـه منظـور اکـهاست، بل  آنۀ فلسفک، مشروط به دریام الهکه اطاعت احکست یآن ن

گـاه کوشد تا از اسرار و روح احکد بین اطاعت بایه به موازات اکاست  ام خداوند نیـز آ
 در تـوان یمـ را احکـام علـل و مـصالح ازی اریبـس. )٢/١٢٢: ١٣٧۴ ، شـیرازیمکـارم(گردد 
 یـک بـه نمونـهبـرای   کـهکـرد مـشاهده عیالشرا علل کتـاب در شده یگردآور ِثیاحاد
 میتحـر علـت کـه الٶسـ نیـا پاسـخ در شانیا. مییمان یم بسنده باقر امام از ثیحد

  :دیفرما یم ست،یچ خوک گوشت و خون مردار، شراب،
 نـداد قرار حالل راها   آنریغ و ردکن حرام بندگان بر را ایاش نیا یتعال و کتبار خداوند
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 باشـد، نمـوده لیـم یب فرموده، حرام آنچه از و راغب رده،ک حالل آنچه به را شانیا تا
 یراسـتا در و است قائم آن به شانیا ابدان هکرا  آنچه ،مخلوقات نشیآفر از پس هکبل

 نیـا هکـ نمـود مشانیتفه آن از پس و فرمود میتعلها   آنبه هاست، آن ریخ و مصلحت
 بـه ،اسـت ابدانشان ضرر بهرا که  آنچه زین و است حالل و مباح شانیا بر ایاش از سنخ
 ،صـدوق(... اسـت حـرامهـا   آنبـر ایاش از لیقب نیا هک فرمود اعالم و داد هشدارها  آن
  .)٢/۴٨٣: تا یب

ی بـرای متعـدد یهـا حکمت و دیفوا به ،یعلم یها یافته اساس بر زین نظران صاحب
 تنها نهی اله احکام تیرعا به التزام که اند داده نشان و اند یافته دستی الهی نواه و اوامر
 و انـسانی جـسمان صـحت بـری میمـستق ریتأث بلکه است، ثرٶم انسانی روح بیتهذ در
 نـشانی علمـ یهـا یافتـه ،مثـال؛ بـرای داردی وی اجتماع وی فرد اتیح تیفیک یارتقا
 شده میتحر قرآن اتیآ در که مردار و خون شراب، خوک، گوشت خوردن که دهد یم

 ،همو ؛٢١: ١۴٢۴ ،یومیف ؛۶٠ـ ۵٧: ١۴٢٠ طحان،: ک.ر( دارد انسانی برای فراوان مضرات است،
 مـدت بـه دادن ریش یا و گرفتن روزه ،گریدی سو از .)٢/۴۵: ١٣۶٢ ،یطالقان ؛۴٩ ـ۴۴: ١۴٢۶
ی پـ در انـسانی بـرایی سزاه بی علم دیفوا است، شده دیکأت آن رب اتیآ در که سال دو
 که روست نیا از. )۵٣ـ ۵١: ١۴٢۶ ،یومیف ؛۶٢ـ ۵٩: ٢٠٠۵ ط،یحط ؛٢٢: ١۴٢۴ ،یومیف :ک.ر( دارد
 که برشمرد قرآن حیصر ریغی علم اتیآ از یا دسته عنوان به زین را االحکام اتیآ توان یم

  .است برداشت قابل آن ازی مهمی علم یها گزاره

  حیصر ریغی علم اتیآ ازی علم برداشتی مبان .٢ـ٢ـ٢
 حیصر اتیآی برا کهیی مبنا دو بر عالوهباید  قرآن حیصر ریغی علم اتیآ خصوص در
 ،یاله کالم فهمی برای قطع علم بودن نهیقر و قرآن به باطلی بایراه عدمی عن یشد، ذکر
  .میپرداز یم آن به نجایا در که داشت نظر در زین رای گریدی مبان

  یالهی نواه و اوامر افعال، کالم، بودن زیآم حکمت .١ـ٢ـ٢ـ٢
 میحکـ ۀواژ. بـرد یم کار به خودی برا را میحک صفت ،یاریبس اتیآ در متعال خداوند

ی معنـا بـه زیـن و دهد یم انجام متقن و محکم را امور که استی کسی معنا به لغت در
: ١۴١۴ منظـور، ابن( استیاش به نسبت شناخت نیتر کامل صاحبی یعن ،حکمت صاحب
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 کـه معناسـت دو بـه زیـن خداونـد بـودن حکیم رو نیا از .)۶/۴٧: ١٣٧۵ ،یحیطر ؛١٢/١۴٠
 کـه اسـتیاش شـناختی معنـا بـه اول ؛است حیصح خداوند به نسبت زینها  آنی دو هر
 بودن قیدق و اتقانی معنا به دوم. ندارد وجود خداوند شناخت از تر کاملی شناخت میدان یم
 نیـا بـه خداوند بودن میحک ،گرید عبارت به. استی اله افعال بودن لاکم ِتینها در و

. )٣٠١: ١۴٠٧ ،یحلـ( اسـت دقـت و ظرافت کمال، تینها در شیکارها تمام که معناست
ی معنـا بـه خـاص اصـطالح در حکمـت اما است، عام اصطالح در حکمت ِیمعان نیا
  .)١۴١: ١۴١٨ ،یگانیگلپای ربان( است فعل نبودن هودهیب و عبث و داشتن تیغا

 اسـاس بـر را جهـان نیـا که کند یم گوشزد قرآن اتیآ ازی اریبس در متعال خداوند
 نیتکـو نظـام بـه منحـصر تنهـا خداونـد حکمـت البتـه. اسـت دهیآفر حق به و حکمت
. اسـتی جـار زیـنی و کـالم در نیهمچنـ و عیتـشر نظـام در او حکمـت بلکه ،نیست

 توجـه دیـبا قـرآن اتیـآ ازی علمـ یهـا گزاره استنباطی برا مبنا نیا اساس بر بیترت نیبد
 قـرآن مـتن درها   آنگرفتن قراری چگونگ و الفاظ ر،یتعاب عبارات، از یک هر که داشت
 وی ماد یها دهیپد اتیجزئ قصص، اتیجزئ ذکر نیا بر عالوه و است مانهیحکی همگ
 قرار ژهیو دقت و ملأت مورد دیبا و بوده هدفمندی همگ امتیق عیوقا اتیجزئ وی فراماد

 خـالف بر قرآن در قصه تیروا ۀویش که میدان یم قرآن قصص مورد در مثال؛ برای ردیگ
 ازی اریبـس حذف اساس بر پردازند، یم اتیزئج ذکر به لیتفص به کهی بشر یها داستان
دنبـال  قـصه ذکر از که استی هدفی راستا در موضوع اصل به دادن تیاهم و اتیجزئ
 چنـدان نـه ًظـاهرای اتیـجزئکـه  مینـیب یمـ مانانتظار خالف بر گاه هر نیبنابرا .شود می
 رایـز ؛میباشـ داشته ها آن به یا ژهیو تیعنا و توجه دیبا ،اند شده انیب داستان در تیبااهم
 دیترد یب و است هدفمند و مانهیحک ،داستان تیکل همانند زین داستانی جزئ نکات ذکر

 حـضرت داسـتان در مثـال؛ برای است بوده نظر مورد نکات آن انیب از خاصی مقصود
 اهیـگ انـدنیرو وی مـاه شکم از خروج از پسی و بودن ماریب از خداوند که یونس
 ،باشد داشته اتیجزئ نیا انیب ازی مقصودباید  دیترد یب د،یگو یم سخنی وی برا نییقط

  .شد یم حذف داستان ۀنشد انیب اتیجزئ ریسا همانند ستیبا یم زین مطالب نیا وگرنه
 زیـن را امـتیق عیوقـا یـا وی فراماد یها دهیپد مورد در اتیجزئ ذکر ،بیترت نیهم به

ی اریبس ذکر با فاتیتوص نیا که گفت نتوا ینم رایز ؛کردی بررس و لیتحل دقت به دیبا
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 نیـا عظمـت انیـب یا وی اجمالیی آشنا جهت ًصرفا ق،یدق طور به اتیجزئ و ها یژگیو از
 ممکنی جا تا که دارد اقتضای اله کالم بودن مانهیحک رو نیا از. هاست دهیپد و عیوقا
 بـه نتـوان ندهرچ و ردیگ صورت تدبر و ملأت اتیآ گونه نیا بارۀدر ،مقدورات حد در و

 امکـان، حـد در تـوان یمی ول افت،یدر را اتیجزئ نیای لیتفص ذکر ازی اله مراد دقت،
  .کرد استنباط اتیآ نیا ازی احتمال صورت به رای علم یها گزاره

 انیـجر زیـن عیتـشر نظـام در خداوند حکمت شد، گفته که طور همان نیا بر افزون
 رایـز ؛کـرد استنباطی متعددی علم یها گزاره زین االحکام اتیآ از توان یم نیبنابرا. دارد
 را نکتـه نیا البته. است بشر مصلحت به و حکمت اساس بری همگی الهی نواه و اوامر

 عیتشر عامل رایی ایدن وی ماد علل و مصالح همواره توان ینم که داشت نظر در دیبا زین
 بـهی احتمـال صـورت بـه و تـوان حـد درباید  زین مورد نیا در رو نیا از. دانست احکام
  .پرداختی علم یها گزاره استنباط

  خداوند توسط امور انجام و اداره در اسباب وجود ضرورت. ٢ـ٢ـ٢ـ٢
 بـه بنـا ،اسـت قـادری هـست جهان ۀیکبار وی آن خلقت بر که هرچند مطلق قادر خداوند
 کـه اسـت گرفتـه قـرار نیـا بر تشیمش )١٧٠ــ۵/١۴٧ش: ١٣٧۶ دوست، وطن :ک.ر(ی مصالح
خداونـد . نـدیفرایب اسـباب و علـل ۀسلـسل اسـاس بر وی جیتدر صورت به را عالم نظام

ان قـانون یـن حـال جریند، در عک ید صانع را اثبات میه توحکنیم با ایرکمتعال در قرآن 
 عالم قبول دارد و هر حادثه را به علت خاص خودش مستند ین اجزای را بیت عمومیعل
 به خـود او نـسبت داده ی هر موجودِیعیم افعال طبیرکن  در قرآ،به تعبیر دیگر. ندک یم

 سبحان نـسبت یها و افعالشان نیز بدون استثنا به خدا  آن فاعلۀن حال همیشده و در ع
 نیـز  در حدیثی از امام صـادق.)٢٩۴ــ٧/٢٩٣ و ١/٧۴: ١۴١٧ ،ییطباطبا(داده شده است 

: ١۴٠۴ صـفار، ؛١/١٨٣: ١٣۶٣ ،ینـیکل(» بأسـباب ّإال َاءیاألشـ یِجرَی أن اهللا یأب«: آمده است
  .خداوند از اینکه اشیا و امور را بدون اسباب اداره کند، ابا دارد؛ )۶/١

 اسـت گرفتـه قرار اسباب و علل ۀسلسل ۀیپا بر عالم نیا نظام نکهیا به توجه با نیبنابرا
 ؛١٧: ١٣٧٩ مـٶدب، ؛١/٧۶: ١۴١٧ ،ییطباطبـا( استی اله ریناپذ تخلف یها سنت از امر نیا و

 سریـم مـای بـرا قـرآن اتیـآ ازی علمـ یها گزاره استنباط ،)٢/٢٢٨: ١۴٠٩ ،یسبزواری موسو
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 گـاه هـر کـه دارد وجـود امکـان نیا همواره مبنا، نیا گرفتن نظر در بدون رایز ؛شود یم
 تـأثر و ریتـأث نیا د،یگو یم سخن گرید ۀدیپد بر یا دهیپد ریتأث ا یرخداد وقوع از خداوند

 نتوان رو نیا از و باشد گرفته صورت مسببات و اسبابی جیتدر نظام از خارج ،واقع در
  .کرد استنباطی حیصحی علم ۀگزار ،قرآن انیب نیا از

 ِعلـل و اسـباب ۀسلـسل نیـا از خـارج ،یالهـ یایـاول و ایانب کرامات و معجزات البته
 هـستندی عللـ و اسـبابی دارا حـال هر به زینها   آنکه هرچند ،استی ماد شدۀ شناخته

 و میکر قرآن اتیآ در پس. )١/٧٧: ١۴١٧ ،ییطباطبا( است دهیپوش و ناشناخته مای برا که
 اصـل شـده، مطرح یها دهیپد و رخدادهای برا توان یم امتیق و قصص اتیآ درویژه  به
 ؛پرداخـتی علمـ یها یافته اساس برها   آنلیتحل به و گذاشتهی ماد علل و اسباب بر را

 آن بـودن علـل و اسـبابی عـیطب نظـام از خـارج یـا بودن معجزه بهی نحو هب نکهیا مگر
  .باشد شده دیکأت ها دهیپد

  گیری نتیجه
 سخنی عیطبی ها دهیپد یها یژگیو ازی برخ ازی مختلف اهداف با ،میکر قرآن اتیآ در

ــا ازی برخــ. اســت شــده گفتــه ــآ نی  و مــشاهده بــه را انــسان حیصــر صــورت بــه اتی
ی علمـ اتیـآ ریـتعب بـاهـا   آناز کـه ندینما یم دعوتی عیطب یها دهیدپ دری ورز شهیاند
 یهـا وهیشـ و هـا سـبک بـه اتیـآ نیـا از یگـرید ۀدسـت ،مقابل در. میکن یم یاد حیصر

ها   آناز که هستندی عیطب یها دهیپد ازی انواع به حیصر ریغ یاشارات متضمن ،گوناگون
 تـوان یمـ حیصر ریغی علم اتیآ ۀجمل زا. میینما یم یاد حیصر ریغی علم اتیآ ریتعب با
 امـت،یق ۀآسـتان عیوقـا بـه مربـوط اتیآ ه،یتشب و مثل اتیآ قسم، اتیآ قصص، اتیآ به
  .کرد اشاره االحکام اتیآ وی فرامادی ها دهیپد فگریتوص اتیآ

 چـه ــ قرآن اتیآ ازی ریتفس و استنباط برداشت، گونه هر در ،است روشن که چنان
ی مبـان از اعـم قـرآن ریتفـس ِعـامی مبـان دیـبا ـ یعلم ریغ چه وی علم اتیآ خصوص در

 ،قـرآنی علمـ اتیـآ از حیصـح برداشـترای بـ امـا .داشت نظر در رای دالل وی صدور
یـی عقال اصـول و قـرآن از برگرفتـه که یا ژهیوی مبان به توجه ر،یتفس عامی مبان بر عالوه
  :از ندا عبارتی مبان نیا نیتر مهم. استی ضرور هستند، محاوره



  

ونه
گ

 
ناس
ش

یآی 
 ات

علم
ی 

رآن
ق

اط
ستنب

ی ا
مبان

 و 
...

١٢٧  

  قرآن به باطلی ابیراه عدمـ 
  یاله کالمی برای قطع علم بودنی لفظ ریغ متصل ۀنیقرـ 
  یالهی نواه و اوامر افعال، کالم، بودن زیآم حکمتـ 
  خداوند توسط امور انجام و اداره در اسباب وجود ضرورتـ 
 ،یفراعـصر و جاودانـهی امیـپ داشـتن بـا میکـر قـرآن که گفت توان یم بیترت نیبد
 هر در مخاطبان نیا حالی مقتضا با مطابق و داشته نظرّمد را مخاطبان ازی میعظ ۀگستر
 خـالف ،قـرآن انـاتیب کـه شود ینم باعث لهئمس نیا البته. دیگو یم سخن نسل و عصر
 ِجهـان نیـا خـالق ِخداوند بلکه. باشد مردم ازی گروه تصورات و اوهام با مطابق و واقع

 ابـد،ی ینمـ راه کالمـش بهی باطل گونه چیه  کهدینما یم ماعال صراحت با که باعظمت
 نیعـ دری ولـ ــ مردم عقول سطح در و سادهی زبان به را خلقت نیقوان و قیحقا ازی برخ
 در ق،یحقای یافتگ تنزل از زانیم نیا که هرچند کند، یم انیب ـ واقع با مطابق و قیدق حال
 اشتباهی ها برداشت و تصورات یا و ابهامات ازی برخ موجب است ممکن ها زمانی برخ
 رسانده حداقل به را امر نیا توان یم ادشدهی یمبان از گیری بهره با که شود اتیآ ظاهر از
  .آورد دست به میکر قرآنی علم اتیآ ازی تر حیصح درک و فهم و
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  یشناس تابک
 دار روت،یـب سوم، اپچ، لسان العرب ،محمد بن مکرمالدین  ابوالفضل جمال،  افریقی مصریابن منظور .١

  .ق ١۴١۴ صادر،
، بیـروت، دار ی محمد جلیل صـدققیق، تحالتفسیر فی المحیط البحر وسف،ی بن محمد ،یندلسا انیابوح .٢

  . ق١۴٢٠، الفکر
  .ش ١٣٨١ دانشگاه، و حوزه ۀدکپژوهش، سمت تهران، ،تفسیری مکاتب بر،کا یعل ،ییبابا .٣
  .ق ١۴٢٣ ، العربیالتراث اءیحا دار روت،یب، نتفسیر مقاتل بن سلیمابلخی، مقاتل بن سلیمان،  .۴
 ، و مسائل ابن االزرق؛ دراسـة قرآنیـة لغویـة و بیانیـهللقرآن البیانی عجازاال عبدالرحمن، عائشة ،ئالشاط بنت .۵

  .ق ١۴٠۴ المعارف، دار ،هقاهر دوم، چاپ
یخیـة و ؛ دالحـدیث العلمـی االکتـشاف ضـوء فـی القرآنی عجازاال ، شـعباندیوح مروان ،تفتنازی .۶ راسـة تار

  .ق ١۴٢٧ ،هالمعرف دار روت،یب ،تطبیقات معاصره
،  مکتبـة لبنـان ناشـرون،، بیروتّموسوعة کشاف اصطالحات الفنون و العلوم،  بن علیتهانوی، محمدعلی .٧

  .م ١٩٩۶
  .ق ١۴٢٢ ،هیالعلم تبکال دار روت،یب، ة فی علم البیانالبالغ اسراری، عبدالقاهر بن عبدالرحمن، جرجان .٨
 تبةکم دمشق، دوم، چاپ ،هالمطهر السنة و الکریم القرآن فی العلمی عجازاال موسوعة وسف،ی احمد، حاج .٩

  .ق ١۴٢۴ حجر، ابن
م و الـسبع فسیر القـرآن العظـیروح المعانی فی ت ،الدین محمود بن عبداهللا ، شهاب بغدادیحسینی آلوسی . ١٠

  . ق١۴١۵یه، العلم الکتب داربیروت، عطی،  علی عبدالباریتحقیق ، المثانی
  .م ٢٠٠۵ الهالل، تبةکم و دار روت،یب ،؛ اضاءات جدیدهالکریم  القرآن  فی  العلمی  عجازاال حسن، ط،یحط . ١١
  .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،المفسرون و التفسیر ن،یمحمدحس ،یذهب .١٢
  .ق ١۴١٢ علم،ال دار روت،یب ،القرآن غریب فی المفرداتراغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد،  . ١٣
  . ق١۴١٨ ، الصادق ماماال سسةٶم قم، ،هالکالمی القواعد ،یعل ،یگانیگلپای ربان .١۴
  .ش ١٣٨۵ هاجر، قم، ،دیجد کالم بری درآمد ،همو .١۵
ۀ مجلـ ،»علـم و البالغه نهج قرآن، منظر از مورچه نشیآفر یها یشگفت «گران،ید و اکبر یعل نتاج، عیرب .١۶

  .ش ١٣٩۴ ،١۶ۀ شمار ،علم و قرآن
  .ش ١٣٨٣ دانشگاه، و حوزه ۀدکپژوهش قم، ،قرآن تفسیر روش محمود، ،یجبر .١٧
  .ق ١٣٧۵ المنار، دار قاهره، ،المنار ریتفس باسم المشتهر میالحک القرآن ریتفس محمد، رضا، دیرش .١٨
  .ش ١٣٨١ ن،یمب تابک رشت، سوم، چاپ ،قرآن علمی اعجاز در پژوهشی ،یمحمدعل ،یاصفهان ییرضا .١٩
  .ش١٣٨٧ ،یالمصطف نشر و ترجمهی الملل نیب مرکز قم، ،؛ مبانی و قواعد تفسیر قرآن١ رآنق ریتفس منطق ،همو .٢٠
 ،یالمـصطف نـشر و ترجمـهی المللـ نیب مرکز قم، ،یانسان وی عیطب علوم و قرآن ؛۵ قرآن ریتفس منطق ،همو .٢١

  .ش ١٣٩٢
  .ق ١۴١٠ ،هرفالمع دار روت،یب، البرهان فی علوم القرآن،  بن عبداهللالدین محمدزرکشی، بدر .٢٢
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  بن عمرمحمودجاراهللا زمخشری،  .٢٣

  .ق ١۴٠٧ب العربی، االکت بیروت، دارچاپ سوم، ، التأویل
 ،ّ؛ دراسة مبسطة حول االمثال الواردة فـی الکتـاب العزیـزمیالکر القرآنی ف االمثال جعفر، ، تبریزییسبحان .٢۴

  .ق ١۴٢٠ النشر، و ةللطباع الصادقسة ٶسم قم،
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  .ق ١۴١٧ ،یالعرب الحرف دار روت،یب ،القرآن و العلم نیب امةیالق سلمان، داود ،یسعد .٢۵
  .ق ١۴١٢ الشروق، دار روت،یب هفدهم، چاپ، فی ظالل القرآن  بن ابراهیم شاذلی،قطببن سید  .٢۶
  .ق ١۴٢١ العربی، الکتاب دار بیروت، وم،د چاپ ،القرآن علوم فی االتقان عبدالرحمن، الدین سیوطی، جالل .٢٧
  .ش ١٣٨٢ ،یاسالم علوم یجهان زکمر قم، ،تفسیری های روش و مبانی اظم،کمحمد شاکر، .٢٨
 اعجـاز ۀپژوهـشکد تهران، ،علم و قرآن منظر از آسمانی بازگشت یها تیخاص گران،ید و نیحس ،یشجاع .٢٩

  .ش ١٣٩٣ ،یبهشت دیشه دانشگاه قرآن
یمالقرآنیة رضاال علوم من عدنان، ف،یشر .٣٠  دار روت،یـب سـوم، چـاپ ،؛ الثوابت العلمیة فـی القـرآن الکـر

  .م ٢٠٠٠ ن،ییللمال العلم
 اسـالمی، فرهنـگ قـم، دوم، چـاپ ،هّالـسن و بـالقرآن القـرآن تفـسیر فی الفرقان محمد، ،یتهران یصادق . ٣١

  .ش ١٣۶۵
  .ش ١٣٨٠ فردا، دیام تهران، دوم، چاپ ،قرآن دیدگاه از ستارگان ،همو .٣٢
  .تا یب ،یداور قم، ،الشرائع علل ، بن حسین بن موسی بن بابویه قمییعل بن محمد ،دوقص . ٣٣
،   الکبـری فـی فـضائل آل محمـدالـدرجات بـصائر،  بن فـروخبن حسن محمدابوجعفر ،  قمیصفار .٣۴

  . ق١۴٠۴  نجفی،یمرعش ةاهللایآچاپ دوم، قم، کتابخانۀ ، یباغ وچهکمحسن تصحیح 
  . ش١٣۶۶ مت،کح تهران، ،یدیب هّدر یمنوچهر صانعترجمۀ  ،یفلسف فرهنگ ،لیجم با،یصل .٣۵
  .ش ١٣۶٢ انتشار، تهران، چهارم، چاپ ،قرآن از پرتوی دمحمود،یس ،یطالقان .٣۶
  .ق ١۴١٧ اسالمی، انتشارات دفتر قم، پنجم، چاپ ،القرآن تفسیر فی المیزان ن،یدمحمدحسیس ،ییطباطبا .٣٧
 تهـران، سـوم، چـاپ، البیـان فـی تفـسیر القـرآنمجمـع فـضل بـن حـسن، ابـوعلی دین الـ امینطبرسی،  .٣٨

  .ش ١٣٧٢ ناصرخسرو،
  .ق ١۴٢٠ ن،یسعدالد دار دمشق، ،یماناال لیا طریق القرآن فی عجازاال ب،یمن طحان، .٣٩
 یفروشـ تـابک تهـران، سـوم، چـاپ ، و مطلـع النیـرینمجمـع البحـرین ،ن بن محمدیالدی، فخرحیطر .۴٠

  .ش ١٣٧۵ ،یمرتضو
  .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،القرآن تفسیر فی التبیان ،حسن بن محمدابوجعفر  ،یطوس .۴١
  .ش ١٣٧٨ اسالم، تهران، دوم، چاپ ،القرآن تفسیر فی البیان اطیب ن،یعبدالحس دیس ب،یط .۴٢
کاری از مرکـز فرهنـگ و معـارف  ،کریم قرآن دائرةالمعارف ،»ریتفسی مبان «محمود،سید ،ینیحس بیط .۴٣

  .ش ١٣٨٩تاب، کقم، بوستان قرآن، 
  .ق ١۴٢۶ ،هیالعلم تبکال دار روت،یب ،الزمان آخر فائق، خالد ،یدیَبُع .۴۴
  .ق ١۴٢۶ ،هیالعلم تبکال دار روت،یب ،العالج و الصیدلة و المطهرة ةّالسن و الکریم القرآن فی الطب ،همو .۴۵
  .ق ١۴٢۶ ،هیالعلم تبکال دار روت،یب ،الفلک ،همو .۴۶
  .ق ١۴٢۶ ،هیالعلم تبکال دار روت،یب ،حشراتال و الحیوانات و نباتاال و النبات ،همو .۴٧
  .ق ١۴٢۴ اقراء، دار دمشق، ،الجغرافیة العلوم فی القرآن عجازا مختار، محمد عرفات، .۴٨
یـد االعتقـاد،  بن مطهروسفیحسن بن الدین  جمال ی،عالمه حل .۴٩  حیتـصح ،کشف المراد فـی شـرح تجر

  .ق ١۴٠٧ ،یاالسالم النشر سسةٶم قم، ،یآمل زاده حسن حسن
 اءیـاح دار روت،یب سوم، چاپ ،الغیب مفاتیح: التفسیر الکبیربن عمر،   محمدرازی، ابوعبداهللالدین خرف .۵٠

  .ق ١۴٢٠ ،یالعرب التراث
  .ش ١٣٨٧ تابستان و بهار ،٢ ۀشمار ،علم و قرآن ،»قرآنی علمی ها گزاره اهداف «د،یحم ،یمغرب فغفور .۵١
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یمالک القرآن فی الطبی عجازاال صالح، دیسع ،یومیف .۵٢   .ق ١۴٢۶ ،یالقدس تبةکم ،هقاهر ،ر
  .ق ١۴٢۴ ،یالقدس تبةکم ،هقاهر ،الکریم القرآن فی العلمی عجازاال ،همو .۵٣
  .ش ١٣٨٢ اسوه، قم، ،آن تربیتی آثار و اهداف ها، ویژگی قرآنی؛ تمثیالت دمحمد،یحم ،یقاسم .۵۴
  .تا ی، بخلدون ابن دار ه،یندرکاس ،الحسابی و البالغی و العلمی القرآن عجازا حسن، محمد ل،یقند .۵۵
 : به نشانیثیحد و قرآن دری علم اعجاز، وبگاه م ٢٠١۵ ،»کنند یم صحبت پرندگان «عبدالدائم، ل،یکح .۵۶

<http://kaheel7.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=391:2015-

07-27-13-27-57&catid=38:2009-11-25-00-01-53&Itemid=63>   
  .ش ١٣۶٣ ه،یاالسالم الکتب دار تهران، ،یالکاف یعقوب، بن محمدر ابوجعف ،ینیکل .۵٧
 یاسـالم یهـا پژوهش ادیبن مشهد، مترجمان، ازی گروه ۀترجم ،هدایت تفسیر ،یمحمدتقسید ،یمدرس .۵٨

  .ش ١٣٧٧ ،یرضو قدس آستان
  .م ٢٠٠۶ ،هیالعرب اآلفاق دار ،هقاهر ،القرآن فی القصصی عجازاال ،یعل ةیعط دیسع مطاوع، .۵٩
 ه،یاالسـالم للعلـوم ةیالرضـو الجامعة مشهد، ،القشیب ثوبه فی المفسرون و التفسیر ،یمحمدهاد فت،معر .۶٠

  .ق ١۴١٨
  .ش ١٣٧۴، هیسالماال تبکال دار تهران، ،نمونه تفسیر ناصر، ،یرازیش ارمکم .۶١
 قـم، ،اسـالم بـزرگ علمـای از نفـر بیـست و عصمت بیت اهل نظر در القرآن اعجاز درضا،یس دب،ٶم .۶٢

  .ش ١٣٧٩ ث،یلحدا احسن
 ،»عهیشـ مفـسران دگاهیـد از قـرآن ریتفـسی مبـان اهـم «مقـدم،ی موسـو دمحمدیسـ و درضایس دب،ٶم .۶٣

  .ش ١٣٨٨ زمستان ،٢٨ ۀشمار ،یشناس عهیش
  .تا یب ،یالخوئ االمام آثار اءیاح سسةٶم قم، ،القرآن تفسیر فی البیان دابوالقاسم،یس ،ییخوموسوی  .۶۴
 اهـلٶسـسة م روت،یـب دوم، چـاپ ،القرآن تفسیر فی الرحمان واهبم ،یدعبداالعلیس ،یسبزوار یموسو .۶۵
  .ق١۴٠٩ ، تیبال
 النفـائس، دار روت،یـب ،مـنهج و تـاریخ و فکری تأصیل القرآن فی العلمی عجازاال احمد، یسام ،یموصل .۶۶

  .ق ١۴٢٢
  .ش ١٣٧٩ ،یاسالم غاتیتبل دفتر قم، ،چهاردهم قرن تفاسیر در گرایی عقل ،یشاد ،یسینف .۶٧
 ،میکـر قرآن یالملل نیبۀ کنگر نینخست مقاالت مجموعه ،»قـرآن دری ظاهر علم تیحقان «جعفر، نکونام، .۶٨

  .ش ١٣٩٢ ،یاسالم آزاد دانشگاه مشهد، ،جامعه و انسان
  .ش ١٣٨٠ نما، یهست تهران، ،قرآن گذاری تاریخ بر درآمدی ،همو .۶٩
  .ش ١٣٩٠ ن،ید اصول ۀدانشکد قم، ،قرآنی معناشناس بری درآمد ،همو .٧٠
  .ش ١٣٧٨ ،٢٠ۀ شمار ،نیمب ۀفیصح ،»قرآن زبان بودنی عرف «،همو .٧١
  .ش ١٣٨٣ عشق، تیآ قم، ،قرآن پزشکی اعجازهای بر نگرشی ؛ها آیه سوی آن صمد، زاد، ینور .٧٢
  .ش ١٣٧۶ ،۵ۀ شمار ،قرآن معارف و علوم ۀینشر ،»نشیآفر در جیتدر بروز راز «رضا، دوست، وطن .٧٣
  .ش ١٣٧٧ خرد، ۀخان قم، ،میکر قرآن از برداشت در هاداجت کالمی مبانی ،یمهد ،یتهرانی هادو .٧۴

75. Oxford English Dictionary Online, Oxford, Oxford University Press, 2015, Available at: 

<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/science>. 
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  ١٣٩۶  پاییز ـ زمستان،٢۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  ۀمقال در فایرستون نظرات ی برنقد
  جنگ یقرآن یها آموزه در تناقض«

  »آن ّحل یارهاکراه و
    ١یشهرآباد محمدزاده دهیفر  
    ٢ینیحس السادات نبیز  

  دهکیچ
 رای مختلفـی هـا روش رایـز ؛دارنـد تنـاقض جهـاد اتیآکه  ندک یم اعا رستونیفا
 منظـر از خود که» جنگ یجیتدر یاملکت ۀینظر «بر هیتک اب او. اند کرده شنهادیپ

 اتیـروا از آنـان ۀاستفاد رغم به که استباور  نیا بر کرده، میترس مسلمان عالمان
 بیـترتی بازسـاز انکـام ،یناسـازگار علـت بـه اتیـروااین  نسخ، و نزول اسباب
ــان ــآی زم ــد را اتی ــر در و ندارن ــاقض اث ــ تن ــآ نیب  و طلــب صــلح گــروه دو ات،ی
 نیـا. آمدنـد وجـوده بـ ینبـوۀ جامع در اتیآ  دستهیک به کتمس با طلب جنگ
 جینتـا نیـاسامان یافتـه و  خیتار و اقیس بر هیتک وی لیتحل  ـیفیتوص روش با مقاله

 اعتقـاد بدوننیز  و جهاد اتیآ ِیاملکت ریس ۀینظر به اعتقاد با: است آمده دست هب
ی عرفـ جمـع قیـطر از هک دارند یاهرظ تعارض تنها گریدیک با جهاد اتیآ بدان،

                                                                 
 نامه است مقاله مستخرج از پایان (.١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١۵/١٢/١٣٩۴: افتیخ دریتار(.  
ـــــشجو. ١ ـــــر یدان ـــــوم یدکت ـــــرآن عل ـــــد و ق ـــــران ثیح ـــــالمی ته ـــــذاهب اس ـــــشگاه م  دان

(farideh_mohamadzadeh@yahoo.com).  
  .(z.hosseini@umz.ac.ir)) مسئول ۀسندینو (مازندران دانشگاه اریدانش. ٢
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 ریتفس در مفسران نظر اتفاق عدم و نبوده اتیآ ها گروه مستند زین و است حل قابل
  .بود نخواهدها   آندر تناقض اثبات بری لیدل ،اتیآ

 شـواهد نـزول، اسـباب نـسخ، تنـاقض، فایرسـتون، جهاد، آیات :یدیلکواژگان 
  .قرآنی گذار خیتار آیات، درونی
  مقدمه

 ۀمقولـ طـرح به ویژه یقرآن موضوعات و لئمسا گرید و یاله اتیآ أمنش و مصدر یررسب
. اسـت بـوده گذشـته و امـروز یایدن در مستشرقان زیبرانگ بحث و مهم مسائل از ،جهاد
 بـا اتیـآ یتنـافی ادعـا و دادنـد خـشونت نسبت اسالم به جهاد، اتیآ بر هکیت با یبرخ

 ۀسندیـنو ،یهـودی مستـشرق ١»رستونیفا ونیر«. ندا کرده را دهیعق یآزاد و بشر حقوق
 یـک مجـدد یابیـارز: آن ّحـل یها ارکراه و جنگ یقرآن یها آموزه در تناقض «ۀمقال
 از مـستخرج واقـع در هکـ مقالـه نیـا در او .است (Firestone, 1997: 1-19)» هنک ۀمسئل
 ۀشـبه موضـوع، نیـا با مرتبط مقاالت گرید در زین و اوست ٢اسالم در جهادأ منش کتاب
 کتـاب ادعـا، نیـا در او اثر نیتر مهم که آنجا از. است ردهک انیب را جهاد اتیآ تناقض
  .است گرفته قراری بررس مورد مقاله نیا است، آن از برگرفته ۀمقال و فوق
 بـه مسلمان عالمانکه  استبر این باور  جهاد، اتیآ در تناقض اثباتی برا رستونیفا

 آن از ،خاص یفرد به انتساب بدون و دارند اعتقاد مرحله ۴ در جهاد اتیآی تکامل ریس
 ابتـدا ات،یآ به توجه با که کند یم ادی »قرآن در جنگ یجیتدر یاملکت ۀینظر «عنوان با

 ۀاجـاز سـپس و هشد مناظره و حتینص به دعوت ًصرفا و بوده ممنوع مشرکان با جنگ
 در و ،اعـراب سـنت حفـظ نضـم جهـاد ،سوم ۀمرحل در و هدیگرد صادری دفاع جهاد
 مسلمان عالمان که آنجا از و است شده داده اجازه شرط و دیق بدون جهاد ،آخر ۀمرحل

 اسـباب ِیریتفـسی ها نوشته نوع دو کمک با تا کردند تالش ،یافتند تناقضم مراحل نیا
 اتیروا به توجه با مرحله هر اتیآ که معنا نیا به ؛کنند رفع راها   آنتناقض نسخ، و نزول

 دوشـک یم مقاله نیا درفایرستون . است شده نسخ بعد ۀمرحل اتیآ توسط نزول، اسباب
 که دهد نشان دارند، اشاره اتیآ نزول بیترت به هک یاتیروابه ویژه  ات،یروا در مناقشه با

                                                                 
1. Reuven Firestone, Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, Los Angeles. 

2. Jihad: The Origin of Holy War in Islam, NY: Oxford University Press, 1999. 
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 نیبنـابرا. نـدینما اثبـات را جهـاد اتیـآی تکـامل ریس توانند ینمی ناسازگار لیدل به ها آن
 گـروه دو متنـاقض، اتیـآ نیهمـ بـه تمـسک بـا و است تناقضی دارا قرآن ِجهاد اتیآ

 یمعنـا بـه اشـاره بـا مقالـه نیـا در. آمدنـد وجوده ب جامعه در طلب جنگ و طلب صلح
 ایـآ هکـ شـود یمـ پرداختـه همـسئل نیـا یبررسـ بـه ،یو منتخـب اتیـآ لیتحل و تناقض

 علـت دارنـد؟ تنـاقض رگیدیکـ بـا جهاد اتیآ در انکمشر با مواجهه مختلف یها وهیش
 و طلـب صـلح گـروه دو وجود و ست؟یچ جهاد اتیآ تناقض در رستونیفای ادعا یاصل

  دارد؟ اتیآ به یارتباط چه ـ رستونیفا اصطالح به  ـجامعه در طلب جنگ
 بـدون چـه و جهـاد اتیـآ یاملکـت ریس به اعتقاد باچه  هک استآن  مقاله نیا ۀیفرض
 بـه ازیـن ،نـزول سـبب اتیروا به استناد با تا ندارد راه ادجه اتیآ در تناقض بدان، اعتقاد
 هکـ یحـال در ،اسـت یذاتـ یتناف نسخ، و تناقض طیشرا از رایز ؛باشد اتیآ یبرخ نسخ

 رستون،یفا یسو از تناقض استنباط علت و اند جمع قابل و ندارند یذات یتناف جهاد اتیآ
 نـسخ عـدم و نسخ در مفسران لاقوا اختالف ات،یآ یدرون شواهد و اقیس به توجه عدم

 اتیـآ بـه تمسک با جامعه در طلب جنگ و طلب صلح گروه دو جادیا و باشد یم اتیآ
  .ستین اثبات قابل

 یاملکـت ۀیـنظر «طبـق رسـتونیفا که اتیآ نزول مراحل ابتدا ه،یفرض نیا اثبات یبرا
 در سـپس. گـردد یمـ هئـارا داده، نـسبت مـسلمان عالمـان به »قرآن در جنگ یجیتدر
 داده نـشان ،یو مـستندات یاصل منابع به مراجعه با ه،ینظر نیا ۀگانچهار مراحل یبررس
 ردهکـ عمـل ینـشیگز صـورت بـه اتیـروا بـا لیدل یب اش هینظر اثباتبرای  او هک شده
 و ١اقیسـ از اسـتمداد بـا نـزول، اسـباب اتیـروا بـه اسـتناد بدون ْاتیآ نیا آنگاه. است
 سـبب ِاتیـروا از استفاده عدم علت و شد خواهد یبررس یخیتار منابع و یدرون شواهد
 سـال ١۵٠ از پـسهـا  آن است؛ زیرا بـه اعتقـاد وی خصم مقبوالت به التزام باب از نزول

  .اند افتهی نگارش
 مطالعات وی عربی دکتر اخذ به موفق. م ١٩٨٨ سال در هک است یمحقق رستونیفا
 و اسـالم پروفـسور عنـوان بـه ضـرحا حـال در و دیـگرد ورکیـوین دانـشگاه ازی اسالم

                                                                 
 وجـود ی ارتباط موضـوعی دارایا جمالت متوالیه در جمله ک است یوسته لفظین پیاق، قرایمنظور از س. ١

  .دارد
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 تیـفعال یهـود و اسـالم یزکـمر یتویانـست ریمـد و سـسٶم و ،یوسط قرون در یهودیت
  ١.دارد کتاب ٧ وی قاتیتحق ۀمقال ٨٠ از شیب و کند یم

  رستونیفا ۀمقال یمحور اتکن و ساختار. ١
 نــوع دو مــورد در یحیتوضــ مقدمــه، شــامل و صــفحه ١٨ ایراد رســتونیفا ونیــر ۀمقالــ
 و ،مرحلـه ۴ در جهـاد اتیـآ از هیـآ ٩ ، بررسـینـسخ و نزول اسباب ِیریتفس یها نوشته

  :به شرح زیر است مقاله یمحور اتکن. است گیری جهینت
 مـسلمان محققـان منظـر از را »قرآن در جنگ یجیتدر یاملکت ۀینظر «رستونیفا .١
  :است ردهک میترس نیچن مرحله ۴ در خاص، یفرد به ارجاع بدون
ْفاص : اتیآ نزول با ۀ نخستحلمر در ْدعَ ُمرْؤُت َِمبا َ ْوأعرض َ ِ ْ َ ِعن َ

ْاملش َ ُ ِرکْ َّإنا٭ َنيِ ْفیَک ِ ْاملـس َكَنـاَ ُ ِھزَتْ  َنيِئْ
ُدعُا  و )٩۵ ـ٩۴ /حجر( َإىل ْ ِسبیل ِ ِ ِّرب َ ْکبا َكَ ِ

ْ
ِمةِ ِواملوعظة َ َ ِ ْ َ ْ سنة َ ِا َ َ َـ ْوجـادهلم ْ ُ ْ ِ َ ِبـالىت َ

َّ
َهـی ِ ُأحـسن ِ َ ْ َّإن َ َهـو َكَّبـَر ِ ُ 

ُأعمل َ ْ ْمبن َ َ َّضل ِ ْعن َ ِسبیله َ ِ ِ َوهو َ ُ ُأعمل َ َ ْ َباملھتـدین َ ِْ َ ُ ْ ِ )بـا یبرخورد هک شده هیتوص مسلمانان به )١٢۵ /نحل 
  .باشند نداشته انکمشر

َأذن : اتیآ نزول با دوم ۀمرحل در ِ
َللـذین ُ ِ

َّ َاتلونُ ِ َ ـ ْبـأ َ ُ َّ َ
ُظلمـوا ِ ِ َّوإن ُ ِ َ َاهللا َ ـ َ ْ ِْرَ ٌلقـدیر ِ ِ َ َلـذینَا ٭َ ِ

َّ 
ُأخرجـــوا ِ ْ ْمـــن ُ َدیـــ ِ ْارِ ِ ِبغـــري ِ ْ َ

ٍّحـــق ِ َّإال َ ْأن ِ ُولـــواَ َ َرنبـــا ُ ُّ ُوقـــاتلوا  و )۴٠ــــ٣٩ /حـــج( ...ُاهللا َ ِ َ ِبیلَســـ ِىف َ َالـــذین ِاهللا ِ ِ
َّ 

َنُکاتلوُ ُ ِ َوال ْمَ ُتعتدوا َ َ ْ َّإن َ ُّبُ َال َاهللا ِ َاملعتدین ِ ِ َ ْ ُ ْ )داده یدفـاع جهاد ۀاجاز مسلمانان به )١٩٠ /بقـره 
  .شد

َلونَأْسَ : اتیآ نزول با سوم ۀمرحل در ِعن َكُ
ِھرَّالش َ رام ْ ِا َ َ ٍقتال ْ َ ِفیه ِ ْقل ِ ٌقتال ُ َ ِفیه ِ ٌبـريَک ِ َوصـ ِ ْعـن ٌّدَ ِبیلَسـ َ ِ 

ُوک ِاهللا ٌفرَ ِبه ْ ْوا ِ ْملَ ِدَ رام ِ ِا َ َ ُوإخراج ْ َ ْ ِ ِأهله َ ِ ْ
ُمنه َ ْ ْأک ِ َعند َُربَ ُوالفتنـة ِاهللا ِ َ ْ ِ

ْ ْأکـ َ َمـن َُربَ ِالقتـل ِ ْ َ َوال ْ َالـونَزَی َ ـُ ُ َنُکاتلوَ ُ  ْمِ
َّحىت ْردومکَی َ ُ ُّ ْعن ُ ِینُکد َ ِإن ْمِ َاستط ِ َ ْواقتلو  و )٢١٧ /بقره( ...ُاعواْ ُُ ُ ْ ْحیـ َ ْفتمـو ُثَ ُُ ُ ْ ِ

ْوأخرجـو َ ُ ُ َِ ْ ْمـن َ ْحیـ ِ  ُثَ
ْأخرجومک ُ ُ َ ْ ُوالفتنة َ َ ْ ِ

ْ ُّأشد َ َ َمـن َ ِالقتـل ِ ْ َ َوال ْ ْاتلو َ ُ ُ ِ ـ َ ْعنـ ُ د َدِ ِا ِ
ْ رام ْملـَ ِا َ َـ َّحـىت ْ ْاتلومکُ َ ُ ُ ِ ـ ِفیـه َ ْفـإن ِ ِ

ْقـاتلومک َ ُ ُ َ ْفـاقتلو َ ُُ ُ ْ ِذلَکـ َ
 َكَ

ُجزاء َ َلکـا َ َافرینْ ِ ِ )جهـاد [دشمن یکتحروجود  بدون هحمل ۀاجاز مسلمانان به )١٩١ /بقره 
 حـرام یها ماه حرمت مثل اعراب یسنت یرهاساختا دیبا هکنیا ضمن ،شد داده] ییابتدا
  .نندک تیرعا را

                                                                 
1. <http://huc.edu/directory/Reuven-firestone>. 
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َتبُک : اتیآ نزول با چهارم ۀمرحل در َعلْی ِ ُالقتـال ُمُکَ َ ِ َوهـو ْ ُ ُلکـ ٌهرُْک َ َوعـىس ْمَ َ ْأن َ ُرهـواَتْک َ  اًئْیَشـ َ
َوهـو ُ ٌخــري َ ْ ُلکـ َ َوعــىس ْمَ َ ْأن َ ُّبــوا َ ِ

َوهــو اًئْیَشـ ُ ُ ُلکـ ُّرَشــ َ ُواهللا ْمَ ُعــملَی َ َ ْأنـَو ْ َتعلمــون َال ُْمتَ ُ َ ْ َ )٢١۶ /بقــره(،  َفــإذا َ
َـْـا ِ َ  َس

َاأل ُشھرْ ُ رم ْ ُا ُ ُ ُفاقتلوا ْ ُ ْ ِاملشرک َ ِ
ْ ُ ْحیـ َنيْ ْوجـد ُثَ َ ْمتوَ ُ ُ ْوخـذو ُ ُ ُ ُ ْواحـصرو َ ُ ُ ُ ْ ُواقعـدوا َ ُ ْ ْهلـم َ ُ ٍمرصـد َّلُکـ َ َ ْ ْفـإن َ ِ

ا َ ُتـا ُوأقـاموا َ َ َ َ 
َالصال ا َةَّ ُوآ َ َالزاک َ ُّل َةَّ َ ْسبیلھم واَ ُ َ ِ َّإن َ ٌغفور َاهللا ِ ُ ٌرحمي َ ِ َ )و )۵ /توبه  ُقاتلوا ِ َالذین َ ِ

َمنونْؤُی َال َّ ُ ِباهللا ِ َوال ِ َبـالی َ ْ ِومِ ِخـرْاآل ْ ِ 
َوال َرمونُ َ ُ ِّ َحرم َما َ َّ ُورسوله ُاهللا َ ُ َ َوال َ َدینونَی َ ُ َدین ِ ق ِ ِّا َ َمن ْ َالذین ِ ِ

ا َّ ُأو َتابْلِکا ُ َّحـىت َ زیـ واُطـْعُی َ َا ْ ِ
ْعـن َةْ ْو ٍدَیـ َ ُ َ 

َاغرونَصــ ُ ِ )ــه ــان ،)٢٩ /توب ــ فرم ــق یب ــا جنــگ شــرط و دی ــام ب ــ یتم   شــد صــادر افرانک
(Firestone, 1997: 4-16; Id., 1999: 120-51).  

ی ها وهیش را مشرکان با مواجههی چگونگی ادیز اتیآ در قرآن «،رستونیفا منظر از .٢
. است کرده پیشنهاد دشمنان کشتن و جنگ به قیتشو ،هیجز اخذ مناظره، حت،ینص ِمتعدد

] مناظره و حتینص یها وهیش [نینخست اتیآ ،مسلمان عالمانباور  بهکه  است معتقد او
 محکم را خود یپا یجا ][امبریپ تا شده، یوح محدود اریبس یزمان یها تیموقع در
 آرامـش، و ثبات التح ایجاد و او رهبری تحت مسلمان ۀجامع امکاستح از پس اما ،ندک

  .(Id., 1997: 1-2; Id., 1999: 52-51)» شدند نازل ابدی االجرای الزم احکام ًنهایتا
 یوقتـ قـرآن، جمع از بعد قرن یک از پس یاسالم محققان «،رستونیفابه ادعای  .٣

 اتیـآ نـزول هکـ دندیرسـ جـهینت نیا به آن ریتفس در ،شدند مواجه یاله متناقض اتیآ با
 شـده مواجـههـا   آنبا هک بود یا ژهیو یها تیموقع به پاسخ در ،][محمد به متناقض

 امـا ،بـود فیضـع جـوان ومـتکح هکـ ندشـد نازل یزمان طلب، جنگ ریغ اتیآ. بود
 نهادنـد یفزون به رو طلب جنگ اتیآ رد،ک رشد ُعده و ِعده جهت از جامعه هک یزمان
 ابتدایی سپس و دفاعی جهاد صورته ب ابتدا مسلمانان ریغ با شد داده اجازهمسلمانان  به و
 نیـا هکـ شود برتر نید اسالم و دهش نک شهیر یپرست بت تا بجنگند زمان هر و جا هر در

 طلب جنگ تینها یب به جو صلح ًتماما ۀمرحل از جامعه روان و نرم انتقال یک به داستان
 »گرفـت دخواهـ نام “قرآن در جنگ یجیتدر یاملکت ۀینظر” هک یزیچ ؛ندک یم اشاره

(Id., 1997: 2; Id., 1999: 52) .»قـتیحق نیا تواند ینم و افتهی گسترش ًبعدا هینظر نیا اما 
  .(Id., 1997: 4; Id., 1999: 54) »دینما رفع اند، تناقض در شدت به هیاول اتیآ هک را

 هکـ یریتفـس یهـا نوشته نوع دو به کتمس با مسلمان محققان ،رستونیفا منظر از .۴
 نیـا بـه ؛ردندک حل را جهاد اتیآ تناقض لکمش ،آمدند وجوده ب قرن مین و یک از بعد
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 یبعـد ۀمرحلـ توسـط مرحله هر نسخ به لئقا ،نزول اسباب اتیروا به استناد با هک ترتیب
 اتیـروا نیـا آمـدن وجـوده بـ یچگـونگ ۀدربار او. (Id., 1997: 2; Id., 1999: 52) شدند

  :سدینو یم
] [محمـد رسـالت سـال دو و ستیـب تیـموقع به توجه با “نزول اسباب” اتیرواـ 

 ردکـ یمـ بحـث یموضوع از هیآ از یبخش یحت ای یاتیآ ای هیآ یک اگر. اند شده نوشته
 عملی یا شفاهی صورت به خواه ،امبریپ یزندگ مشهور یرخدادها در متن آن مشابه هک

 ایـن ویژه روش این ۀنتیج. شد می پذیرفته واقعه آن با مرتبط ۀآی عنوان به داشت، وجود
 لحاظ از و مختلف عیوقا با رابطه در ه،یآ یک از ییها بخش شد یم ادعا یگاه هک بود
  .(Id., 1997: 2-3; Id., 1999: 52) است شده یوح نیمتبا یزمان

 هکـ باشـند یمـ آن انگریـب “نـسخ” ایـ “منـسوخ و ناسـخ” اتیروا به مشهور دوم، نوعـ 
. رنـدیگ قرار یبررس مورد مسلمانان ۀجامع در دیبا ،اتیآ متناقض ًظاهرا نیفرام صدور

 توبـاتکم. دیگرد انجام یبعد ۀشد نازل اتیآ عنوان به متناقض اتیآ نییتع با ارک نیا
 البتـه .شدند نوشته] [امبریپ ۀنام یزندگ به توجه با زین منسوخ و ناسخ اتیآ به راجع
  .(Id., 1997: 3; Id., 1999: 52) ردندک هکیت نینخست عالمان ثیاحاد بر زین یگاه

 بـا رابطـه در متنـاقض اتیـآ دسـته دو با مواجهه از بعد مسلمانان ،رستونیفا منظر از
 یبـرا را نسخنظریۀ  باشد، شده فیتحر دینبا قرآن] آنان اعتقاد به [هک آنجا از «،جنگ
 نیـا امـا«. (Id., 1997: 18; Id., 1999: 73) »ردنـدک ابـداع یاله المک تناقض لکمش رفع

 و هیـتجز از رایـز ؛ندارنـد را یوحـ یزمـان بیـترت ِیبازسـاز ییتوانا ،یریتفس یها نوشته
 از بعـد نگـارش و یشـفاه اتیـروا بر ابتنا علت به که گردد یم مشخص مطالب لیتحل
 مختلف اتبکم یها دگاهید به توجه با نیبنابرا .ندارند نظر اتفاق و ثبات قرن، مین و یک
 توانـد ینمـ و افتـهی گـسترش ًبعـدا هیـنظر نیا که دیآ یم دسته ب تیواقع نیا تنها ،ینید

  .(Id., 1997: 3-4)» دینما رفع را هیاول اتیآ ِدیشد ِتناقض ِقتیحق
 نخــست اینکــه: ردیــگ یمــ جــهینت دو شیخــو منتخــب اتیــآ یبررســ از پــس او .۵

 و مختلـف نظـرات شتریـب هکـبل نداشتند، جنگ اتیآ انیب در یهمگون روش مفسران«
 یگذار خیتار به توجه با « اینکهگرید و» ردندک رکذ صادقانه را گذشته متناقض ثیاداح
 رسـالت دوران حـوادث و اتیـآ نیبـ ارتبـاط ۀدربـار آنان استدالل مفسران، توسط اتیآ
 تواند نمی یقرآن اتیآ تناقض هک است نیا تیواقع. ندارند یسازگار و ثبات] [امبریپ
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 اثبـات یتهـاجم بـه یتهـاجم ریغ موضع از را اسالم رد جنگ ینید دستور یاملکت سیر
 ِیقرآنـ یها آموزه در تناقض ِواضح لکمش یبرا ریتفس یک از شیب یزیچ نیا رایز ؛ندک

  .(Ibid.: 17; Id., 1999: 70) »ستین جنگ
 گونـه دو همزمان قرآن هک است اعتقاد نیا بر فوق، ۀجینت دو به توجه با رستونیفا .۶
 اسـت نیـا متناقض اتیآ وجود بر گواه و است کرده انیب را مشرکان با متناقض ۀمواجه
 و طلـب صـلح کوچـک گـروه دو به همزمان ،اتیآ  دستهیک به استناد با مسلمانان که

  :اند شده میتقس طلب جنگ تر بزرگ گروه
 را متفاوت یها یبند دسته وجود ای نظرات متناقض، اتیآ شود گفته هک است منصفانه

 هکـ دنرسان یم اثبات به داشت، وجود مسلمان ۀیاول ۀجامع انیم در انهمزم طور به هک
 یهـا گـروه مثـال،؛ بـرای داد یم ارجاع قرآن اتیآ به ش،یخو نظر دییتأ یبرا دامک هر
 جمله از و ردندک یم استناد نحل ١٢۵ ای حجر ٩۵ و ٩۴ چون یاتیآ به طلب جنگ ریغ

 نـساء ٩۵ ۀیـآ به توجه با “جنگ از کنندگان امتناع” طلب، صلح اصطالح بهی ها گروه
  .(Id., 1997: 17-18; Id., 1999: 71) باشند یم

 نظرشان اثبات و] [پیامبر از حمایت برای نیز آنان ،بودند طلب جنگ که دیگر گروه
 اتیـآ توسـط شانیها برنامه و شده روزیپ سرانجام و ردندک یم تیفعال اتیآ به کتمس با

 شـد؛ دییتأ اند، شده یگذار خیتار ْاتیآ نیآخر عنوان به هک توبه ۵ ۀیآ مثل طلبانه جنگ
. (Id., 1997: 18; Id., 1999: 71) بود شتریب مخالفانشان به نسبتها   آنیقرآن مستندات رایز

 یهمـصداغیـر  گـروه دو وجـود بـری مبن اش هینظر اثباتی برا اوکه  است ذکر به الزم
 ،کـرده میترسـ یاملکـت ۀینظر در خود کهی اتیآ بیترت در داردی سع جامعه، در همزمان
 یاریبس شواهد یدارا قرآن«. دینما ثابت را اتیآی جیتدر ریس بیترت عدم تا کند مناقشه

 منابع هم و قرآن هم رایز باشد؛ یم) قرآن در جنگ تدریجی تکاملی ۀنظری( داستان نیا هیعل
  .(Id., 1997: 2; Id., 1999: 52) »نبودند صدا یک جامعه تمام اینکه بر دارند داللت یریتفس

 گـروه دو وجـود بری مبن خود ۀینظر اساس بر مراحل، یبررس ۀجینت در رستونیفا .٧
 حـرام یهـا مـاه حرمـت بـا آنان ۀمواجه با رابطه در جامعه، در طلب جنگ و طلب صلح

  :دیگو چنین می
 یهـا ماه در جنگیی ابتدا میتحر از تیحما ضمن یریتفس یها دگاهید و یقرآن اتیآ
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 نـشان راهـا   آنبـه نـسبت متفـاوت ًامالکـ موضـع و ارانـهک محافظه دگاهید یک ،حرام
 حرمـت امـا. بـود یهیبـد حـرام یهـا ماه یشگیهم حرمت دییتأ یگاه رایز ؛دهند یم

 ّلکـ بـر تـسلط جهت آنان مانع هک بود یلکمش طلب جنگ اسالم یبرا حرام یها ماه
 یالهـ یوحـ تیحما با ارک نیا هک براندازند را آن شدند مجبور نیبنابرا. شد یم حجاز

 ِیسـنت ۀیـنظر از هکـ طلـب جنـگ متـرک گـروه سرانجام و شد انجام آن ۀژیو ریتفس و
 اثبـات بـه لیـما ِطلـب جنـگ گـزاران بـدعت توسط ،ندردک یم تیحما حرام یها ماه

  .(Id., 1997: 18) ندخورد ستکش توبه ۵ ۀیآ به استناد با حرام، یها ماه حرمت ِنقض

  جهاد اتیآ ۀچهارگان مراحل با رابطه در رستونیفا دگاهیدی بررس. ٢
 یاملکـت ۀیـنظر «مـسلمان محققـان منظـر از جهـاد اتیـآ نـزول مراحل میترسوی برای 

 اسـتناد بـا آنانکه  است معتقدکرده،  انیب لیذ ۀمرحل ۴ در را »قرآن در جنگ یجیتدر
 در مناقشه با او. شدند یبعد ۀمرحل توسط مرحله هر نسخ به لئقا ،نزول سبب اتیروا به
 تهاجمی به تهاجمی ریغ موضع از اتیآ یاملکت ریس نیا تاکوشد  می ها آن نسخ و اتیروا
 و شده یبررس یاصل منابع به مراجعه با رستونیفا یاستنادها ابتداادامه،  در. ندک نقض را

 علت به روایات نه  ـیخیتار منابع و اتیآ یدرون شواهد و اقیس به ًصرفا آن نقد در سپس
  :است شده استناد هاـ آن به رستونیفا اعتماد عدم

  برخورد عدم: نخست ۀمرحل یبررس. ١ـ٢
  :است ردهک استناد اتیآدسته  دو به مرحله نیا در رستونیفا

  حجر ٩۵ و ٩۴ اتیآ. ١ـ١ـ٢
از  بعـد سـال دو ،حجـر ٩۵ و ٩۴ اتیـآ هک دیگو مقاتل و عباس ابن از نقل به رستونیفا
 مـشرکان نیتـوه مقابـل در یو یدلگرمـ و یصـبور باعـث تـا اند شده نازل امبریپ عثتب

 لیـاوا درهـا   آننـزول بری مبن آنان نظر ّرد به »بل چاردیر« نظر به توجه با سپس و دنباش
 ۶٢١ یهـا سال یعنی ه،کمی انیپا دوران از زودتر اتیآ نیا بل نظر از رایز ؛پرداخته بعثت

  .(Ibid.: 4; Id., 1999: 52) اند نشده نازل .م ۶٢٢تا 
ت فـوق یـ رواییکـ؛ ات وجـود داردین آی زمان نزول اۀعباس دربار ت از ابنیدو روا

مـورخ ضـمن ) . ق٢٩٢. م( عقـوبییه کـ اسـت یتـی روایگری و د)١۴/۴۶: ١۴١٢طبـری، (
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 ۀن سـوری حجـر چهـل و نهمـۀکـه سـورنی بـر ایب نزول سور نقل کرده مبنـی ترتروایت
 یـکعباس به نظر بـل نزد ت دوم ابنیحال گرچه روا. )١/٣٩٠: ١٣٧١( باشد یه مشد نازل
رده و تنها به یک روایت او اسـتناد نمـوده و بـه ک عمل ینشیرستون گزی اما چرا فا،است

 مکی و مدنی بودن آیات را تعیـین نمـوده اش های شخصی نظر بل که بر مبنای برداشت
(Bell, 1937: 247; Id., 1953: 110)،؟ البتـه ناگفتـه نمانـد کـه دو نظـر کرده اسـتد  استنا

 آیات ۀ بعثت، و بقی٣ تا ٢ های سالبازۀ عباس قابل جمع است به اینکه آیات فوق در  ابن
 ًکه اصال چرا سخنن است یه امسئلن یبنابرا.  سوره نازل شده باشد۴٨ حجر بعد از ۀسور

عبـاس صـحابی   ولـی سـخن ابـن،گردد می یگذاری او درست تلق خی و تار،بل حجت
  شود؟ نادیده گرفته می

 نزول ی ول،طور کامل باشیمه ل به نزول هر سوره بئحتی اگر قاکه الزم به ذکر است 
ه بـا کـن اسـت یـ چون مهم ا؛آیات فوق در اوایل بعثت را نپذیریم، مشکلی نخواهد بود

مواجهه اند و نوع   نازل شدهیات فوق قبل از آیات جهاد دفاعی، آیتوجه به شواهد درون
رسـتون هـم ید و فایـآ ی نـزول سـوره برمـیکـه از فـضا آموزنـد و چنـان با مشرکان را می

  .کی استرفته، میپذ

  نحل ١٢۵ ۀیآ. ٢ـ١ـ٢
 جنـگ از بعد نحل ١٢٧ تا ١٢۵ اتیآ هکآورده  عباس ابن ازی واحد از نقل به رستونیفا

 اشـاره یکـیزی فالعمل سکًما به عی نحل مستقۀسور ١٢٧ و ١٢۶ات یآ «و هشد نازل احد
ات یـه را با آین آی ایه چرا واحدکنیا. ستی نحل مربوط به موضوع ن١٢۵ ۀی آید، ولندار
 ١٢۵ ۀیـ آیه او بـراکـرا  یرسد سبب نزول یبه نظر م .رده، مبهم استکر کذ ١٢٧ و ١٢۶
 و ١٢۶ات یـه آکـرده کـ نقـل یز از طبـریو ن» توان به آن اختصاص داد یرده، نمکر کذ

 بـه نحـل ١٢۵ ۀیـآکه  کند یم نقل مقاتل از ی ول هستند، به جنگ احد نحل مربوط١٢٧
 تـابک اهـل رایـز ؛کنـد حـل را هیـآ نـسخ مشکل تواند یم نیا و دارد اشاره کتاب اهل

 در هکـ ننـدک یزندگ ذمه اهل صورته ب داشتند اجازه هکبل ،نشدند نید رییتغ به مجبور
 را اتیـآدسـته  نیـا زیـن و نـدارد یبعـد تر یتهاجم ۀیآ توسط نسخ به یازین صورت نیا
 یبرا و گذاشته فرق انکمشر و تابک اهل نیب رایز ؛دانستنخستین  اتیآ جزء توان ینم
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 از نظـرش دیـکأتی بـرا ادامـه در او. نـدک یمـ یآمـادگ جادیا انکمشر به یتهاجم پاسخ
 ،شـده نـسخ فیس ۀیآ توسط آن هکباورند  نیا بر نامفسر از یاریبس آورد یم یجوز ابن
 جنگ و مجادله که لیدل نیا به ،داند نمی منسوخ را آیه او خود و اوردهین یسند چیه او اما

 ۀآیـ بـه ربطی و استی باق خود قوت به نحل ١٢۵ ۀآی که گفته نیز نحاس. اند جمع قابل
 ،سند ذکر مجاهد بدون از ثیحد یک تنها و شود داده ربط احد ۀواقع به دینبا و ندارد بعد
  .(Firestone, 1997: 5; Id., 1999: 55) است کرده ریتفس »كاّیإ آذاهم عن رضأع «به را آن

  :ردیگ یم جهینتچنین  اقوال رکذ از پس رستونیفا
 اریبس که است بدخواهان مقابل در یکیزیف اجبار نه و یشفاه صحبت ،هیآ یواقع امیپ

 یک حتی آن، ودنب منسوخ بر یمبن نامفسر یعادا رغمبه  و گرفته قرار ییاعتنا یب مورد
 گـسترش یبـرا ینظام ریغ ردیکرو مختصر طور به هیآ نشده، ذکر آن نسخ در ثیحد

  .(Id., 1997: 5 & 52) است شده یتوجه یب بدان شتریب هک ندک یم یمعرف را اسالم

 بعـد امبریپ هک گفته عباس ابن از یگرید تیروا در فوق، تیروا از ریغ یواحد
 ١٢۶ ۀیآ لذا و ردک خواهم مثله را نفر ٧٠ هک فرمود مزهح شیعمو شدن مثله ۀمالحظ از

واحـدی نیـشابوری، ( اسـت آورده »نـزل« ریـتعب با را تیروا دو هر یواحد و شد نازل نحل
 تا نداده رخی جنگ مکه در رایز ،استی مدن ١٢۶ ۀیآ نکهیا به توجه با حال. )٢٩١: ١۴١١
 سـخن ١٢۶ ۀیـآ مورد در ًاصااختص دوم تیروا گر،ید طرف از و باشد قصاص ازی سخن
  است؟ کرده عمل ینشیگز تیروا انتخاب در رستونیفا چرا ،گفته
 نیـا ِاتیـآ دادن قـرار هـم کنـار با تا تابد یبرنم را فوق ۀیآ نسخ رستونیفا که آنجا از
 مثـل آورده هکـ یاقـوال کنـد، اسـتنتاج را جامعـه ییصدا دو آخر، ۀمرحل اتیآ و مرحله

 تـابک اهل به مربوط را» ِوجادلهم «،یتیروا ذکر بدون ،یتابع) .ق ١۵٠. م (مقاتل هکنیا
 کـه طـور همان. )٢/۴٩۴: ١۴٢٣ بلخـی،( است مقاتل خودی ریتفس دگاهید تنها نیا دانسته،
 آنان دگاهید ازی حاک تنها ه،یآ نسخ عدم در زین نحاس وی جوز ابن نسبت بدون سخنان

ست کـه یـن بدان معنا نیالبته ا. )٢/۴٨٧: ١۴١٢ نحـاس، ؛۴٩۶ـ۴٩۵ :١۴٢٣ ،یجوز ابن( باشد یم
د، بلکه ادعا این است که به رغم عدم نسخ آیه، امکان نه داری اعتقاد به نسخ آگاننگارند

ای را که فایرسـتون مبنـی بـر دو صـدایی جامعـه  دو مرحله وجود دارد و نتیجه جمع این
  .گرفته، درست نیست
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ل بـه ئـن قاا برخی مفـسر،جوزی  از ابنفایرستونکه بر اساس نقل  به ذکر است الزم
را بدون نسبت بیان کرده و  ه آنکدست آمد ه جوزی ب تاب ابنک ی با بررس.اند نسخ آیه

دست آمد که ه  کتاب نحاس نیز بۀمحقق کتاب آن را به نحاس ارجاع داده و با مالحظ
ر وی نیــز بــدون نــسبت آورده و محقــق کتــاب آن را بــه مکــی و ابــن جــوزی در تفــسی

 ارجاع داده و خود محقق گفته که در آن منابع نیز بدون نسبت آمـده اسـت و المسیر ادز
 مفسری به نـسخ ایـن آیـه ، نحل بررسی شد١٢۵ ۀکه در دیگر تفاسیر ذیل آی نیز تا جایی

 خالف  اما بر، آیه نسخ نشده،طور که فایرستون معتقد است بنابراین همان. استل نبوده ئقا
  مسلمانانۀجامعکی از دالیل دو صدایی ی آیه ـکه روشن خواهد شد چنان  ـدیدگاه ایشان

  .نیست

  یدفاع جهاد: دوم ۀمرحل. ٢ـ٢
  :است ردهک استناد اتیآدسته  دو به مرحله نیا در رستونیفا

  حج ۴٠ و ٣٩ اتیآ. ١ـ٢ـ٢
 نکهیا بری مبن مجاهد و مقاتل نحاس، ،یطبر ،یواحدی ها دگاهید ذکر از پس رستونیفا
 بـه هکـ شـده قلمـداد یا هیـآنخـستین  و شـد یوحـ امبریـپ هجرت از بعد فاصلهبال هیآ«

ی کـس بـه نـسبت بـدون ،(Firestone, 1997: 7 & 57)» دهـد یمـ جنـگ ۀاجاز مسلمانان
  :دیافزا یم

 ٩۴ اتیـآ مثل یاتیآ هک است جنگ جواز در هیآ ، نخستینهیآ نیاکه  پنداشتند یبرخ
 نقـل بـه نحاس زین و است ردهک نسخ را اعراف ١٨٠ و نحل ١٢۵ بوت،کعن ۴۶ حجر،

 کـرده نـسخ را اعراف ١٨٠ ۀیآ برخورد از اجتناب دستور ،فوق ۀیآ که گفته دیز ابن از
ران مفـس. داننـد ی جهـاد ناسـخ نمـۀات فوق را ضمن اجـازی آ، مفسرانۀ هماما ،است
  بـای ولـ،طور اکید نهـی شـده بـوده قبل از نزول این آیات، جنگ بکه ده داشتند یعق

  .(.Ibid) توانند بجنگند دانستند که میها   آننزول

 نحاس تنها هک آمد دسته ب اتیآ نسخ انیب در رستونیفا استناد مورد تبک یاز بررس
 منع ناسخ را آن منسوخ، ۀیآ رکذ بدون سپس و دانسته قتال ۀدربار نازله ۀیآنخستین  را آن
 ؛)١/۵٢۵: ١۴١٢ نحـاس،( تاسـ ردهکـ نقـل را دیـز ابن سخن سپس و است گفته قتال از
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 هکـ طـور همـان  ـهکـبل ستندین ناسخ اتیآ هک دهد یم نشان هیآ یدرون شواهد هکآن حال
 بـا قتـال بـه مـسلمانان یبرخ یبرا یدفاع اذن نیاول متضمن ًصرفا ـ ردهک اذعان رستونیفا
 ِمجهـول فعـل بـا ادامـه در و آمـده آن در حیصـر طـوره بـ اجازه ۀلمک رایز ؛است فارک
َْأِبـ : انکمشر ستم یادآوری و »َقاتلونُی« ُ ُظلمـ َّ ِ  را سـتم نـوع یحت و نموده لیتعل را آن واُ
َلذینَا  با ِ

ُأخرجوا َّ ِ ْ ْمن ُ َدی ِ ْارِ ِ ِبغري ِ ْ َ
ٍّحق ِ َّإال َ ْأن ِ ُولواَ َ َرنبـا ُ ُّ  اقـدام لیدل یب یسک تا است ردهک انیب ُاهللا َ

 نیآخـر ْقتـال هک است نیچن اول ۀمرحل اتیآ اب اتیآ جمع مفهوم لذا و ندکن جنگ به
 جـهینت به مجادله و حتینص هک شود متوسل آن به یوقت دیبا انسان و است یدفاع ۀلیوس

 کـه اسـت نیـا نسخ طیشرا از رایز ؛است نگرفته صورت زین ینسخ چیه نیبنابرا .نرسد
 اتیـروا خـصوص در. )٢٧٨: ١٣٩۵ ،ییخوموسوی ( باشند داشتهی ذات تناقض وی تناف اتیآ

 نظـرات انیـب ْاتیـروا هکـنیا ضـمن ات،یـآ نیـا بودن ناسخ با رابطه در یو استناد مورد
 ریسـا ماننـد نسخ اصطالح که شود توجه است الزم ،اند موقوف و بوده مفسران یشخص

 گـسترده اریبـس ییمعنـا نینخـست یهـا سـده در و شده ییمعنا تحول دچار اصطالحات
 قـرن ِیاصـول تنـگ یمعنـا بـا و اسـت هگرفتـ یمـ بـر در ار اخـتالف گونه هر که هداشت
  .دارد تفاوت هاردهمچ

  بقره ١٩٠ ۀیآ. ٢ـ٢ـ٢
 رایز ؛داند می حدیبیه صلح از بعد را آیه این نزول ،عباس ابن ازی ثیحد به استناد با فایرستون
 وجود با مسجدالحرام زیارت هنگام به بعد سال در که ترسیدند می صلح رغمبه  مسلمانان

  .(Firestone, 1997: 8 & 54)در بگیرد جنگ اسالم،از  قبل یعرب رسم طبق جنگ میحرت
  :کند می انیب هیبیحد در آن نزول با رابطه دری ا شبهه سپس او

 نـزول بـا ًقبالی دفاع جهاد بودن زیجا ایآ شده، نازل همسئل نیا با رابطه در هیآ ًواقعا اگر
 نبود؟ معلوم مسلمانان بر ـبود شده یوح قبل سال شش حدود هکـ  حج ۴٠ و ٣٩ اتیآ

(Ibid.).  

  :کند یم انیب صراحته بآنگاه 
که  چنان ؛ندارد معنا شد، شنهادیپ یواحد توسط هک هیبیحد و بقره ١٩٠ ۀیآ انیم ارتباط

 بارۀآیه درنخستین  ، بقره١٩٠ ۀآیکه اند  ادعا کرده... کثیر و محدثان مانند طبری، ابن
  .(Ibid.: 9)نازل شده است جنگ است که در مدینه 



  

قد
ن

 ی بر
ات
ظر
ن

یفا 
ون
رست

 در 
 «ۀمقال

ض
تناق

...

١۴٣  

  :است کرده ادعاچنین  جهاد اتیآ ِیاملکت ریس نقض اثبات خاطره ب سپس فایرستون
 ؛ستیـن قرآن در جنگ یاملکت ۀینظر با مطابق ه،یبیحد در بقره ١٩٠ ۀیآ یگذار خیتار
 از یمحـدود ۀمرحلـ بـه یتـدافع حالت از مسلمانان ۀجامع ،هیبیحد صلح سال در رایز

 ۀیآ با اش یکینزد علت به تواند یم تنها هیبیحد با آن ارتباط. بود دهیرس یتهاجم جنگ
 ِمحققـان از یـک چیه هک چنان ؛دارد اشاره مسجدالحرام در جنگ به هک باشد یبعد

 هکـ رسـد یمـ نظـر بـه واقـع در. انـد ندانـسته مـرتبط هـم با راها   آن،یمیقد و یامروز
 روشـن ًامالکـ هکـ بـود لیـدل نیا به آن،قر نندگانک جمع توسطها   آنیانکم مجاورت

 آن، مجـاور وحـصر ّحـد یبـ ۀیـابالغ ۀلیوس به بقره ١٩٠ ۀیآ در ورکمذ تیمحدود نندک
  .شد نسخ بقره ١٩١ یعنی

 هکـ اسـت یمدع اما ،داده قرار یدفاع جهاد عنوان تحت را فوق ۀیآ گرچه رستونیفا
َوال  هب توجه با مفسران شتریب رایز«؛ ستین یدفاع جهاد ۀدربار ُتعتدوا َ َ ْ َ تنها هیآ هک ندیگو 
. »نـدک یمـ اشاره سالمندان و زنان ان،کودک مانند ،ینظام ریغ افراد مقابل جنگ منع به
  .(.Ibid) ندک یم رکذ ثیحد دو هینظر نیا دییتأ در سپس او

 بقـره ١٩٠ ۀیـآ نـسخ بـه لئـقا آنـان هک ندک یم نقل نحاس و یجوز ابن از رستونیفا
 بـه آمـر ِاتیـآ توسـط آن نـسخ بـه لئـقا یبرخکه  دیگو یجوز ابن از نقل به اما ستندین

 حرام، های ماه در جنگ ، ـستندین جنگ به قادر هک یسانک یحت  ـانکمشرۀ هم با جنگ
 داشتند، تعهداتی آنان با مسلمانان ًقبال که کسانی با جنگ یا و مسجدالحرام، درجنگ 

 هکـنیا بـرمبنـی  ردهکـ نقـل عبـاس ابـن از بـرمعت سـند بـا یثیحد زین نحاس و باشند یم
 ١٩٠ ۀیـآ ارتبـاط عدم لیدله ب سرانجامفایرستون . شوند واقع حمله مورد دینبا انینظام ریغ

 ماننـد آن، نامعلوم مفهوم در دیبا هک است معتقد یثیحد ِشاهد نداشتن و هیبیحد اب بقره
  .(.Ibid) میبمان یباق دیترد در یمیقد مسلمان مفسران
 گـیهم هکـنیا بـر دارد داللت بقره ١٩۴ تا ١٩٠ اتیآ یدرون شواهد و اقیس ۀظمالح

 ١»نـزول واحـد «عنـوان بـه هـم با هیآ چند نزول به زین رستونیفا البته. اند شده نازل هم با
 در جنـگ خصوص در ١٩١ ۀیآ دارد اذعان او هک طور همان زین و (Ibid.: 5) دارد اذعان

 داللـت زودتـر، ای باشد شده نازل هیبیحد صلح  ازبعد هیآ چه حال،. است مسجدالحرام
                                                                 

1. Single unit. 
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 ریضـم نیچنـد وجـود ،هـم بـاهـا   آننـزول علـت و دارد ارتباط ١٩١ ۀیآ با هکبر این دارد
 در موجـود »نیذالـ«ها   آنمرجع هک است ١٩١ ۀیآ در) ِأخرجوهم ثقفتموهم، واقتلوهم،(
ِوقـات ، فـراز هـا آن بودن یدفاع لیدل و باشد یم ١٩٠ ۀیآ َ مَ اتلو ْلوا ىف سـبیل اهللا الـذین  َنُک ُ ُِ ـِ َ ُ َ ِ

َّ
ِ ِ َ ِ در 

 مجـوز ،هیـآ لـذا. اسـت ١٩١ ۀیـآ در »مکَقـاتلو ،مکِقـاتلوُی م،کَأخرجـو« افعـال و ١٩٠ ۀیآ
 انیـنظام ریـغ بـا جنگ منع خصوص در ًصرفا ١٩١ ۀیآ زین و ستین جنگ وحصر حد یب
 مسلمانان دنیجنگ علت هک هیآ اول متقس رایز ؛شده استنباط واُدَتـْعَت َالَو  از هک ستین
 بـه بـاره نیا در رستونیفا هک ییها تیروا و است آن یایگو ،ندک یم لیتعل آنان ۀمقاتل را
 عباس ابن تیروا مانند ،باشند یم مقطوع و موقوف ای و نداشته سند ای ،داده ارجاعها  آن
 ؛٢/١١٠: ١۴١٢ طبـری،( مـسلم صـحیح و طبـری جامع البیان تفسیر از بیترته ب عمر ابن و

  .)٢۵ ـ٢۴ح ، ۶٩٢: ١۴٢١ ،قشیری نیشابوری
 بـه مربـوط را ١٩٠ ۀیـآ تنهـا یواحـد گرچـه و بوده معنادار هیآ دو نیا ارتباط نیبنابرا

 دلیله ب گویا، نیاورده یمطلب آن، در مسجدالحرام رکذ رغم به ١٩١ ۀیآ از و دانسته هیبیحد
  .است بوده مشهود یو نزد نزول یوستگیپ ه،یآ دو نیا ارتباط
 آن هکـ اسـت لیدل نیا به ه،یبیحد صلح از بعد آن نزول خصوص در رستونیفا ۀشبه

 اتیـآ نـزول بـا گر،ید طرف از. داند یم مسلمانان منظر از خود مفروض ۀینظر ناقض را
 فرض بر هکآن حال. ندیب ینم یدفاع اتیآ نیا نزول یبرا یضرورت ،حج ۴٠ و ٣٩ ِیدفاع
 شـواهد رایـز ؛ندارد حج ۴٠ و ٣٩ اتیآ با یمنافات ْاتیآ نیا نزول ،ای هینظر نیچن وجود
 و شـده اخـراج ستم سر از هک است یمهاجران بارۀدر هک دهد یم نشان اتیآ نیا یدرون
 بـه راجـع بقـره ١٩١ و ١٩٠ اتیـآ اما ،اند شده مجاز خود یانسان حقوق از دفاع منظور به

 نـزول اگر یحت عالوهه ب. است هکم ناکمشر و هیبیحد صلح از بعد مسجدالحرام زائران
 تواند ینم ،١٩١ ۀیآ یدفاع تیماه لیدل به هم باز شود، گرفته نظر در جداگانه هیآ دو نیا

 سوم ۀمرحل در را ١٩١ ۀیآ رستونیفا هک چنان ؛باشد بقره ١٩٠ یعنی گرید یدفاع ۀیآ ناسخ
  .است پنداشته منسوخ ،لمانمس ِمحققان منظر از و داده قرار دوم ۀمرحل در را ١٩٠ و

  اعراب یسنت ساختار حفظ با همراهیی ابتدا جهاد: سوم ۀمرحل. ٣ـ٢
 بـدون ۀحملـ جـواز مـسلمانان هکـ دارد ادعـا مرحلـه نیا در هیآ دو به استناد با رستونیفا
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 یسـنت یسـاختارها ستیـبا یم آنکه ضمن ،افتندی را ییابتدا جهاد یعنی دشمن تحریک
  .ردندک یم حفظ را حرام یها هما حرمت چونهم اعراب

  بقره ٢١٧ ۀیآ. ١ـ٣ـ٢
 رکـذ کـیم اروانکـ بـه یاسـد جحـش بن عبداهللا  حملۀرا هیآ نیا نزول سبب رستونیفا
 یو. شـد شتهکـ کـیم اروانکـ سرپرسـت یحـضرم بـن عمرو حمله، نیا در هک ردهک

 مـسلمانان ۀجامعـ در حـرام یهـا مـاه حرمت ردنک مرنگک یپ در هیآ هک است معتقد
  :است

 هکبل. ندک یم حرام را آن در جنگ ًّالک نه و ردیگ یم دهیناد را حرام ماه تیاهم نه هیآ
 زیتجـو یتیمـوقع هر در را کیم انیشیقر ّلک هیعل یدفاع جهاد هک ابدی یم یراه شتریب

 جنـگی ها حالتی تمام ِیمیقد حرمت توان یم یگاه که کرده زیتجوی حت و دینما
  .نهاد ارکن را حرامی ها ماه در

  :کند چنین ادعا می خود مفروض یاملکت ریس به توجه باوی سپس 
 و حمله وحصر حد یب مجوز هک توبه ۵ ۀیآ مثل یاتیآ با مرحله نیا ،منابع ثرکا نظر طبق

 یتیمحـدود حـرام یهـا ماه در جنگ گرید و است شده نسخ ردند،ک صادر را جنگ
  .(Firestone, 1997: 11 & 57) ندارد

 در طلـب صـلح و طلـب جنـگ گـروه دو وجـود بر یمبن خود نظر اثباتای بر او اما
 بـر یمبنـ یطبرسـ دگاهید به زین و دارد داللت هیآ نسخ عدم بر هک عطا تیروا به ،جامعه
  :ندک یم استشهاد عهیش یفقها دگاهید از حرام یها ماه در جنگ حرمت

 تجـاوز بـه تجـاوز از اجتنـاب از حرکـت ّمستمر سیر یک ۀارائ جای به است بهتر پس
 نشان را مسلمان ینوپا ۀجامع در یبند دسته و نزاع ،بقره ٢١٧ ۀیآکه  مییبگو جانبه همه
 مالحظـه امـا ننـد،ک حفظ را حرام یها ماه یعرب یمیقد رسم خواستند یم هک دهد یم
 آنکـه ضـمن شناسد؛ یم تیرسم به را حرام امیا نیا در دنیجنگ لزوم ،هیآ هک شود یم
 سـرانجام و ردکـ اجتنـاب آن از دیبا انکام ّحد در هک ندک یم ادی بزرگ اهگن به آن از
 لغـو توبـه ۵ ۀیآ به استناد با طلب جنگ اسالم زیآم بدعت و دیجد ردیکرو با هینظر نیا

  .(Ibid.: 11-12; Id., 1999: 58-59) دیگرد

  حـرام رایهـا ه حرمـت مـاهیـه آکـاسـت آن انگر یًامال بکه ی آی شواهد درونیبررس
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ه ضـمن احتـرام بـه آن، قتـال را گنـاه ک بل،ندک یف نمیرا تضع  آنی نگرفته و حتنادیده
َقل قتال فیه ک : داند یم ِ ِ ٌ َ ِ ْ ٌبريُ ِ ن مـاهیم جنگ در ای به تحرکخواهد دشمن با تمس ی، اما نم، 

 مراسم حج،به ویژه ها   و منع آنان از عبادتیری مانند جلوگ،ردیده بگیحقوق مردم را ناد
جاد فتنه یوسته با مسلمانان تا ارتداد آنان و در مجموع ایارزار پکه، کن از مااج مهاجراخر
البتـه . ننـدکد خودشـان را مالمـت ین بااک مشر، مالمت استی و اگر بنا.ن مسلمانانیب
ه از آن کـ بل، حق، در مـاه حـرام اقـدام نمـودیفایه جهت استکست یمعنا هم ن نان بدیا
ن عمل مورد مالمـت ی همۀواسطه  انجام گرفت و مسلمانان باهاشتببه ار ک نیه اکث یح

رد کـرده و عملکـسه یـدو طرف را با هـم مقا نیرد اک خداوند عمل،ن قرار گرفتنداکمشر
 بـه یمـانیا ین اقدام مـسلمانان بـه جهـت بـیبنابرا. استنموده ف ین را بدتر توصاکمشر

ه کـغـصب حقـوق مـسلمان ز یـال نبـود و نٶ سی وگرنه جا، حرام نبودهیها حرمت ماه
ه حملـه کـ آن اسـت ۀدهنـد  نـشان،ن شـدهاک آنان در مقابل مشری از سوینشکباعث وا

م یه، تحـریـردنـد و آک یست در ماه حرام بدان اقـدام مـیبا یه نمک هرچند ، بودهیدفاع
  .کرده است حرام را همچنان حفظ یها ماه

 نـشان ،ردکـه را مطـرح یـ نـسخ آۀها مسئل  آنرستون به نقل ازیه فاک یری تفاسیبررس
ا بدون نسبت از مفسران نقل یا مقطوع بوده و ی موقوف ،هی نسخ آیها تیه رواکدهد  یم

 امبریه پکرده که نحاس به سند خود از جابر نقل ک بل.)٢/٢٠۶: ١۴١٢طبری، (اند  شده
ه کـطـور   همان،)١/۵٣۵: ١۴١٢( شد یه با او جنگ مکنی مگر ا،دیجنگ یدر ماه حرام نم

رَا : ته اشاره شده استکن نی بقره به ا١٩۴ ۀیآدر  َلشھر ا َُ ْ ْ رَّ َام بالشھر ا َ ْ
ِ ْ َّ

ِ   . ِامُ
 مـسلمانان یت حرمت مـاه حـرام، برخـی عدم رعاِنندگانک  اگر شماتتین حتیبنابرا

 ِیرسـتون مـدعیه فاکـطلـب  متر جنگکه، اطالق عنوان گروه ین آیباشند، با استناد به ا
ل یـ دل،ها ن ماهیه به حفظ حرمت ایرا توصی ز؛ستیح نی است، صحوجود آنان در جامعه

  .ستیها ن ن ماهیر ایبر مخالفت با دفاع از حق در غ

  بقره ١٩١ ۀیآ. ٢ـ٣ـ٢
 صـلح ۀدربـار را آن فـوق، ۀیـآ در مـسجدالحرام در جنـگ میتحـر به توجه بارستون یفا

 ریتفـس از امـا .اسـت هشـد نـسخ توبه رۀسو از یاتیآ با نحاس نظره ب هک داند یم هیبیحد
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 از نقـل بـه و اسـت بـوده هکـم فـتح بـا رابطـه در خـدا ۀوعـد آن هک ندک یم نقل نسفی
  :دیگو گرید مفسران و ینسف ر،یکث ابن عباس، ابن

 جنـگ به محدود را هیآ نزول از هدف د،یٶم ِیریتفس ثیاحاد ذکر بدون مفسران اکثر
 انــد دانــسته مقــدس حــرم راســرس در م،یتعمــ بــا و ،مــسجدالحرام در خــود از دفــاع و

(Firestone, 1997: 12; Id., 1999: 59).  

  :آورد یم گرید اتیآ با آن ارتباط ۀدربار و
 سمقـد انکـم به را جنگ ،بقره ١٩١ ۀیآ هک ندک یم خالصهچنین  را اتیآ نیا ّنحاس
. اسـت شـده داده اجـازه نامحـدود جنـگ ان،کـم آن از خـارج هکـ ندک یم محدود
 امیـا آن از خـارج و نـدک یمـ محـدود حـرام یهـا مـاه بـه ،بقره ٢١٧ ۀیآ هک طور همان

  .(Id., 1997: 12; Id., 1999: 59) دیجنگ تیمحدود بدون توان یم

  .است آورده زین مقاتل تفسیر از را دگاهید نیهم مشابه و
 فیسـ ۀیآ با آن نسخ ،یبرخ نظر نقل ضمن بقره، ١٩٣ ۀیآ به توجه با رستونیفا سپس

  :ندک یم رکذ طلبان صلح دگاهیدۀ دربار خود نظر بر یدییأت را آن هکبل ،دریپذ ینم را
 مجـاز خود از دفاع ّحد در مسجدالحرام، در جنگ هکنیا بری مبن یبرخ نظر اساس بر

 که است باقی خود قوت به بقره ١٩١ۀ یآ رد،ک زیپره آن از دیبا انکام ّحد دری ول است،
 ِتحریم اسالم، نام به حتی نیستند مایل که باشد یکسان از منطقی جواب یک تواند یم نیا

  .(Id., 1997: 12-13; Id., 1999: 59-60) برندب بین از را مقدس انکم در جنگ یسنت

 صـلح مخـتص را آن هکـ شـود یمـ موجب هیآ نزول بارۀدر مفسران نظرات اختالف
 بـه ماقـدا صـورت در هکـ است یلک مکح یایگو هکبل ،میندان... و هکم فتح ه،یبیحد

 در ،یتعـد صـورت در هکـ مسجدالحرام در جز ،نمود قتال آنان با دیبا ان،کمشر ِجنگ
 اند مقطوع و موقوف ،هیآ نسخ در رستونیفا استناد مورد اتیروا و ردک دفاع دیبا زین آنجا
 ،دارد ادعا را هیآ نسخ عدم زین رستونیفا خود هک چنان اند؛ تابک ۀسندینو خود نظر ای و
 در جـز مـسجدالحرام در جنـگ مجـوز عـدم هکـ رفتیپـذ را نظرش امدیپ توان ینم اما

 و اسـت ینبو ۀجامع طلبان صلح به موسوم یگروه ۀخواست تنها آن، بودن یدفاع صورت
 ،شـد گفتـه هکـ طـور همـان رایز ؛است گنجانده سوم ۀمرحل در را هیآ لیدل نیهم به او
 ١٩٠ اتیـآ ،یدرونـ شواهد و اقیس هب توجه با و دارد قبول را واحد تیونی نزول رستونیفا
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 و ردهکـ رکذ حرام ماه مقابل در را حرام ماه ،١٩۴ ۀیآ در و شدند نازل هم با بقره ١٩۴ تا
 حـرام مـاه ایـ و مـسجدالحرام در مسلمانان یتعد بر یمبن یگزارش زین یخیتار شواهد از

 . ـداشتندـ عـاناذ خـود اشتباه به عامالن خود هک بقره ٢١٧ ۀیآ گزارش جز  ـندارد وجود
  .دانست مسلمانان از یخاص گروه ۀخواست تنها را هیآ مضمون توان ینم نیبنابرا

  افرانک یتمام با جنگ دوشرطیق یب فرمان: چهارم ۀمرحل. ۴ـ٢
  :است ردهک استناد هیآ سه به مرحله نیا در رستونیفا

  بقره ٢١۶ ۀیآ. ١ـ۴ـ٢
 ِمختلف نظرات ،لیدل نیهم به و اردندی خاص نزول سبب فوق ۀیآکه  است معتقد رستونیفا

 بـه متـصل آن که کرده نقل المقباس ریتنو گرچه ،آشکارندی ناسازگاری دارا هیآ ۀدربار
َکتب «به توجه با سپس و است بعدش ۀیآ ِ

 نـسخ، ۀدربـار را مفـسران مختلـف نظـرات» ُ
 نـدک یمـ نقـل یجوز ابن از زین. است کرده مطرح ،جنگ بودنیی کفا ای ینیع واجب

 بـا جنـگ از منـع ابتـدا ؛دانـد یم مرحله سه در را یجنگ مراحل ،هیآ نسخ رشیپذ با هک
  شـد ینـیع واجـب ْجنگ و منسوخ توبه ۴١ و بقره ٢١۶ اتیآ با هک نساء ٧٧ ۀیآ به توجه

  دیـگرد ییفـاک واجـب و سـاقط همگـان از فیـلکت ،توبـه ١٢٢ ۀیـآ نزول بانهایت  در و
(Id., 1997: 14).  

 وشـرط دیـق یب فرمان ،هیآ هک دارد ادعا چهارم ۀمرحل در فوق ۀیآ شنگار با رستونیفا
 جنـگ، مراحـل خـصوص در نظـرات ئـۀارا بـا و ردهک صادر را افرانک یتمام با جنگ
 اراکآش را هیآ ریتفس سرانجام جنگ، بودن ییفاک ای ینیع واجبو  استحباب، ای وجوب
 ۀیـآ بـا ارتبـاط یحتـ و نزول سبب به توجه بدون هیآ هکآن حال ،ندیب یم یناسازگار دچار
 قـصد یشخـص هکـ اسـت ییجـا در »قتـال« ۀواژکاربرد  هک معنا نیا به ؛استیگو بعد
 هیـآ  آنکـهگـرید و دارد، یدفاع ۀجنب اسالم در قتال نیبنابرا ،باشد داشته را یسک شتنک
 لیـدال سـبب بـه انـسان هکـنیا و دیـگو یم سخن قتال عیتشر اصل باب در عموم طور هب

 و نـدک دفـاع خـود از دیـبا الزم طیشـرا در یول ،دارد راهتک جنگ از یعاطف و یعقل
 بـر یمبنـ یجـوز ابـن از او گـزارشهمچنـین . ستیـن آن حدود و امکاح انیب صدد در

 گـزارش موقـوف یاتیـروا با گرانید از تنها او هکبل ،ستین درست ه،یآ نسخ به او اعتقاد
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 جـوزی، ابن( است مکمح هیآ هک گفته صراحت به خود اما ،اند نسخ به لئقا آنان هک کرده
 یمعنـا یگـستردگ از یناشـ ،هیـآ نسخ مورد در ناتابع انگاشت هکآن ضمن. )٢۶٧: ١۴٢٣
 اتیـآ با هیآ نیا ارتباط زین و ستین معصوم به منسوب اتشانیروا رایز ؛بوده آنان نزد نسخ
 ،نـسخ طیشـرا از چـون ؛باشـد منـسوخ و ناسـخ ۀرابط تواند ینم زین توبه ١٢٢ و نساء ٧٧
 ٢١۶ بـا ورکمـذ اتیآ ۀرابط اما ،هاست آن جمع انکام عدم و منسوخ و ناسخ انیم یتناف

  .ستین ناسخ هیآ لذا و اند جمع قابل و بوده اطالق و دییتق بقره،

  توبه ۵ ۀیآ. ٢ـ۴ـ٢
 از سـپس و انـد شده نازل هم با توبه ۀسور اول ۀیآ ١١ هک دیگو یم هیآ نیا لیذ رستونیفا
 ؛اسـت کـرده مطـرح را نظـر دو و ردهکـ بحـث جنـگ هـدف و حـرامی هـا ماهی عنام

 همـان مـاه، ۴ از مـراد هکـنیا بـر یمبن یطبر و مقاتل و المقباس ریتنو ریتفس ازنخست، 
 انیـپا مـاه، ۴ انیـپا حجـه،ال یذ ١٠ در برائت اعالن به توجه با و مشهورند حرامی ها ماه

 روز تـا و آغـاز حجهال یذ ١٠ روز از حرام، ماه ۴ نکهیا تر عام ۀینظر دوم، .باشد یم محرم
  :دیافزا یم سپس. باشد یمی الثان عیرب ١٠

 توبـه ۵ ۀیآ آنان ،حال نیا با ،دباشن  میمک نخست ۀینظر روانیپ گرچه هک است جالب
 ِاسـالم از شیپـ ِسنت ناسخ ۀیآ عنوان به ًمرتبا خاص، منبع یک به ینسبت چیه بدون را
 اسـت بـوده ممنـوع جنـگ انـواع تمـام آن یطـ در هکـ انـد ردهکـ رکـذ حرام یها ماه

(Firestone, 1997: 15).  

 مردمی گواه بلکه ،داند ینمی ماد منفعت را جنگ هدف ،هیآ مضمون به توجه با او
 و کثیـر ابن دیدگاه طرح از پس پایان در و دانسته زکات پرداخت و نماز ۀاقام توحید، به
 ات،یـآ گـرید از شتریـب و داده را انکمـشر با جنگ دستور ،هیآ هکمبنی بر این یجوز ابن

 را مـسلمانان هیـآکنـد کـه  چنین اظهارنظر می است، یتهاجم مترک ِیقرآن ۀیآ ١٢۴ ناسخ
 ریدسـتگ ایـ شندکـب افتنـدی جـا هر را انکمشر حرام، یها ماه اتمام از بعد تا خواند یم فرا
آورد  مـی سخنانش دییأت در تیروا دو سپس و نندک عمل هیآ شروط به هکنیا مگر نند،ک

(Ibid.: 16).  
 از مـراد ماه، چهار از مراد: اند از ، عبارتدنشو روشن دیبا نجایا در هک یمهم اتکن
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 عـدم سـرانجام و هدف، به یابیدست جهت قرآن یشنهادیپ ۀویش ه،یآ در ورکمذ مشرکان
 ریـتعب بـه مـسلمان عالمان هدگاید از نسخ به مجبور تا اتیآ گرید با توبه ۵ ۀیآ یناسازگار

  .مینشو یو منظر از تناقض ای و رستونیفا
 در را برائت روز خداوند ،دارد قبول را هم با هیآ چند نزول رستونیفا نکهیا به توجه با

 »  ال «نیبنـابرا. اسـت ردهک ماعال ماه ۴ را آن مدت و ،اکبر حج روز ،سوره ٣ و ٢ اتیآ
 ١٠تـا  اکبـر حـج روز ازنیز  ماه ۴محدودۀ  واست  یذکر عهدبرای  »الحرم شهراأل« در
 از مـرادهمچنـین . مـشهورند حـرام یهـا مـاه از ریـغ ماه ۴ نیا لذا و باشد یم یالثان عیرب

 گفتـه سخن آنان ینکش مانیپ از ،سوره ٨ و ٧ اتیآ در چون اند؛ هکم انکمشر ان،کمشر
  .است شده دکیأت نانآ ریغ ِصلح مانیپ به وفا لزوم به ٧ و ۴ اتیآ در زین وشده 

 ۀویشـ خداونـد یولـ ،اسـتبیـان شـده  جهاد هدفدر آیه،  گرچه آنکه یبعد ۀنکت
 اگر تافرموده است  انیب ،شده نازل ۵آیۀ  با همزمان هک توبه ۶ ۀیآ با هم را بدان یابیدست
 و دهنـد مهلـتان  آنـبـه ،انـد ینـید دعـوت یبررسـ و اهللا کـالم استماع خواهان نامشرک

. اسـت گفتـه اسـالم نیآغـاز مراحل در نحل ١٢۵ ۀیآ در ًقبال را گفتن نسخ یچگونگ
 اسـت، دعوت ۀمرحل ،یجنگ گونه هر آغاز از قبل و یدفاع جهاد از قبل ۀمرحل نیبنابرا
  .است مردم تیهدا هدف چون

 ١٢۴ نسخ از یجوز ابن منظورکه  گفت توان یم اتیآ جمع امکان به توجه با نیبنابرا
ها   آن،موارد شتریب در انینیشیپ ًمعموال که است خاص و عام یمعنا وبه،ت ۵ ۀیآ توسط هیآ
 ،اسـت منـسوخ نـه و ناسـخ نه توبه ۵ ۀیآ و اند برشمرده منسوخ و ناسخ اتیآ ءجز زین را

 ناکمـشر بـه اختـصاص و اسـت یباق خود قوت به خودش، به مربوط طیشرا با هیآ بلکه
 بـا فـوق ۀیـآ هک آورده مقطوع یتیروا در ریثک ابنکه  است رکذشایان . دارد نکش مانیپ
 در رسـتونیفا امـا ،)١٠٠ــ۴/٩٩ :١۴١٩ابن کثیر دمشقی، ( شده منسوخ محمد ۀسور ۴ ۀیآ
را آورده  ینظراتـ تنها ،قرآن در تناقض برای اثبات و ردهک برخورد ینشیگز ات،یروا ئۀارا
  .است بوده نظرش یراستا در هک

  توبه ٢٩ ۀیآ. ٣ـ۴ـ٢
 عنوان به هک داند یم. م ۶٣٠ سال در کتبو ۀحمل به مربوط را توبه ٢٩ ۀیآ ولنز رستونیفا
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 یبـرا] [محمـد میتـصم و شـده قیتـصد تـاب،ک اهل با جنگ در حیصر ۀیآ اولین
 از سـپس. اسـت بـوده آن افـتیدر از بعـد ،یشـرق روم بـه حمله جهت رکلش فرستادن
 در بخـشش و صـبر بـه عـوتد هکـ است یاتیآ تمام یواقع ناسخ هیآ هک آورد یم نحاس
 رسـد یمـ نظر به گرچه ،است ردهک نسخ را توبه ۵ ۀیآ یحت و نندک یم تابک اهل مقابل

 اهـل شـامل اغلب هک انکمشر شتنک به فیلکت در توبه ۵ ۀیآ ردنک دیمق یبرا شتریب هیآ
 صورت در را تابک اهل شتنک خاص طور به توبه ٢٩ ۀیآ رایز ؛باشد شود، یم زین تابک

  .(Firestone, 1997: 16-17; Id., 1999: 64) است ردهک استثنا هیجز پرداخت
 کتـاب اهـل بـا جهـاد و دارد مـشرکان بـه اختصاص تنها یکل طور به قرآن در جهاد

 نیبـ اخـتالف و فتنهیا  جنگ به اقدام مانند ،یگرید عامل و علتبه  مگر ،ستین زیجا
 یمـستند ۀیـآ چیهـ رستونیفا نینابراب. دارند اعتقاد دیتوح به تابک اهل چون ؛مسلمانان

 اسـت ردهکـ نقـل نحـاس تابک از مقطوع تیروا یک تنها و اوردهین نظرش اثباتبرای 
 قـول فـوق، ۀیـآ لیـذ رایـز ؛رفتـهینپذ را آن نحـاس خـود ایگو هک )١/۵١۴: ١۴١٢نحاس، (
  :است آورده نیچن لیق با را یگرید

 فـوق ۀیـآ و دارد ناکمشر به اختصاص آن هکنیا به شد نییتب توبه ۵ ۀیآ ه،یآ نیا نزول با
  .)٢/۴٣٢: همان( باشند یم ناکمشر ریغ تابک اهل رایز ؛تابک اهل به

 شـده، صـادر آنـان با قتال دستور هک ورکمذ تابک اهل هک رساند یم هیآ به توجه اما
 صـادر دفـاع دسـتور» ِقـاتلوا «انیب با هیآ رایز ؛داشتند اسالم هیعل یاقدامات هک اند یسانک
 تیـرعا را محرمات زین و ندارند معاد و دیتوح به مانیا ًعمال هکنیا رغم به و است ردهک
 در جنـگ بـدون تواننـد یمـ یاسـالم ومتکح به هیجز پرداخت صورت در نند،ک ینم
 بنـا باشـد، تبوک ۀحمل به مربوط ـ گفته رستونیفا که چنان ـ هیآحتی اگر  و باشند تیامن
  :است بوده یدفاع تبوک ۀحمل ،آورده ریاث ابن که آنچه بر

 سـمت بـه یهجـر ٩ سـال در روم ورتـامپرا اقـدام جنگ، نیا به مسلمانان جیبس علت
  .)٢/٢٧٧: ١٣٨۵ ، شیبانیریاث ابن( است بوده مسلمانان

  جهاد اتیآ خصوص در رستونیفا دگاهید یمبانی بررس. ٣
 تناقض دو او هک تاس کیحا ،رستونیفا مستندات و مقالهدر  جهاد مراحل ِاتیآ یبررس
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 یوقتـ هکـنیا بـر یمبنـ مسلمان محققان جانب از یکی ؛است نموده ادعا اتیآ نیا در را
 لئقا ،نزول اسباب اتیروا کمک بایافتند،  متناقض را جهاد به مربوط اتیآ ِمراحل آنان
 اسـت آن یمـدع خود هک یتناقض دوم، و ،شدند یبعد ۀمرحل توسط مرحله هر نسخ به
 .اسـت تنـاقض یدارا چهارم ۀمرحلبه ویژه  بعد مراحل با اول ۀمرحل اتیآ هکنیا بر یمبن
  :شد داده نشان اتیآ لیذ در هک چنان اما

 ءجز ـ شده یبررس هک ییجا تا ـ را اول ۀمرحل اتیآ ،مسلمان محققان از یک چیه .١
 بـا هکآن ضمن لذا و باشد بعد مراحل توسط آن نسخ به ازین تا اند ردهکن یتلق جهاد اتیآ
 اسـالم ۀطلبان صلح ردیکرو ازکایت ح جهاد، اتیآ ۀهم اند، جمع قابل بعد مراحل اتیآ

  سـال پذیرفتـه اسـت٢٢ًاز طرفی فایرسـتون عمـال نـزول تـدریجی قـرآن را طـی  ودارند 
(Firestone, 1997: 2-3; Id., 1999: 52) .طلب صلح ِگروه دو ِهمزمان وجود از سخن بنابراین 

 ،(Id., 1997: 17-18; Id., 1999: 71) اتیـآ بـه اسـتناد با مسلمانان ۀعجام در طلب جنگ و
  .است متناقض یسخن خود
 یبرخ نسخ به ازین تا ندارند یتناقض هم با جهاد اتیآ  کهداده نشان اتیآ یبررس .٢

 ۀهمـ هکـ یحال در ،ندارند ییاجرا تیقابل گرید منسوخ اتیآ نسخ، در رایز ؛باشد اتیآ
. اسـت اسـتفاده قابل مسلمانان، تیموقع تناسب به و بوده مکمح یو استناد مورد اتیآ

 بـه] المکـ در[ متنـاقض ۀیقض دو اختالف «واست  نقض ۀشیر از تناقض هکآن حیتوض
 ٩ آن تحقـقی بـرا و اسـت کـاذبی گـرید و صـادقها   آنازی یک ًذاتا که استی نحو
. )١٩۵: ١٣۶٨ مظفـر،( »اسـت الزم اخـتالف مـورد ٣ و مکان و زمان جمله از اتحاد مورد
 ۀیقــض دو طیشـرا یدارا هکـ بـود خواهنـد منــسوخ و ناسـخ هیـآ دو یصـورت در نیبنـابرا

 و دارنـد تعـارض تنهـا یعبـارت بـه و اند جمع قابل جهاد اتیآ هکآن حال. باشند متناقض
 و شـود یمـ حـل مطلـق و عـام بـر دیـمق و خـاص میتقد ِیعرف جمع قیطر از تعارض«
» باشـد لیـدل دو تنـاقض آن، ۀالزمـ بودند، یمتناف ْمدلول دو گاه ره هک ستین گونه نیا
 نیـا بـه تـر واضـح طـوره بـ وی بند دسته ضمن آخوند سخن. )۴٩۶: ١۴١٨ ،یخراسان آخوند(

 ای یـواقعـ و ،مـستقر ریـغ ای یـظـاهر ای یـبـدو: است قسم دو بر تعارض «هک معناست
 باشدی شکل به لیدل دو انیم عارضت «هک آنگاه و )۴/١٧٨: ١٣٨٨ ، تبریزییسبحان( »مستقر
 را آن و کـرد جمـع را لیدل دو انیم دیبا صورت نیا در شود، برطرف تأمل و دقت با که
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 هکـ نـدیگوی عرفـ جمـع ،یجمعـ نیچنـ بـه «و »نـدیگو مـستقر ریغ ای یظاهر تعارض
 ورود، ص،یتخـص ّتخـصص، مثـل دهنـد ارائه آنی برا ییها مالک تا دندیکوش انیاصول

 ًظاهرا لیدل دو گاه هر پس. )٢۴٢ و ٢/٢٣٠: ١٣٧٩ همو،( »ظاهر بر ظهرا میقدت و حکومت
 لیدل دو هر و ردک برطرف را تعارض ها راه آن از یکی از دیبا باشند، داشته تعارض هم با
 ١»ّتخـصص «مکـح جهاد مراحل اتیآ نیبکه  گفت توان یم نیبنابرا. گرفت ارک به را

 بـه مربـوط و جـدا اول ۀدست اتیآ موضوع رایز ؛تسینها   آننیب یتناقض و استی جار
  .است یجار احوال ۀهم در هک است اسالم به دعوت
 و نـزول اسـباب یهـا گـزارش ،تاختـه آن بـه رسـتونیفا هکـ یگـرید مهم مطالب .٣
 جملـه از یمقدسـ کتـاب هـرکه  است رکذ به الزم. است اتیآ منسوخ و ناسخ اتیروا
 ماننـد یقرآنـ علـوم هـا، آن نیتـر مهـم ۀجملـ از کـه اسـتی علـوم مـستلزم ،میکر قرآن
 مطلقو  خاص، و عام ،نسخ ات،یآ اقیس به توجه نزول، اسبابی عنی یخیتار یها گزاره

آغاز  که چنان. گردد استنباط اتیروا و اتیآی واقع و درستی معنا تا باشند یم دیمق و
 نـزول سـببی رادا کـه اسـت نیـا بـر گـواه ،»كسألونی«با  بقره ١٨٩ مانند اتیآبرخی 
 صـحت تـا شده اتخاذ نزول اسباب اتیروا یبررس جهت ییها وهیش هکنیا رغم به. است
 مفسران و محققان نظر از اتیآ نزول اسباب«: دیگو یواحد هک چنان ،دیآ دسته ب آن
 یواحـد(» باشـد بـوده قـرآن نـزول نـاظر و شاهد ندهیگو که گردد یم رفتهیپذی صورت در

 علـت نیـا بـهفایرسـتون  و است نشده استنادها   آنبه پژوهش نیا در ،)٧: ١۴١٧ ،نیشابوری
 خـود،ی اعتقـاد اصـول طبق ندارد، قبول را یاله المک در نسخ هودی و است یهودی هک
 هـر دیـبا او هکـ یحـال در ،تابـد یبرنمـ راها   آننسخ تناقض، ِوجود محال فرض به یحت
 انیـهود یهکـآن ضـمن. دهد قرار یبررس مورد تابک همان قواعد و اصول طبق را یتابک

از  ٣ــ١ اتیـآ در خـدمت شـروع مبدأ که چنان ،اند رفتهیپذ رای اله کالم در نسخ ًعمال
                                                                 

ه به سن ک یهر مرد «:گفته شودً مثال ؛ً واقعا از عام خارج باشدیه موضوعکنیست از ا اّتخصص عبارت. ١
از موضـوع ًرا واقعـا یـ ز؛فه را ندارندین وظی زنان ا.د خدمت نظام را انجام دهدی با،رسد ی میست سالگیب

 :ک دلیـل بگویـدیـ«ًمـثال یـا  )٣۴٨: ١٣۶٨، یمحمد(»  دارندیند و به اصطالح خروج موضوعا خارج
 در اینجـا اگرچـه حـرام بـودن و حـالل بـودن . سرکه حالل است: و دلیل دیگر بگوید.خمر حرام است

متفـاوت هـا  ن آ زیرا موضـوع؛شود ی و ظاهری است که برطرف مییابتداها   آنتعارض دارند، اما تعارض
  ).٢/٢٣١: ١٣٧٩سبحانی، (» است
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 اتیـآدر ی ولـ ،شـده نیـیتعی سـالگ ۵٠ تـا ٣٠ سـن ،)١٣٣ :تا یب، کتاب مقدس ( اعداد سفر
 ولا کتـاباز  ٣٢ـ٢۴ اتیآ در و )١٣٨ :همان( یسالگ ٢۵ سن ،سفر همان ٨از باب  ٢۴ـ٢٣
 اسـت دهشـ نیـیتعی سـالگ ٢٠ سـن وگردیـده  نـسخ بـار نیدومی برا حکم نیا ،خیتوار

 و ناســخ اتیــآ تعــداد ِشیافــزا علــت البتــه. )٢٧٨: ١٣٩۵ ،ییخــوموســوی : ک.ر ؛۴٢١ :همــان(
 دچـار اصطالحات ریسا مانند نسخ اصطالح هک است نیا پژوهان قرآن سخن در منسوخ
 هـر کـه داشـت گـسترده اریبس ییمعنا ،نیخستنی ها سده در و است شده ییمعنا تحول
 اتیآ تعداد نحاس هک چنان. گرفت یم بر در زین را عام و خاص جمله از اختالف گونه

 در هک طور همان  ـهکآن ضمن .)کتـاب سراسر: ١۴١٢( است رسانده مورد ١٣٨ به را منسوخ
 نظـر داندانـشمن نیـا و نـشده اثبـات جهاد اتیآ نسخ ـشد مالحظه جهاد اتیآ یبررس
 بوده موقوف و مقطوع آنان از منقول اتیروا رایز ؛اند ردهک انیب اتیآ با رابطه در را خود
  .است
 جامعـه در طلـب صـلح و طلـب جنگ ـ یو اصطالح به ـ گروه دو همزمان وجود .۴

 اثبـات قابـل ،اتیـآ بـر رستونیفا لیدل نیا یابتنا عدم زین و اتیآ یجیتدر نزول علت به
ی حتـ ،انـد ردهکـنی اتیـآ به مستند را عملکردشان طلب صلح گروه گاه چیه رایز ؛ستین

 آنان ندامت و توبه از ،کند یم ادی توبه ١١٨ ۀیآ در جنگ از متخلفان از خداوند که آنجا
  .دیگو یم سخن

  گیری جهینت
 هکـ دارد یسـع مـسلمان عالمـان منظـر از جهاد اتیآ یاملکت ۀینظر طرح با رستونیفا .١

 بـه اسـتناد بـا ردنـدک تـالش مـسلمان محققـان هکنیا و دهد جلوه متناقض را آن مراحل
 اتیـروا یناسازگار علت به یول ،نندک هیتوج را مراحل نیا ،نسخ و نزول اسباب اتیروا

 یطـ در قـرآن نزول رشیپذ با او هک یحال در. نندک ثابت را اتیآی زمان بیترت نتوانستند
 اتیـآ بـودنی مـدن وی مک وی جیتدر نزول به ًعمال ،][امبریپ هجرت و سال ستیب

 کـه باشـد یمـ زیـن جهـاد اتیـآی جیتـدر نزول قبول مستلزم رش،یپذ نیا و ردهک اذعان
 رشیپـذی معنـا به هک هرچند ،باشند شده نازل خاص طیشرا با متناسبها   آناز یک هر
  .ستین قبل مراحل اتیآ نسخ و یو ۀشد مطرح ِیاملکت ۀینظر
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 نیچنـ هکـ یحـال در ،ردهکـ خلـط را یظـاهر تعـارض و قضتنا مفهوم سندهینو .٢
 از یناشـ مفـسران، سخنان نیب تعارض زین و رود یم نیب از یعرف جمع قیطر از یتعارض
  .ستین اتیآ تناقض
 انیب را اول ۀمرحل اتیآ یک چیه ،ردندک انیب را جهاد اتیآ مراحل هک یمفسران .٣

 بـه زیـن و ردهک آخر ۀمرحل ًخصوصا ِاتیآ بارا ها   آنتناقض یادعا رستونیفا هک ردندکن
 عـدم یبـرا یگروهـ چیهـ رایـز ؛دارد جامعـه دررا  گـروه دو وجـود یادعاها   آناستناد
  .است ردهکن استناد یا هیآ به جنگ در تکشر

 به یتوجه رفته،یپذ را هم با هیآ چند نزول و یجیتدر نزول هکنیا رغم به رستونیفا .۴
 قـرار توجـه مـورد جداگانـه را یا هیـآ هـر و نـدارد اتیـآ اقیسـ و نزول یفضا و اسباب

 گـرید نـزول، اسـباب اتیـروا از یپوشـ چـشم بـا یحتـ هک است یحال در نیا .دهد یم
  .گرفت دهیناد را خداوند یّجد و یاستعمال مراد نزول، یفضا ات،یآ اقیس توان ینم

 دگاهیـد داده، ارجـاعهـا   آنسـخنان بـه اتیـآ ریتفـس در او هک یپژوهان قرآن ثرکا .۵
 انینیشیـپ هکنیا بر عالوه .است مقطوع و موقوف تشانیروا ای و اند ردهک انیب را خودشان

  .اند برشمرده منسوخ و ناسخ اتیآ ءجز زین را خاص و عام اتیآ ًغالبا نحاس مانند
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  یشناس تابک
 ،یالسـالما النـشر ٶسـسةم قـم، چهـارم، چـاپ، االصـول ةیکفا بن حسین، محمدکاظم، یخراسان آخوند .١

  . ق١۴١٨
الکرم محمد بـن محمـد بـن عبـدالکریم بـن عبدالواحـد   بن ابییعل ابوالحسن نیعزالدجزری،  ریاث ابن .٢

  . ق١٣٨۵ صادر، دار روت،یب ،خیالتاری ف الکامل ،شیبانی موصلی
 شرف امحمد قیتحق ،القرآن نواسخ ، بن علیعبدالرحمنابوالفرج  نیالد جمال ، قرشی بغدادییجوز ابن .٣

  . ق١۴٢٣ ه،یالوطن فهد کالمل ةتبکم منوره، ۀنیمد ،یالملبار یعل
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شـحاته، بیـروت، دار احیـاء عبداهللا محمود ، به کوشش تفسیر مقاتل بن سلیمانبلخی، مقاتل بن سلیمان،  .۵

  . ق١۴٢٣، لعربی االتراث
 حقـوق جـا، یبـ هـشتم، چـاپ زراعـت، عباس ترجمه الفقه، اصول یف الموجز جعفر، ، تبریزییسبحان .۶
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  . ق١۴١٢، هدار المعرفبیروت، ، )تفسیر الطبری(جامع البیان فی تفسیر القرآن  محمد بن جریر،ابوجعفر ، یطبر .٨
  . ق١۴٢١ ه،یالعلم تبکال دار روت،یب ،صحیح مسلم ،مسلم بن حجاجابوالحسین ، یشابورینقشیری  .٩
  .تا یب جا، یب د،یجد عهد و قیعت عهد شاملی ریتفس ۀترجم ،مقدس کتاب . ١٠
  .ش ١٣۶٨ تهران، گاهدانش تهران، ششم، چاپ ،اسالمی حقوق استنباط مبانی ابوالحسن، ،یمحمد . ١١
  .ش ١٣۶٨جا، حکمت،  یبیدی، چاپ پنجم، ب هّ منوچهر صانعی درۀ، ترجممنطقمظفر، محمدرضا،  .١٢
  . ق١٣٩۵ الزهراء، دار روت،یب دوم، چاپ ،القرآن تفسیر فی البیان دابوالقاسم،یس ،ییخوموسوی  . ١٣
 فـی العلماء اختالف و Uاهللا کتاب فی المنسوخ و الناسخ ، بن محمد بن اسماعیلاحمد ابوجعفر نحاس، .١۴

  . ق١۴١٢ الرساله،ٶسسة م روت،یب م،یابراه بن مانیسل قیتحق ،ذلک
ی مصطف جیتخر و قیتعل ،النزول اسباب ، بن احمد بن محمد بن علییعل ابوالحسن ،یشابورینی واحد .١۵

  . ق١۴١٧ ر،یکث ابن دار روت،یب ـ دمشق سوم، چاپ البغا، بید
 ،یعقـوبی تـاریخ ،اق بن جعفر بن وهب بن واضـح الکاتـب العباسـییعقوب اسح  بن ابیاحمد ،یعقوبی .١۶
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  ١٣٩۶  پاییز ـ زمستان،٢۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

  سجع و هیقاف با فاصله ۀرابط بهی افتیره
    ١رادی مهدوی محمدعل  
    ٢یآخوند اصغر یعل  

  دهکیچ
 سـجع و هیقاف همچون فاصله ایآ. اند کرده هیتشب سجع و هیقاف به را» یقرآن ۀفاصل«

 های تفاوت وها  شباهت  واصطالح سه نیا ارتباطی بررس صدد در مقاله نیا است؟
آهنـگ  ضـرب آن بـه و هآمد سخن مقطع انیپا در دو هر هیقاف و فاصله .ستها آن
 فاصـله در د،یـآ  مـیحـساب بـه بیـع هیقافی برا آنچه که تفاوت نیا با ؛دهند می
 و عـام و ،اتحـاد ن،یتبا ارتباط سه ،خیتار طول در زین سجع و فاصله. ستین بیع

 قـرآن در را سـجع گونـه هر وجود ابتدا در کالم عالمان. اند کرده تجربه را خاص
 اتحـاد به زینی معدود. اند کردهی معرف نیتبا ،فاصله با را آن ۀرابط و دانستهی منتف
 بـا را همـسان حـروفی دارا فواصـل ،بالغت عالمان ازی اریبس اما. دارند دهیعق

بـر  نانیا. دانند  مییکسان ،دنیآ  میمعنا ازی رویپ به الفاظ آن در که ممدوح سجع
                                                                 

 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢۵/٣/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(mahdavirad@ut.ac.ir) تهران دانشگاه ِیفاراب سیپرد اریدانش. ١
) مـــسئول ۀسندیـــنو( تهـــران دانـــشگاهی فـــاراب سیپـــرد ثیحـــد و قـــرآن علـــومی دکتـــری دانـــشجو. ٢

(ali15as51@yahoo.com).  
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 زیـن آنی ادبـ عیصنا از ،کرده استفادهی عرب زبان از قرآن که طور همان ندباور این
  .داشت باور قرآن در سجع وجود به توان  میپس ؛است برده بهره

  .بالغت قرآن، سجع، ه،یقاف ات،یآ فاصله :یدیلکواژگان 
  مقدمه

 سـجع و هیـقاف بـه را آن ،»یقرآنـ ۀفاصـل «فیتعر در بالغت و اعجاز عالمان ازی اریبس
 اسـت نثـر در سـجع و شـعر در هیـقاف دماننـ ،اتیـآ در فاصلهکه  اند گفته و کرده هیتشب

 ،هیتـشب نیـا بـه توجه با. )۵/٢١٠: ١٣٨۶، معرفت ؛٢/٢۶٨ :تا بی ،یوطیس ؛١/١۵١: ١۴١۵، یزرکش(
ها  شباهت چه دارند؟ گرییکد بای ارتباط چه اصطالح سه نیا: ندشو  میمطرح ها پرسشاین 
  د؟ینام سجع یا هیقاف را ها  آنازی برخ یا اتیآ فواصل توان  میایآ دارند؟یی ها تفاوت و

 ،)۴١/ هحاقـ ؛ ۶٩/ سیـ: ک.ر( اسـت شـدهی نف امبریپ از شعر وجود ،قرآن در که آنجا از
 قدمت به توجه با حال نیا با. شود زدوده قرآن ساحت از دیبا زین آن با مرتبط اصطالح هر
 هیـقاف هبـ را فاصـله قرآن، و شعر بودن کالم جنس از عالوه به آن، با مردمیی آشنا و شعر
 دگاهید زین سجع و فاصله ارتباط در هست؟ دو آن نیبی تفاوت و تشابه چه اما. اند کرده مانند
 سجع و بالغت را فواصل که چرا است؛ بوده دو آن نیب نیتبا وی تناف ،کالمی علما ۀیاول
 جیتـدر بـه امـا. نـدارد راه قرآن دری بیع چیه که است مشخص واند  دانسته  میبیع را

 بـه جـواب در و کرده رد را دگاهید نیا ،بالغت و ادبی علما وی معتزل ناتکلممی برخ
  .اند پرداخته مسئله نیا مثبت ۀجنب به »دارد؟ وجود سجع قرآن در ایآ «که پرسش نیا

 دیتحد و فیتعر به) . ق٣٨۶( یانّرم کهی زمانی عنی یهجر چهارم قرن دوم ۀمین از
 اصـطالح سه ارتباط به جانبه همه و قیدق طور هبی دانشمند کمتر پرداخت،ی قرآن ۀفاصل

 علوم جامع کتب در. است پرداخته آنانی ها تفاوت و ها شباهتو  سجع، و هیقاف فاصله،
 در. اسـت مانـده مغفـول بحث از جنبه نیا زین دیالتمه و االتقان ،البرهان همچونی قرآن

 محـسوب بیـع فاصـله در کـه هیـقاف ِوبیـعی برخـ انیـب به فقط ه،یقاف و فاصله ارتباط
 و »نـه؟ یا هست سجع قرآن در ایآ« که الٶس نیا به سجع و فاصله ارتباط در و شود نمی

 :تا بی ،یوطیس ؛١۵۶ـ١/١۵١: ١۴١۵، یزرکش( است شده پرداخته باره نیا در دانشمندان نظرات
 ،هالفـصاح ّسـر همچـون یبالغـی هـا کتـاب در. )٢١١ـ۵/٢١٠: ١٣٨۶، معرفت ؛٢٧٢ـ٢/٢۶٨

 ابعـاد رسد  مینظر به کهی صورت در. است منوال نیهم به اوضاع زین الطراز و نیعتالصنا
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 همچـون فواصـلی اختـصاصی هـا کتاب در. باشد شدهی واکاو شتریب دیبا موضوع نیا
 زیــن )١۴٣ـــ١٣٢: ١۴٠۶، یحــسناو( القــرآنی فــ الفاصــلة و )١٩۵ ـــ١٩۴: ١٩٩٩، ارّنــص( الفواصــل

 نیـا کـهای  مقالـه یـا کتـاب شده، انجامی ستجوهاج رغمبه . ستین نیا از ریغ تیوضع
  .نشد یافت ،باشد کرده یبررس را ها شباهت و ها تفاوت ها، ارتباط
 و هیـقاف بـا فاصـله ۀرابطـی یعنـ ،موضوع قسمت دو هر است شدهی سع مقاله نیا در
 »سجع و فاصله «و »هیقاف و فاصله«ی کل بخش دو به مقاله. شود واقع توجه مورد سجع
 و هـا شباهت ارتباط، به ،هیقاف و فاصله فیتعر بر عالوه اول بخش در که دهیگرد میتقس

 بـا آن ۀرابطـ سـجع، فیـتعر از پس دوم بخش در. است شده پرداختهها   آنیها تفاوت
 توجـه مـورد وجـه مـن خصوص و عموم و ،اتحاد ن،یتبا ِفرض سه و شدهی بررس فاصله
ی علما وهستند  نیتبا طرفدار ،چهارم و سوم قرون متکلمان ازی اریبس. است گرفته قرار
 ،سـوم حالـت در. دارنـد لیـتما سـوم دگاهید به بعد به پنجمی ها قرن در بالغت و ادب
. اسـت مشترکی گرید با کدام هر ازی قسمت و شده کیتفک سجع و فاصله از کدام هر
 کلشـ قـرآن در سـجع وجـود و وجـود عـدم دگاهید دو سجع، و فاصله ارتباط ۀجینت در
  .برخوردارند خود خاص لیدال از زین کدام هر که ردیگ می

  هیقاف و فاصله. ١

  فاصله فیتعر .١ـ١

  یلغوی معنا .١ـ١ـ١
 َمفـصل را بـدن از اسـتخوان دو ِیوسـتگیپ هـم بـه محل و است زیچ دو نیب وارید فصل
 منظ و ردیگ  میقرار رشته یک در گرید ۀمهر دو نیب که استای  مهره فاصله. ندیگو می

حسینی ؛ ١١/۵٢١: ١۴١۴، ؛ ابن منظور١/١٠۴٢: ١۴٢۶، یروزآبادیف( سازد  میجدا هم از را موجود
  .)٨/٣٢٩ :١۴٢١ة المرسی، ؛ ابن سید١٢/١٣۶: ٢٠٠١، ؛ ازهری٣٠/١۶٣ :تا بی ،یدیزبواسطی 

  یاصطالحی معنا .٢ـ١ـ١
 رداربرخـو جـامع و قیـدق یفـیتعر از بالغـت و اعجـاز مباحـث وی قرآن علوم در فاصله
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  :داد ارائه توان  میدسته چند در را فاصله فیتعار. ستین
 و همگـون حـروف فاصـله «:)۶١: ١٩٩٧( یباقالن ابوبکری قاض و )٩٧: ١٣٨٧( یّرمان

  .»شوند  مییعانم دنیفهم بهتر باعث و آمده کالم مقاطع در که گرندییکد هیشب
 )١/٧٨١ :تـا بـی( خلـدون ناب ،)١١/۵٢۴ :١۴١۴( منظور ابن ،)٣٩۵ :تا بی( یاصفهان راغب

  .»است اتیآ انیپا فاصله«:  ...و
 ماننـد ،است هیآ آخر ۀکلم فاصله«: )٢/٢۶۶ :تـا بی( یوطیس و )١/١۴٩: ١۴١۵( یزرکش

  .»نثر در سجع و شعر در هیقاف
 ای یـرو حـروف در اتیـآی انیپا حروف توافق فاصله«: )٢٩: ١۴٠۶( یحسناو محمد

  .»است وزن
 وی صـوت ۀجنبـ دوی دارا فاصله« :داد ارائه توان  میتر قیدقی فیتعر که میباور نیا بر
 اتیـآ بـه کـه هـستند اتیآی انیپا ۀکلم و حروف ْفواصل: صوت ثیح از. استی دالل
 و عبـارات فواصـل: داللـت ثیـح از. بخـشند  مـیخـاصی آهنگـ و نظـم ،سوره یک

 و مفـاد بـا و بـوده خـاص یاهـدافی دارا کـه نـدا اتیـآی برخ مستقل وی انیپا جمالت
  .»دارندی قیوث وی قویی معنا ارتباط خود ۀیآی محتوا

  فاصلهی گذار نام وجه .٢ـ١
 ای گونه به ،کند  میجادیایی جدا کالم دو انیم کهاند  دهینام فاصله لیدل بدان را اتیآ انیپا
: یتعالی خدا قول از را اصطالح نیای اسالم دانشمندان. شود  میجدا مابعدش از هیآ که
 ٌتابِک الر ْحِکأ َ ْمتُ ُاتهَآی َ َّمث ُ ْفصلت ُ َ ِّ ْلدن ِمن ُ ُ ٍخبري ٍميَحِک َ ِ َ

 )و )١/ هـود  ٌتـابِک ْفـصلت َ َ ِّ ُاتـهَآی ُ ُ
 )ّفـصلت /

ی اصـطالح ازاند  هداشت تالش قرآن عظمت و شرافت لیدل بهها   آن١.اند کرده اقتباس )٣
. است شده  نمیاستعمال زین یعرب نظم و نثر در و نبوده جیرا مردم نیب که کنند استفاده

 عنـوان و نکـرده اسـتفاده »سـجع «و »هیقاف «مانندی جیرا اصطالحات از لیدل نیهم به
 ؛١/٢۵: ١۴٠٨ همو، ؛٢/٢۶٨ :تا بی ،یوطیس ؛١/١۵۴: ١۴١۵ ،یزرکش: ک.ر( اند برده کار به را فاصله

                                                                 
 کـه استای  مرتبه به آن دادن تنزل و گرییکد از قرآنی ها بخشی جداساز ،اتیآ نیا در لیتفص از مراد. ١

 اتیآ به دو هر ْلیتفص و احکام ،هود ۀسور ۀیآ در). ١٧/۵٧٣: ١٣٧٠، ییطباطبا( باشدی افتنیدر و روشن
). ١٠/٢٢٠ :همـان( ندهـست لیتفـص و احکامی دارای معان جهت از اتیآ که معناست بدان و دنگرد میبر

  .نباشدها   آناز فاصله اصطالح اقتباسی برای مانع ،اتیآ نیا در لیتفص از معنا نیا که رسد  مینظر به البته
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 ؛٣/۴٩٧ :١۴٢٧ ،یمکـ ؛٣٣٣ :١٣٨٨همـو،  ؛۴۶٠ :١۴٢٧ ،یاسوف ؛٩٩ :تا بی ،یشیحب ؛ ۶ :١۴٠٢ ،نیالش
  .)Stewart, 2004: 4\477؛ Fleisch, 1995: 2\834؛ ١۵٢ :١٣٩٢، یخرقان ؛۵٧۴ :١۴١٧ ،یموس

 ۀواژ ،کرده سلب قرآن و امبرشیپ از را شعری تعالی خدا که آنجا از است شده گفته
ی بـرا زیـن فاصـله اصـطالح استعمال از مقابل در. شود استعمال قرآنی برا دینبا زین هیقاف
 ؛١/٢۵: ١۴٠٨ ،یوطیسـ( خداسـت کتـاب مخـتص صـفت نیـا رایـز است؛ شده منع شعر
 زیـن »سـجع «ۀکلمـ که آنجا از و )٣٢٠ :١۴٢۵، یخالد ؛٣/۴٩٧ :١۴٢٧ ،یمک ؛ ۶: ١۴٠٢ ،نیالش
 مـورد قـرآنی بـرا را آنکـه  ستیـن ستهیـشا ،است شده گرفته پرندهی صدا از اصل در

 استی تعالی خدا صفات از قرآن. است باالتر اریسب قرآن شرافت رایز ؛داد قرار استفاده
 :تـا بـی ،یشیحب( است نشده داده اجازه که کرد استفادهی اوصاف از آنی برا ستین زیجا و
  .)۴۶٠: ١۴٢٧، یاسوف ؛٩٩

. ستین مناسبت یب ،است) .ق ٢۵٠. م( جاحظ به منسوب کهی مطلب به اشاره نجایا در
  :است گفته جاحظ قول ازی وطیس

 ل؛یوالتفـص الجملـةی علـ کتـابهم، العربی ّسم لما اًمخالف اًاسم کتابهی تعال هللای ّسم
 وآخرهـا تیـکالب ةیآ وبعضه دةیکقص سورة وبعضه ،اًوانید واّسم کما اًقرآن جملتهی ّسم

  .)١/۵٨ :تا بی( ةیکقاف فاصلة

  :دیگو  مییحسناو
. ابمیـب را آن نـشدم موفـق ،شـده نقل آن از جمله نیا که گشتمی منبع دنبال به چه هر
 ،مـتکلم نقـاد بیـاد بـه مـتن نیـا دادن نـسبت . ...داردیی بـاال اریبس تیاهم متن نیا

 قـرآن نظـم در آن موضـوع آنکـه اول: ستیـنی سخت کار لیدل دو به جاحظ ابوعثمان
 و وانیـالح و نیـیالتب و انیـالب در به ویژهی قرآن قاتیتحق در ییطوال ید جاحظ  واست
 وجود متن نیا در کهی منطق لیدل به دوم. دارد القرآن نظم فقودشم کتاب خصوص به

 و کنـد  مـییگـذار نـام آن بـه را خـود کـالم عـرب آنچه با است یمخالفت آن و دارد
  .)۴٠ـ٣٩ :١۴٠۶( است آن در کهی جزئ بهی کل از ریس نیهمچن

 صـورت جـاحظ وانیـالح و نیـیالتب و انیـالبی هـا کتاب در کهی ادیزی جستجو با
. میافتین زین فاصله اصطالح استعمال ازای  نشانهی حت که ،یا جمله نیچن تنها نه ت،گرف

 میکن  میفکر ،آوردهی لیدال جاحظ به منسوب سخن رشیپذی برا کهی حسناو برعکس
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  .دارد وجود تر قیدق و شتریب تأملی جا همچنان که
. اسـت قبـول ردمـو آخـر بنـد از قبـل تا متن نیا تمام آنکه تأمل قابل نکات جمله از

 عنـوان امـا ،بـرده کار به خود کتاب در صراحت به را هیآ و سوره قرآن،ی ها نام خداوند
 را هیـآ انیـپا خداونـد دیـگو  مـیکهی سخن نیبنابرا. است نشده استفاده قرآن در فاصله
 همـان از هیـآ و سوره قرآن، یها نام آنکه گرید ۀنکت. ستین حیصح ،است دهینام فاصله
 رفتـه کـار بـه اریبـس زین اتیروا در و بوده معروف و جیرا مردم نیب در ًکامال نزول زمان
 دانـشمندانی هـا کتـاب وی اسالم اتیروا در فاصله اصطالح که لیدل نیا به اما. است
 ،اسـت رفته کار به ندرت به یا نگرفته قرار استفاده مورد یا جاحظ با همزمان و قبل ۀیاول
 در. اسـت نبـوده معـروف و جیـرا اصطالح نیا ،هیاول ونقر در که گرفت جهینت توان می

 بـوده جیـرا و شـده شناخته ًکامال مردمی برا ،هیقافی عنی ،آن مقابل اصطالح کهی صورت
 دیپرسـ جـاحظ از دیبا. اند شدهی گذار نام هیقاف حرف با دیقصا ازی اریبسی حت و است

 همچـون یو از قبـل عالمان و او اچر ده،ینام فاصله را هیآ انیپا خداوند نکهیا به توجه با
 حیتـرج فـراء ؟انـد نبرده کار به خودی ها کتاب در را اصطالح نیا ،). ق٢٠٧ـ١۴۴( فراء
 فواصـل ۀواژاز  بـار سـه فقط زین هیبویس و کند استفاده »اتیآ وسٶر «ازکه  است داده

  .است کرده استفاده
 در واژه نیـاکـه  میریبپذ دیبا ،باشد حیصح جاحظ به متن نیا نسبت کهی صورت در
 سـخت زیـن آن رشیپـذ ،قـرائن و لیدال با توجه با البته که است شده جیرا جاحظ زمان
 کـرده  مییزندگ جاحظ از بعد سال ۵۵ که) .ق ٣١٠. م( یطبر ریجر بن محمد. است
 نکـرده استفاده فواصل و فاصله اصطالح از القرآن لیتأوی ف انیالب جامع ریتفس در ،است
: ک.ر( اسـت بـرده کـار بـه را »الکـالم مقاطع «و» یاآل وسٶر «صطالحا فقط و است
 یجا به که اصطالح دو نیا ازی طبر ۀاستفاد به توجه با. )٢۴/١٣٩  و١٨/٢٨۴: ١۴٢٠، یطبر
 سال ۵۵ی حت فاصله اصطالح که گرفت جهینت توان  می،برد بهره فواصل از شد ها می آن
 ). ق٣١١. م( زجاج ابواسحاق زمان، نیهم در .است نبوده جیرا وی رسم زین جاحظ از بعد
 اتیآ وسٶر کنار در را فواصل و فاصله ۀکلم بار نیچند اعرابه و القرآنی معان کتاب در
 فیتعر. )۴/٢١٨  و٣/٢٧٠، ٣٨٩ ،١/١٢: ١۴٠٨، زجاج( است کرده فیتعر را آن و برده کار به
 و نبـوده جیـرا کـه تاسـ آن دهندۀ نشان ،مشابه اصطالحات فیتعر بدون اصطالح نیا
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 ،شـد گفتـه آنچـه بـه توجـه بـا پس. است شدهی ریتفس وی قرآن اتیادب ۀحوز وارد تازه
  .ستینی رفتنیپذ فاصله ۀیتسم در جاحظ به منسوب ۀجمل

   تعریف قافیه.٣ـ١
 یـک یـا چنـد ،ی از قفا آینده و از پی رونـده اسـت و در اصـطالحاقافیه در لغت به معن

ی کـالم منظـوم هـا  اواخر ابیـات یـا مـصراعِمات نامکررحرف مشترک است که در کل
 هـا که قسمتی از آن در پایـان ابیـات یـا مـصراعای  به عبارت دیگر کلمه. شود  میتکرار

  .)۶۴  :١٣٧٨، تجلیل( شود قافیه نامیده می ،تکرار گردد و به عبارت دیگر متضمن قافیه باشد
  :گوید  می نیزالمعجمصاحب 

 به شـرط آنکـه آن کلمـه بعینهـا و معناهـا در ،رین بیت باشد آخۀقافیت بعضی از کلم
  .)١٩۵ :١٣٨٨، رازی( آخر ابیات دیگر متکرر نشود

  هیقاف و فاصله ارتباط .۴ـ١
  :است ارتباط در جهت دو از هیقاف با فاصله

 زیـن کـالم در. اسـت قـسمت دو ۀجداکننـدی معنـا به در لغت فاصله نخست آنکه
 فاصـله قیمصاد ازی یک هیقاف معنا، نیا در. است گریدیک از سخن قسمت دو ۀجداکنند

 شـناخته شـعر نـام بـا کـه استی سخن از قسمت دو ۀجداکنند آن رایز ؛رود  میشمار به
  .دارد نام هیقاف شعر، ۀفاصل گریدی عبارت به. شود می

  :سدینو  میاحمد بن لیخل
 ماننـد ،سـتایی هـا فاصـلهی دارا کـه دیبگو سخنی کالم به که آنگاه: الرجل سجع
  .)١/٢١۴: ١۴١٠، یدیفراه( وزن بدون البته شعر،ی ها هیقاف

 سـجعهـا   آنازی یکـ که استی قیمصادی دارا کالم در فاصله ،سخن نیا اساس بر
  .موزون ریغ کالم در سجع و موزون کالم در هیقاف ه؛یقافی گرید و است

 کـه چـرا ؛شوند می شناختهی قواف نام با شعر فواصل که است باور نیا بر زینی زرکش
 در. دهـد  نمـیادامـه را آن ،شـود خـارج شـعر از کـهآن بی و کند  میتوقف آن نزد شاعر
 ،اصطالح در هیقاف پس. کند  میجدا را کالم آخر رایز است؛ فاصله همان هیقاف قتیحق

. )١/١۵۴: ١۴١۵( برعکس نه و است فاصلهای  هیقاف هر گونه نیبد. است فاصله از اخص
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ای  هیـقاف هـر اسـت؛ مطلق خصوص و عموم هیقاف و فاصله نیب ۀرابط ،یکشزر دگاهید از
  .ستین هیقافای  فاصله هری ول است، فاصله
 قیمصاد ازی کی زین خود فاصله نوع نیا. است یاصطالحی معنا به فاصله  آنکهدوم
 ،قـرآن نـزول از بعـد که شده گفته. است عرض هم هیقاف با و بودهی لغوی معنا به فاصله
 شـده دهیـنامی نام به کدام هر در فاصله. قرآن و نثر نظم،: شد میتقس دسته سه هب مکال
 همـان بـا قـرآن در و ،سجع باشد نیآهنگ کهی صورت دری دوم در ه،یقافی اول در ؛است
  .فاصله نام

  :دیگو  مییباقالن
 آن و شود  میدهینام هیقافی گاه است؛ مختلف ،شود  میآرام آن با کالم کهی امور اما
 زیـنی گـاه و کنـد  میجدا هم از را کالم دو سجع، مقاطع زینی گاه و است، شعر در

  .شود  میدهینام فواصل

 در سـه هـرکـه  کند  میاشاره و آورد  میهم عرض در را فاصله و سجع ه،یقاف شانیا
  :کند یمی معرف دو آن از برتر رای قرآن ۀفاصل آنگاه. شوند  میواقع کالم انفصال محل

ی مناسـبت و شـراکت و است خودش به مختص فقط که استی زیچی قرآن فواصل اما
  .)۶١: ١٩٩٧، یباقالن( ستین ها کالم ریسا نیب و آن نیب

ی معنـا بـه فاصـله قیمصاد از طرف یک از هیقاف که شود  میروشن حاتیتوض نیا با
 و هــا شــباهت چــه امــا. یاصــطالح ۀفاصــل عــرض هــم گــرید طــرف از و اســتی لغــو

  دارد؟ وجود دو آن نیب ییها تفاوت

  ها شباهت .۵ـ١
  :کردی بررس توان  میموارد نیا در را هیقاف و فاصله شباهت
 تیـبی انتهـا در هیقاف و قرآن ۀیآ انیپا در فاصله ؛است کالم دو هر ۀاستفاد محل. ١
  .شعر
 زین اتیآ و است کسان یهیقاف دری رو. برخوردارند مشابهی انیپا حروف از دو هر. ٢

  .)١٩۴ :١٩٩٩، ارّنص: ک.ر( ابدی  میانیپا متقارب و تماثلم حروف با
  .برخوردارند) قاعیا (آهنگ و ضرب وزن از دو هر. ٣
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  ١.دارد وجود زین اتیآ فواصل در شعر، در هیقافی کارکردها و ها نقش از یاریبس. ۴
 و هـا شباهت نیهم ،اند کرده هیتشب هیقاف به را فاصله نکهیا لیدل گرفت جهینت توان یم
  .است بوده هیقاف و شعر با مردم شتریبیی آشنا

  ها تفاوت .۶ـ١
 راهـا   آننیتـر مهـم کـه برخوردارنـد زیـن ییهـا تفاوت از ها شباهت رغمبه  هیقاف و فاصله
  :برشمرد گونه نیا توان می

، معرفـت( اسـت سـکون بـری مبنـی قرآن ۀفاصل اما ،شود  میخوانده حرکت با هیقاف .١
  .)٢٢٢ـ٢٢١/۵ :١٣٨۶
 ازی برخ. شوند  نمیمحسوب بیع فاصلهی برا که اند برشمردهی وبیع هیقافی برا .٢

  ٤.هیتوج و ٣نیتضم ٢،طاءیا: از ندا عبارت هیقافی ها بیع
  :دیبنگر را ها نمونه

 :٢٠٠۵، یبدو( شود  میشمرده بیع تیب هفت از قبل هیقاف تکرارکه  شده گفته :طاءیا
 شده تکرار هم سر پشت ۀیآ سه یا دو دری موارد در نقرآ در فاصله اما. )۵٧ :١۴٣٠، عف ؛٧۴

                                                                 
 کلمات به هیقاف کهی تشخص .٢ ،ییقایموس ریتأث .١: از ندا عبارت ،اند کرده انیب هیقافی برا کهیی ها نقش. ١

یی بـایز .۴ آورد،  مـیوجـود بـه انتظـار یـک شدن برآورده از هیقاف کهی لذت .٣ بخشد،  میشعر هر خاص
 و حافظـه بـه کمـک .٧ شـعر، اسـتحکام .۶ احـساس، و فکـر میتنظ .۵ وحدت، نیع در تنوع ای یمعنو

 بـه کمـک .١٠ هـا، مـصراع تـشخص و کـردن جـدا .٩ شـعر، در شکل وحدت جادیا .٨ انتقال، سرعت
 قالـب جـادیا .١٣ ،یسـاز نـهیقر و تناسـب .١٢ کلمـات،ی ذاتـیی بـایز بـه دادن توجـه .١١ ،یمعانی تداع

ی عیشـف( کلمات آهنگ راه از مفهوم یالقا .١۵ ،یمعان و رهایتصو ۀتوسع .١۴ وحدت، حفظ و مشخص
  .استی ریگیپ قابل زین اتیآ فواصل در ها نقش نیا ازی اریبس یا تمام). ١٠٢ـ ۶٢: ١٣٧٣، یکدکن

 ؛١١٨ :١٣٧٩، یعقدائ ؛٧٩: ١٣٧٨، لیتجل(ی خف وی جل: است قسم ود بر و ندیگو طاءیا را هیقاف تکرار. ٢
ای  کلمـه ِتکـرار). ٣١۵ ـ٣١۴ :١٣۵۵، تیهدا ؛٣٠٧ :١٣٨٨ ،یراز ؛٧٨ :١٣٨١، البرز ؛١٢۵ :١٣٨٩، یآه
  ).۵/٢١٠: ١٣٨۶، معرفت( شعر در آنی معنا چه و کلمه خود چه ؛است آن دری رو حرف که

 تعلـق). ٣١١ :١٣٨٨، یراز( باشد موقوف و متعلق دوم تیب به اول تیبی امعن تمام که است آن نیتضم. ٣
  ).١۴١ :١۴٠۶، یحسناو ؛۵/٢١٠: ١٣٨۶، معرفت( استی بعد تیب اول به تیب آخر ارتباط و
ی رو قبـل ما حرف در اختالف آن و است »سناد «نام بهی اصطالح ۀرمجموعیز و هیقاف وبیع از هیتوج. ٤

 شـعر در و ،سیسـأت اختالف و ست احذو اختالف عرب شعر در نادس). ۵/٢١٠: ١٣٨۶، معرفت( است
 ؛دیزا یا باشدی اصل خواه ؛است ردف حرف ِاختالف). ٣٠۶ :١٣٨٨، یراز( است ردف اختالفی پارس
، یعقــدائ: ک.ر ؛٧٧: ١٣٧٨، لیــتجل... (و» یدور وی یــار «و» ینینــش وی زنــدگان «اخــتالف چــون
  ).١٢٣ :١٣٨٩، یآه ؛١١٧ :١٣٧٩
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ْأَکـ : ماننـد ؛است ُ َّ َعلمـونَی َال َ ُ َ ْ )و )١٠١/ هبقـر  ْلـو ااَک َ َعلمـونَی ُ ُ َ ْ )ۀواژ. )١٠٣/ ؛ بقـره١٠٢/ هبقـر 
 ستیـن هـم حیقبـ و زشـت و شده تکرار هم سر پشت وی متوال ۀفاصل سه در »یعلمون«
 ۀسـور ٩۵ تا ٨٨ اتیآ در زین »اًولد «ۀواژ. )١۴١ :١۴٠۶، یحـسناو ؛١۵۵ ـ١/١۵۴: ١۴١۵، یزرکش(
  .است نشده شمرده بیع هم به کینزد ۀیآ سه در تکرار نیا و شود  میتکرار بار سه میمر

 حیقب زین ،نباشد تمام کالم ،آن بدون کهی صورت در مابعدش به هیقاف ارتباط :نیتضم
کول «ۀفاصـل که »شیقر «و »لیف «ۀورس دو مانند. ریخ قرآن فواصل در اما ،است  »مـأ
َّنُکوإ  :یتعالی خدا ۀفرمود مانند یا و دارد ارتباط ٍشْیَرُق ِفَالیِِإل  به لیف ۀسور در ِ َلتمرون ْمَ ُّ ُ َ َ 
ْعل

ِ
ْ َ َمصبحـني َ ِ ِ ْ ْوباللی٭ ُ َّ ِ َأفال ِلَ َ َتعقلون َ ُ ِ ْ َ )مـصبحین «به متعلق» ّوباللیل «که )١٣٨ ــ١٣٧/ صافات «
  .)١۴١ :١۴٠۶، یحسناو( است قبل ۀیآ در

 حیقبـ شـعر در کـه است آن قبل ما حرف وی رو حرف در حرکت اختالف :هیتوج
ْلعلھم  مانند ؛ریخ فواصل در اما ،ستا ُ َّ َ َرجعونَی َ ُ ِ ْ با  ٌواسع ِ ٌعلمي َ ِ َ )و )٧٣ـ٧٢/ عمران آل   ُلف َال ِ

ْ ُ 
َاملیعاد َ ِ ْ با  ُحسن ْ ِالثواب ُ َ َّ

 )و )١٩۵ ـ١٩۴/ نعمرا آل  ِوالطـارق ِ
َّ َ با  ُالثاقـب ِ َّ

 )یزرکـش؛ ٣ــ٢/ طـارق ،
 نکهیا وجود با .)۵/٢١٠: ١٣٨۶، معرفت ؛١/٢۴: ١۴٠٨همو،  ؛٢/٢۶٧ :تا بی ،یوطیس ؛١/١٨٨: ١۴١۵

  .است امدهین حساب به بیع، است متفاوت آن از قبل ای یانیپا حرف حرکت
 در کـهی صـورت در ،دیـآ  مـیمنفـرد تصور بهای  فاصلهی گاهی قرآن فواصل در .٣
َّوأما  مانند ؛ندارد وجودی زیچ نیچن هیقاف َ ِنبعمـة َ َ ْ ِ ِّربـ ِ ْدث َكَ ِّ َـ َ )۵٧ :١۴٣٠، عـف؛ ١١/ یضـح( .
 تکـرار قبـل اتیآ در و است منفرد که است یافته انیپا »ث «حرف با سوره نیا آخر ۀیآ

  .است نشده
 و دیـق گونـه هر ازی قرآنۀ فاصلکه  میریگ  میجهینت شده گفتهی ها تفاوت به توجه با
 ۀسیـمقا در صـالحی صبح. دیافزا  میآن جمال ویی بایز به زین نیهم و است آزادی شرط
  :دیگو  میهیقاف و فاصله

 از الفـاظ در و ،دوره بـی تـصنعت و لـفکت هـر از نظـم در و آزاد،ی دیـق هر از فاصله
 ادای کاست چیه بدون را غرضش کهی اسلوب جز ستین آن. رهاستی دگیچیپ گونه هر
 روان و نـرم. خروشـد یبرمـ و شـود  مـیآرام رد،یـگ  مـیشدت و شود  مینرم کند، می
 همچون یا کند،  مییاریآب رای نهال که آنگاه آب شدنی جار سانه ب ،شود  مییجار
 ؛٣۴٠ :١٩٧٧( بـرد  مـیرا ها نفس و ردیگ  میسرعت و شدت کش، زوزه و سردی طوفان
١٣٧٩: ۴٨٣(.  
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  سجع و فاصله .٢

  سجعی معنا .١ـ٢
ی صدا یا و فاخته و کبوتر یکنواخت آواز به اصل در ،اند گفته نایلغو که گونه آن سجع ۀواژ

، یدیفراه( شود  میاطالق ،کند احساس خود دری درد کهی هنگام شتر گون ناله و ممتد
 ،یدیـزبحسینی واسطی  ؛٨/١۵٠: ١۴١۴ ، ابن منظور؛١/٢٩٧: ١۴٢١ ة المرسی، ابن سید؛١/٢١۴: ١۴١٠
  .)٢/١٣۶: تا بیهمو، ؛ ٢/۴١١: ٢٠٠۴، حموی: ک.؛ ر٣/١٢: ١۴٢٣ یمنی،  علوی؛٢١/١٨١ :تا بی

 کالمهای  نهیقر آخر آهنگ هم کلمات به ،شده وارد سخنی واد در که آنگاه کلمه نیا
 همچـون فواصلی دارا استی نثر کالم اند گفته و )۴١ :١٣٧٠، ییهما( است شده اطالق

 ؛١/٢٩٧: ١۴٢١ ة المرســی، ابــن ســید؛١/٢١۴: ١۴١٠، یدیــفراه( وزن بــدون امــا شــعری هــا هیــقاف
  .)٨/١۵٠: ١۴١۴ ،منظور ابن
 کـه اسـت دهیـد خود بهی اریبس فیتعاری بالغ علوم دری اصطالح نظر از واژه نیا
  :دیبنگر فیتعار نیا ازی برخ به. استی یکها   آنۀهم قالب البته

حسینی  ؛١/٧٢٧: ١۴٢۶، یروزآبادیف( ّیروی عل الکالم مواالة وأ یّالمقف الکالم: السجعـ 
  .)٢١/١٨١ :تا بی ،یدیزبواسطی 

 ؛١/٢١٠ :تـا بـی ، جزریریاث ابن( واحد حرفی عل النثر من نیالفاصلت ٶتواط هو: السجعـ 
  .)١۴: ٢٠١١، عطا یبن ؛ ۴/۶۵٣: ١۴٢۶، یدیصع
، مبـرد( یالقـواف تأتلف کما نسق،ی عل الکلم واخرأ یأتلف نأ العرب کالمی ف السجعـ 

١۴٢/١٨٧: ١٧(.  
 الفواصل فاقّات مع اآلخر،ی عل حدهماأ دیزی ال ن،یمتعادل نییمتواز الجزءان یکون نـ أ
  .)٨٠ :١۴١٩، یعسکر( نهیبع حرفی عل
  .)١/١٧١: ١۴٠٢ حلبی، یخفاج( الفصول مقاطعی ف الحروف تماثلـ 
  .)۵٧ :١٩٩٧، ینباقال( الواحد وزنی عل الکالم مواالة هوـ 
 :تـا بـی ،یشیـحب ؛۴٠۴ :١٣٧٠، یهاشـم( النثـر من اآلخر الحرفی ف نیالفاصلت توافق هوـ 
  .)١٢٢ :١٣٨٨، انیملک ؛٩٩

  :است کرده فیتعر گونه نیا را آنیی هما نیالد جالل زینی فارس در
 باشـند موافـق دو هـر ای یرو حرف یا وزن در ،ها نهیقر آخر کلمات که است آن سجع

)١٣٧٠: ۴١(.  
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  :باشد لیذی ها یژگیوی دارا دیبا ّمسجع کالم آنکه سخن ۀدیگز
  .فاصله و نهیقر دو حداقل داشتن .١
  .آخر حرف در ها نهیقر انیپا ِکلمات تماثل و اتحاد .٢
  .ها نهیقر انیپا کلماتی آهنگ هم وی وزن هم .٣
  .طول در نهیقر دو تعادل وی تساو حالت نیبهتر در .۴
 کـالمی معنـو نظـر از امـا ،شـود تیـرعا کـالم الفـاظ و ظاهر در دیبا ها یژگیو نیا

  :ردیبگ خود به را لیذ صورت دو ازی یک تواند  میمسجوع
 تیـتبع نظـر مـوردی معنـا ازی انیـپا حـروف در متماثـل و وزن هم کلمات: نخست

 که آورند وجود بهی آهنگ هم و رندیگ قرار فقرات آخر دری کلمات ،سخن گرید به. کنند
  .باشد داشته را آن یاقتضا زین امعن

ی بـرا فقـطی یعن ؛شوند معنا بر بار ،یانیپا حروف در متماثل و وزن هم کلمات: دوم
 بـه و باشد داشته را آن یاقتضا معنا کهآن ، بیندیایب فقرات انیپا دری وزن هم وی آهنگ هم

  .کندی رویپ لفظ از امعن گرید سخن
 دوم شـکل بـه اگر و ،تکلف بدون و دهیپسند و مقبول ،باشد اول ۀگون به اگر سجع

 ابن جمله ازی بزرگان سخنان در نکته نیا .است فتکل با همراه و ناپسند و مذموم ،باشد
 ،)٢۵٩ :تـا بـی( یالـشاط بنت ،)١/١۵٢: ١۴١۵( یزرکش ،)١/١٧٣: ١۴٠٢( حلبی یخفاج سنان

  .است شده انیب وضوح به گرانید و )٢۶٧ :تا بی( ابوزهره

  سجع و فاصله ۀرابط .٢ـ٢
 زیـن سـجع .میبپـرداز فاصـله بـا آن ۀرابطی بررس به دیبا سجعی معنا شدن روشن از پس

 در وضوح به مطلب نیا. استی لغو عامی معنا به فاصله قیمصاد ازی کی هیقاف همچون
  :است درک قابل جمله نیا

 تـهالب ،اسـت شـعر در هیـقاف هیشب آن و است فواصلی دارا کالم با گفتن سخن سجع،
: ١۴١۴، منظـور ابـن ؛١/٢٩٧: ١۴٢١ة المرسی، دیس ابن ؛١/٢١۴: ١۴١٠، یدیفراه( وزن بدون

٨/١۵٠(.  

  :کرد تصور حالت سه در توان  میرا سجع وی قرآن ۀفاصل ۀرابط اما
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  نیتبا. ١ـ٢ـ٢
 وی انّرم مانند یبرخ. ندارند گرییکد بای ارتباط گونه چیه سجع و فاصله ،حالت نیا در

  بودهبالغت معنا از ظلفی رویپ لیدل به فواصل که معتقدند ،داشته را دگاهید نیای باقالن
  :سدینو  مییانّرم. ندیآ  میحساب به بیع لفظ از معنا تیتبع سبب به اسجاع و

 تـابعی معـان سـجع امـا ،یمعـان تابع فواصل رایز ؛است بیع اسجاع و ،بالغت ْفواصل
 روشـن رایـز ؛اسـت نهفتـه داللت در که استی حکمت دری دگرگون آن و است الفاظ
 حـروفی شـکل هـم گاه هر  واست ازین مورد و بوده هدف و حکمت ،یمعان ساختن
 دری حکمتـ و بـوده لیدل یبی تکلف که چرا ؛شود  میمحسوب بیع ،باشد آن خالف

 یـا اسـت افتـاده رونق از و نهاده سر بری زنگ که است ییبایز تاج مانند آن. ستین آن
 هری برا آن بیع و قبح و شده بستهی سگ گردن به که استی دیارمرو ۀقالد همانند
  .)٩٨ ـ٩٧: ١٣٨٧( است آشکار باشد داشتهی درک نیکمتر کهی کس

 یجار زبان بر کاهنان که استی کالم فقطی ّرمان نگاه در سجعکه  رسد  مینظر به
  :شود  نمیتصور سجعی برای گرید حالت آن، جز و کنند می

 توجه بدون که است کاهنان سجع از متأثر ،سجع ۀنیزم دری ّمانر که میکن  میمالحظه
ی دارا آنـانی برا خود ذات در معنا آنکه یب و دارند را حروف اتحاد قصد فقط معنا به

 گرییکـد کنـار ،گرداننـد متحـد را مقـاطع بتواننـد کـه سرگردانی کلمات ،باشد ارزش
  .)٢۶٧ :تا بی ابوزهره،( کنند  میفیرد

 در کـهای  گونـه بـه ،اسـت بـوده جیرا و ریفراگ زمان ازای  دوره در اهدگید نیا ایگو
 آن جز گریدی سجع به و دانستند  میکاهن سجع را آن قسم ک یشکل، هم مقاطع میتقس
  :دیکن توجه سخن نیا به. نبودند قائل

 مقـاطع، کـردن شـکل هـمی بـرا ّتکلـف ازی نوع با سخنش در که استی کس کاهن
 لفـظی رویـپ یاقتضا حکمت که چرا ؛حکمت ضد استی رام آن و دیگو  میسجع
 فواصل در بالغت ًقطعا و است کالم محتاج معنا یساز روشن یبرا انسان. دارد را معنا از

: اسـت نـوع سه بر مقاطعی شکل هم نیبنابرا. کندی رویپ معنا از لفظ ،آن در که است
  .)١٠/١٠۵ :١۴٠٩، یوسط( کند ی میرویپ را وزن که هیقاف و کاهن سجع بالغت، فواصل

 از یگـرید نوع به و ابدی  میکاهنان کالم در فقط را سجع که دگاهید نیا حال هر به
 نیب نیتبا جزی حالت ست،ین قائل ،ندیایبی معان از تیتبع در الفاظ و بوده ممدوح که سجع
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  :دکن  میینف قرآن در را سجع وجود ،یّرمان همانند زینی باقالن. ابدی  نمیفاصله و سجع
 رایـز ؛باشد ارزش یب و مذموم دیبا ،باشد سجع است قرآن در آنچه آنان حساب به اگر
 حیقبـی کالمـ ،گـردد مختلـف اقشیسـ و سـبک و متفـاوت شیها وزن گاه هر سجع
 اگـر کـه است ثابتی راه و محفوظ و مرتبی روش سجعی برا کهی حال در. شود می
 فـصاحت از خـروج بـه و شـده لمخت کالمش ،آورد وجود بهی اختالل آن در ندهیگو

 خطـا ،شـود خـارج خـود مـشخص وزن از شـاعر اگر که سان همان ؛شود  میمنسوب
  .)۵٩: ١٩٩٧، یباقالن( شود خارج تیشعر از بسا چه و ارزش یب شعرش و کرده

  :کند  میانیب رسا و کوتاهای  جمله در آنگاهی و
 نیبی تناسب و تشراک چیه و است آن به مخصوص فقط که استی زیچ قرآن فواصل
  .)۶١ :همان( ستین فواصل در ها کالم ریسا و قرآن

  :است کرده نییتب نیچن را دگاهید نیا ابوزهره محمد
 آن ریـغ در کـه میابی  میفواصل ریغ و فواصل و اسلوب و الفاظ دری حالوت قرآنی برا
 »نظـم «را نـامش ،ذهـن بـه بیـتقری بـرا مـا کـه اسـتی زیـچ همـان نیـا و ستین

 انیـب اهـل نـزد کـه نظـم انـواع از کدام چیه از قرآن نظمکه  مییگو  می...میگذار می
 آن در کـهی نثـر ست،یـن مـصنوع نثـر ست،یـن مرسـل نثـر ؛ستین ،است شده شناخته
 هیشـب فواصـل آن در. ستیـن مـسجوع نثر که گونه همان ست،ین باشد مزدوج کلمات
، یزرکـش: ک.رنیـز  ؛٢۵۶ :تـا بـی( اسـت آن از ریـغ و نیـا از ریغی زیچ آن و ستین سجع
 :١۴١٣، قطـان ؛١٩٨ ــ۵/١٩٧: ١٣٨۶، معرفـت ؛٢/٢٧٠ :تـا بـی ،یوطیسـ ؛١۵٢ـ١/١۵١: ١۴١۵
 ؛١٧١ :١٩٨٢، یعمـــر ؛٢٠٢ :١٩٨٨، عـــامر ؛۴۶٣ :١۴٢٧، یاســـوف ؛ ۶۵ :١۴٢٠، یمرســـ ؛١۵٣
  .)Fleisch, 1995: 2\834 ؛٢٠٧: ١۴٣١، یغاز

  اتحاد .٢ـ٢ـ٢
 کـه میابیـ  مـیرا عـامر احمـدی فتحـ دکتر تنها. ندا کسانی سجع و فاصله ،حالت نیا در

  :سدینو  میو داند  مییکسان را سجع و فاصله
 کنـد  نمـیفـرق ــ فاصله که چرا ؛میابی  نمیقرآن در سجع و فاصله نیبی دور و تنافر ما

 رنـدیگ  مـیقرار مقاطع در کهی شکل هم حروف یا جمله آخر یا باشد هیآ آخر ۀکلمکه 
 یمنافات ـشود  میمنفصل مابعدش از کهی کالم یا شود  میواقعها   آنۀلیوس به معنا فهم و
 هـم سـر پـشت و یکـسان ّیرو بـر کـه اسـتی کالم ای یّمقف کالم که ندارد سجع با
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 ردیـگ  مـیصورت آن ۀلیوس به معنا فهم که مقاطع در شکل هم حروف همان یا دیآ می
 پـس. تاسـ شده گفته اصلهف ۀدربار که طور همان ،است مابعدش از منفصل کالم یا

 امـر، قـتیحق در فاصـله بـه اعتقاد و است فاصلهی برا ریتقر ،قرآن در سجع به اعتقاد
  .)٢١۶ :١٩٨٨( هستند همی معنا دری متالق ،دو آن رایز ؛ستین سجع یبرای انکار

  :سدینو  میسپس
 بـا همـراه ،وهیش یک به اتیآ که آنگاه و است »فاصله «یا »هیآ رأس «،هیآ آخر ۀکلم

. شـوند  میدهینام اسجاع یا فواصل ،ندیآ  میهم سر پشت آخرشان حروف در اشتراک
  .)همان( است اعم فواصل نکهیا جز ،ستین دو آن نیبی فرق

 نیآخر در اما ،است گفته سخن سجع و فاصله اتحاد در ،آخر ۀجمل از قبل تا شانیا
  .داند  میسجع از اعم را فاصله ،جمله

  وجه من خاص و عام .٣ـ٢ـ٢
  :کرد میتقس توان  مینوع دو به را سجع و فاصلههر کدام از  حالت نیا در

  :فاصله) الف
  ).متماثل (مقاطع کلمات در حروفی شکل هم وی سان هم: اول نوع
  ).متقارب (مقاطع کلمات در حروف بودن هم به کینزد: دوم نوع
  :سجع) ب

  ).مقبول و ممدوح(ی معان از الفاظ تیتبع: اول شکل
  ).ناپسند و مردود (الفاظ ازی معان تیتبع: دوم شکل
  .است اول شکل در سجع همان متماثل فواصل ،حالت نیا در
 را دگاهیـد نیـای انّرمـ رد در کـه اسـتی کس نیاول) . ق۴۶۶. م( یخفاج سنان ابن

 لیـدل و اسـت بیع سجع و ،بالغت ْفواصل است گفتهی انّرم نکهیا«: است کرده انیب
 حیصـح ،دانـسته فواصـل دری معـان از الفـاظ و ،سـجع در الفـاظ از یمعان تیتبع را آن
 و بـوده کـالم مقـاطع در متماثـل حـروف ْاسـجاع کـه گفـت دیبا نهیزم نیا در. ستین

 ،آمـده کـالم مقـاطع در متماثـل حـروف که آن ازی قسم :است قسم دو بر هم فواصل
 و متماثل. ستین سجع متماثل، نه و بوده متقارب حروف که گریدی قسم و است سجع
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 ازی تـابع و آمـده آسـان و سهل و رغبت و طوع با ا ی؛ستندین خارج حالت دو از متقارب
 قـسم از اگـر. کنـد  مـیتیتبع ها آن از معنا و آمدهی سخت و تکلف با یا و هستندی معان
 دوم قـسم از اگـر وهستند  انیب حسن و فصاحت ۀنشان و دهیپسند و محمود ،دنباش اول
 نـوع دو هـر در اش، بلندمرتبـه فـصاحت خـاطر بـه قـرآن در. نـدمردود و مذموم ،دنباش

  .است آمده دهیپسند و محمود قسم از فقط متقارب، و متماثل
  :در قرآن متماثلهایی از  نمونه) الف

ِوالطور ـ 
ُّ ِوک ٭َ ٍتابَ ٍمسطور َ

ُ ْ ٍّرق ِىف ٭َ ٍمنشور َ
ُ ْوا٭ َ َلب ْ ِاملعمور ِتَ ُ ْ َ ْ )۴ـ١/ طور(.  

ْأن َما ٭طه ـ  َزلناَ ْ ْعلی َ َ َالقرآن َكَ ْ ُ َلتشىق ْ ْ َ َّإال٭ ِ َتذرک ِ ِ ْ ْملن ًةَ َ َىشَ ِ ْتن٭ ْ ًزیالَ
ْممـن ِ َّ َخلـق ِ َ َاألرض َ ْ َ ِوالـسماوات ْ َ ََ َالعلـی َّ ُ ٭ ْ

ُالرمحن َ ْ َّ َ ِالعرش َ ْ َ َاستوی ْ َ ْ )۵ ـ١/ طه(.  
َوالعادی ـ  ِ َ ْ ً ِاتَ ْ َفاملوری٭ اَض ِ ُ ْ ًقدح ِاتَ ْ َفاملغري ٭اَ ِ ُ ْ ً ِاتَ ْ َفأثرن٭ اُص ْ َ َ ِبه َ ًع ِ ْ َفوسطن ٭اَ ْ َ َ ِبه َ ًجخع ِ ْ   .)۵ ـ١/ اتیعاد( اَ
ر ـ  ِوا ْ َ ْل َولی٭ َ َ ٍعشر ٍالَ

ْ ِوالشفع ٭َ
ْ َّ ِوالوتر َ ْ َ ْ ْواللی ٭َ َّ َإذا ِلَ   .)۴ـ١/ فجر( ْسِرَ ِ

ِقرتبتِا ـ  َ َ َ ُالساعة ْ َ ق َّ َّوا َش ُالقمر َ َ َ ْوإن ٭ْ ِ ْرواَی َ ُعرضوُی ًةَآی َ ِ َو اْ ُولواَ ٌْر ُ ٌّمـستمر ِ ِ َ ْ َوکـ٭ ُ اَ ُذ ُواتبعـوا َّ َ َّ َأهـواء َ َ ْ َْ ُوکـ ُ  ُّلَ
ٍأمر ْ ٌّمستقر َ ِ َ ْ ُ )٣ـ١/ قمر(.  

 زیـن شـرع در و بـودههـا   آندر سـجعی معنا رایز ؛است زیجا اتیآ نیا دنینام سجع
  .کند منع را آن که ندارد وجودی مانع

  :هایی از متقارب در قرآن نمونه) ب
َلرمحَا ـ  ْ ِالرحمي ِنَّ ِ ِمال ٭َّ ْ ِكَ ِالدین ِمَ

ِّ
 )۴ـ٣/ هفاتح(.  

ِوالقرآن ق ـ  ْ ُ ْ ید َ ِا َِ
ْبل٭ ْ ُبوا َ ِ

ْأن َ َجاء َ َْ ْمن ُ ٌذرُ ْم ِ ُ ْ َفقال ِ َ َافرونْلَکا َ ُ َهذا ِ َ ْ ٌیب ٌءَ ِ
َ

 )٢ـ١/ ق(.  
» است شکل مه حروف سجعکه  شد انیب که چرا ؛شوند  نمیدهینام سجع موارد نیا

  .)١/١٧٢ :١۴٠٢ حلبی، یخفاج(
 خاصی نوع که را سجع ندارد وجودی لیدل چیه رایز ؛است درست ًکامال سخن نیا
 را آن ،راندنـد  مـیسـخن گونه نیا آنان چون وبدانیم  کاهنانی برا فقط ،است کالم از

. نـدیآ ی مالفاظ دنبال بهی معان شهیهم ،مسجوع سخن درکه  میباش معتقد یا و میکن طرد
 و فاصـله ۀرابطـ دیبا آن اساس بر و رسد  مینظر بهی منطق ًکامال سنان ابن حرف نیبنابرا
 ،میـآور حـساب بـه سـجع را متماثلی ها فاصله و شمرده وجه من خاص و عام را سجع
  .میکن  میتیرعا رای مالحظات سجع عنوان بهها   آناطالق در اگرچه
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 از اعـم فواصـل کـه میشو  میمتوجه قیتحق با«: است باور نیا بر زین ابوزهره محمد
 کیـنزد هـم بـه یـا سـازند  میرا سجع که متحدند مقاطع در حروف یا پس. است سجع
 نیـا البتـه. اسـت هالفصاح ّرس کتاب در سنان ابنی رأ نیا. است فاصله فقط که هستند
 و حیفـص حـسن، پس ،معناست تابع الفاظش کهای  فاصله هر که ستین معنا نیبد سخن

. است تکلف پس ،است الفاظ تابعی معان کهی سجع هر که ستین گونه نیا و کوستین
ی شـک نیـا در. خطاسـتی سجع هر به قبح وی سجع ریغ هر به ُحسن دادن میتعم بلکه

 نیهمچنـ و دیـآ  مییمعان دنبال به الفاظ و است غیبل نوع از قرآن فواصل ۀهم که ستین
 و شـکل هم گرییکد با آن در حروف که دارد وجودی مقاطع قرآن در که ستینی دیترد

 از. باشـند  مـیمتقـارب بلکـه نبـوده متحـد آن حروف که هست زینی مقاطع و متحدند
  :زد مثال را ریزی ها نمونه توان  می،متحدند آن در حروف کهی مقاطع
ْهل ـ  َأتا َ ُحدیث َكَ ِ َالغاشی َ ِ َ ٌوجوه٭ ِةْ ُ ُ ْ ٍمئذَ ِ ٌخاشعة َ َ ِ ٌعاملة٭ َ َ ِ ِناص َ ٌبةَ َلی٭ َ ْ ًنـار َ َحامیـ اَ ِ َـسىق٭ ًةَ ْ ْمـن ُ ٍعـني ِ ْ َآنیـ َ  ٭ٍةِ

ْلی ْهلم َسَ ُ ٌطعام َ َ َّإال َ ْمن ِ ٍضریع ِ ِ ُمنُ َال ٭َ ِ َوال ْس ِغىنُی َ
ْمن ْ ٍجوع ِ

ٌوجوه ٭ُ ُ ُ ْ ٍمئذَ ِ ٌناعمة َ َ ِ َ
 )٨ ـ١/ هیغاش(.  

ِوالطـور ـ 
ُّ ِوک ٭َ ٍتـابَ ٍمـسطور َ

ُ ْ ٍّرق ِىف٭ َ ْمنـ َ ٍشورَ
ـوا ٭ُ ْلب َ ْ ِاملعمـور ِتَ ُ ْ َ ِوالـسقف ٭ْ ْ َّ ِاملرفـوع َ

ُ ْ َ ر ٭ْ ِوا ْـ
َ ْل ور َ ِا ُ ْ َّإن ٭ْملـَ ِ 

َعذاب َ ِّرب َ ٌلواقع َكَ ِ َ ُله َما ٭َ ْمن َ ٍدافع ِ ِ َ )٨ ـ١/ طور(.  
َوالعادی ـ  ِ َ ْ ً ِاتَ ْ َفاملوری ٭اَض ِ ُ ْ ًقدح ِاتَ ْ ِفاملغريات ٭اَ َ ِ ُ ْ َ ً ْ َفأثرن ٭اُص ْ َ َ ِبـه َ ًعـ ِ ْ َفوسـطن ٭اَ ْ َ َ ِبـه َ ًجخعـا ِ ْ َّإن٭ َ ْـاإل ِ ِ

َانْ ِلربـه َس ِّ َ ِ 
ٌنودَلَک ُوإنه ٭ُ َّ ِ َ َ ِذل َ

ٌلشھید َكَ ِ َ ُوإنه٭ َ َّ ِ ِّب َ ُ ري ِ ِا ْ َ ٌلشدید ْ ِ َ َ
 )٨ ـ١/ اتیعاد(.  

 در آن سـپس. میابیـ  مـیمتحـد شتریـب یـا مقطـع دو در را حروف که است نیچن نیا
  .کند  میرییتغ گریدی حرف بهی بعد مقاطع

ِوالقـرآن ق : مانند ربمتقا حروف ْ ُ ْ یـد َ ِا َِ
ْبـل ٭ْ ُبـوا َ ِ

ْأن َ َجـاء َ َْ ْمنـ ُ ٌذرُ ْمـ ِ ُ ْ َفقـال ِ َ َلکـا َ َافرونْ ُ َهـذا ِ َ 
ْ ٌیب ٌءَ ِ

َئذاَأ٭ َ َمتنا ِ ْ ُوک ِ ًتراب َّناَ َ ِذل اُ
ٌرجع َكَ ْ ٌبعید َ ِ ْقد ٭َ َعلمنا َ ْ ِ ْتن َما َ ُقصَ ُاألرض ُ ْ َ ْم ْ ُ ْ ْوعن ِ ِ َدناَ ٌتابِک َ ٌفـیظَح َ ْبـل ٭ِ اَکـ َ ُذ َّ 

ق ِّبا َ ْ
َّملا ِ َجاء َ َْ ْفھم ُ ُ ٍأمر ِىف َ ْ ٍمر َ ِ ْأفمل٭ َ َ َ ُنظرواَی َ َإىل ُ ِالسماء ِ َ ْفوقھم َّ ُ َ ْ ْنبی َفْیَک َ َ َناهاَ َّوزی َ َ َناهاَ َوما َّ ْمن ََهلا َ ٍفـروج ِ ُ ُ

 )۶ـ١ /ق(« 
  .)١۵۴ـ١۵٣: ١۴١٣، قطان: ک.ر ؛٢۶٨ ـ٢۶٧ :تا بی ،ابوزهره(

ی فواصـل چه ؛شود  مییقرآن فواصل ۀهم شامل که استی عام ۀواژ فاصله، ۀواژ پس
 ازی قـسمت. مـسجع همـه نه و اند مرسل فواصل ۀهم نه البته و مسجع چه و اند مرسل که

 آن از محققـان ازی اریبـس که استی مطلب نیا. اند مرسل گریدی قسمت و مسجع ْفواصل
 شـده اسـجاع و فواصـل در اختالفـات ازی اریبـس سـبب جـهینت در و اند دهیورز غفلت
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 فواصـل. اسـت برقـرارمن وجه  خصوص و عموم ،اسجاع و فواصل ۀواژ دو انیم. است
 تـوان  نمـی.اسـت مـسجوع فواصـل بـه مخصوص اسجاع و فواصل ۀهمی برا است عام
از  محققـان ازی اریبـس و ستناد سجع لیقب از ،است مسجوع ریغ فواصلش که رای اتیآ
  .)۵۶ :١۴٣٠، خضر( کردند لتغف معلوم امر نیا

 و اتحـاد ن،یتبـا حالـت سـه در سـجع و فاصله ۀرابط که دیگرد مشخص بیترت نیبد
ی افـراد ط،یشـرا لیـدل بـه هیاول قرون در گرچه. است ممکنمن وجه  خصوص و عموم
 را دو آن نیبـ ۀرابطـ کـه اسـت آن امر تیواقع اما ،دانستند  مینیتبا نوع از راها   آنۀرابط
 متماثـل فواصـلی یعنـ ؛گرفـت نظر در وجه من خصوص و عمومی یعن سوم نوع از دیبا

  .دیآ  میمعنا از تیتبع به لفظ که است ممدوح سجع نوع از قرآن

  قرآن در سجع .٣ـ٢
 مطـرح پرسـش نیـا ،اسـت رفتـه سخن فاصله از که اعجاز وی قرآن علومی ها کتاب در

 آن بـه سـجع ۀنـیزم در خود دگاهید به توجه با تقدمانم. »سجع؟ القرآنی ف هل«: است
 بـا پرسـش نیـا پاسـخ .اند پرداخته آنانی ها دگاهید انیب به شتریب زین متأخران داده، پاسخ
. میپـرداز  مـیموضـوع نیـا بـه شتریـبی کمـ امـا د،یـگرد معلـوم ،قبـل قـسمت به توجه

 نیـا کـه میریـبگ نظـر در اگـر؛ به ویژه ندارندی یکسان دگاهید ،نهیزم نیا در دانشمندان
 در معتزلـه و اشـاعره مکتـب دو بزرگان و داشته زینی کالم ۀجنب ،هیاول قرون در موضوع

 ،ینفـ قرآن در رای سجع گونه هر وجود اشاعره شتریب. اند پرداخته جنجال و بحث به آن
 انـد دهیـد  نمـییمـشکل قـرآن در ممـدوح سجع وجودی برای معتزل عالمان از یتعداد و
 و کـرده ورود حـوزه نیا به زین بالغت و ادب عالمان ،آن از بعد. )٢۵۴ :تا بی ،یالشاط بنت(

 در را دانـشمندان محققان، ازی یک. است گرفته خود به زینی بالغ وی ادب ۀجنب ْموضوع
  :است نوشته و دانستهی ادب وی کالم ۀمدرس دو به متعلق ،خاص ۀنیزم نیا

 و نمـوده اخـتالفی قرآنـ صلفوا ازی بعض بر سجع اطالق جواز رامونیپ میقد از علما
 بـر سـجع اطـالقی برای مانع کهی کسان  نخست:اند کرده حرکت ریمس دو در ًعموما
 دوم .هـستند شیگـرا نیـا پرچمدارانی ادب ۀمدرس عالمان. ستندین قائل متحد فواصل
 در دگاهیـد نیـا طرفـداران. داننـد  نمـیزیجـا میکر قرآن در را سجع وجود کهی کسان
  .)٩۵ :١۴٣١، ابوحسان( رندیگ  میرقرای کالم ۀمدرس
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  :میگذران  مینظر از اختصار به راها   آنلیدال و گروه دوی ها دگاهید اکنون

  مخالفان .١ـ٣ـ٢
 یبـاقالن و )٩٨ ــ٩٧ :١٣٨٧( یانّرم از دیبا قرآن دری سجع گونه هر وجود ِمخالفان انیم از
 به فقط اکنون ،شد آورده بلق قسمت در آنان سخنان که آنجا از. برد نام )۶١ــ ۵٩ :١٩٩٧(

  :میکن  میاشاره ،اند کرده انیب روانشانیپ و آنان کهی لیدال
 و احتـرام ادب، تیـرعا منـع، سـبب در گـروه نیا لیدل نیتر یاصل دیشا و نیاول .١
  .است قرآن حرمت میتعظ
 نیهمچن و شده وضع پرندهی برا اصل در و است کبوتر آواز از برگرفته سجع ۀواژ .٢

 اسـتعمال میکـر قرآنی برا را آن دینبا لذا ،کند  نمییتداع زین رای خاصی معنا وازآ نیا
  .رود کار به آنی براای  واژه نیچن که است آن از باالتر قرآن شأن ،گرید سخن به. کرد
 کـالمی برا بشر که کرد استفادهای  واژه از آنی برا دینبا و استی اله کالم قرآن .٣
  .است برده کار به خود
 زیجـا ،نـشده داده اجـازه کـهی صـفت بـا آن وصـف و است خداوند صفت قرآن .۴

  .باشد حیصح امعن اگرچه ست،ین زیجا حق حضرت ِخود حق در که گونه همان ست،ین
  .کنند  میتیتبع معنا از الفاظ ،قرآن دری ول ،است لفظ از معنا تیتبع ،اصل در سجع .۵
  ١.است سجع مذمت در ماسالی گرام رسول از دهیرس ثیحد منع، سبب .۶
 از خـارج ،شـود رفتـهیپذ قـرآن در سـجع اگـر. ستیـن عرب کالم جنس از قرآن .٧
  .شود  میواقع خدشه مورد آن اعجاز و بود نخواهد عرب سخن اسلوب
 نیهم به ،کردند می ینف را نبوت آنان و رفت  میکار به عرب کاهنان توسط سجع .٨

 ،یوطیس ؛۵٩ ـ ۵٧: ١٩٩٧، یباقالن ؛٩٨: ١٣٨٧، یانّرم( ستین ستهیشا قرآنی برا آن استعمال لیدل
                                                                 

 ّ أنیوقـد رو«: انـد دانـسته سـجع بـودن مـذمومبه معنـای  را آنی برخ که شده نقل امبریپ ازی تیروا. ١
صـاح  ل، والکـأ ب والِشـر  مـن الیف نـدکیـ :نی شـأن الجنـیمـوه فـّلکوه وٶن جای قال للذّیالنب

 »؟هـانکسجع الکـا ً أسـجع: بعـضهای وف؟ةّیسجاعة الجاهلک أسجاعة : فقال؟ّطلُیس دمه قد ی، ألّفاستهل
 :تـا بـی ، ازدییسجـستان ؛١۶٨١ح ،١٣١٠ــ٣/١٣٠٩ :تـا بی ،قشیری نیشابوری ؛٢۴/١۵٣ :تا بی ،یمجلس(
: ١۴١۵، یطبرانــــ ؛۶٧٣ح ،٣/٢٣: ١۴١٣ بـــن انـــس، مالـــک ؛٣٩۵٩ح ،١٢/١۶١  و۴۵٧٠ح ،٣١۶/۴
: ١٩٩٧، یبـاقالن ؛٢۵٠٩ح ،۴/۴٣١: ١٣٩٠همـو،  ؛۴/٢١۵: ١٣٩٩ جزری، ریاث ابن ؛١٧۶٩۶ح ،٢٠/٣٩۶
  .)١/٢١٩: ٢٠٠١، یرازه ؛۵٨
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 ،یشیحب ؛٢/١٣۶ :تا بیهمو،  ؛٢/۴١١: ٢٠٠۴، یحمو ؛٢١۵ ـ۵/٢١٣: ١٣٨۶، معرفت ؛٢٧٠ـ٢/٢۶٩ :تا بی
ــی ــا ب ــ٩١: ١۴٠۶، یحــسناو ؛٩٩ :ت ــ ؛٩۵ ـ ــص ؛٩: ١۴٠٢، نیالش ــ١٢: ١٩٩٩، ارّن ــ ۶١ ،۵٣ ،١٣ـ  ؛٧٧  و۶٢ـ
: ١۴١٣، قطـان ؛٢٠٣ــ٢٠٢: ١٩٨٨، عـامر ؛۴۶۶ و ۴۶٠: ١۴٢٧، یاسـوف ؛٢۶٨  و٢۵۴ :تـا بی ،یالشاط بنت
 ؛٩٨ ــ٩۵: ١۴٣١، ابوحـسان ؛١٩ ــ١۵: ١۴٢٠، یمرسـ ؛٢۴۵ :تـا بـی عبـدالجبار، ؛٢۶٧ :تا بی ابوزهره، ؛١۵٣
  .)Stewart, 2004: 4\477 ؛٣١٩: ١۴٢۵، یخالد ؛۴٩٣ـ٣/۴٩٠: ١۴٢٧، یمک ؛٣۶٠ :تا بی ،یمراغ

  موافقان .٢ـ٣ـ٢
 :١۴١٩( یعـسکر ابـوهالل ،یخفـاج سنان ابن چونی بزرگان از توان  میوافقانم انیم در
 )١٣ـ٣/١٢: ١۴٢٣( یمنی یعلو حمزه بنیی یح و )٢١٢ـ١/٢١٠ :تا بی( جزری ریاث ابن ،)٨٠ـ٧٩
 را متماثل فواصل و ندا قائل سجع وی قرآن فواصل نیب لیتفصی نوع به گروه نیا. برد نام
 وجـه مـن خـاص و عـام نـوع از را دو آن ۀرابط و انستهد ممدوح و محمود سجع نوع از
  .آورند  مینمونه عنوان به را... و اتیعاد قمر، طور،ی ها سوره اتیآ ازی برخ و دانند می

  :سدینو  میسنان ابن
 مقـاطع در حـروف ِیهماننـد آن و است ازدواج و سجع ها جمله دری لفظ مناسبت از

 را آن گـریدی برخـ و دارنـد کراهـت واجازد و سـجع از مردم از یگروه. ستها فصل
 بـسا چـه ،دارنـد کراهـت کـه یکـسان لیدل. برند  میکار به را آن اریبس و دانسته کوین

 و طـراوت ،داده نـشان ندیناخوشـا را سـخن که است آن بودنی ساختگ و زیآم تکلف
 نآ کـه است آن اند داشته خوش را سجع که آنان لیدل و برد  مینیب از را کالمی شاداب
 آن در رای هنـر وی ادبـ عیصـنا آثار و کوین را کالم که است الفاظ نیب مناسبتی نوع

 وارد عـرب یفـصحا و او رسـول و خدا کالم در نبود گونه نیا اگر و سازد  میآشکار
  .)١/١٧١: ١۴٠٢ حلبی، یخفاج( شد نمی

  :است گفته زینی باقالن جواب در
 فواصـل عنـوان بـا اسـت قرآن در آنچه هر دنینام به را ما اصحاب آنچه کنم  میگمان
 بـه آنـان لیـتما ،نامند  نمیسجع زین را همانند حروفی حت کهی طور به ،خواند میفرا
 و اسـت شده  میاستفادهها   آنریغ و کاهنان سخنی برا که استی وصف از قرآن هیتنز
 ؛میکرد ذکر ما که استی زیچ آن قتیحق اما. است فواصلی گذار نام از هدف ،نیا
 نیبـی فرقـ ،بـودن فیلأت وی عرب صوت، عرض، در نیهمچن و بودن مسجوع در رایز

ی مخفـ کـه اسـتی زیـچ همـان نیـا و ندارد وجود کالم در آن ریغ و قرآن مشارکت
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 حـروف کهی فواصل انیمی تفاوت ،لیدل نیهم به. باشد انیب و شرح به محتاج که نبوده
 ؛١۵۴ــ١/١۵٣: ١۴١۵، یزرکـش: ک.ر ؛١٧۴ :همـان( ستین سجع با است همسان مقاطعش
  و٩ ــ٧: ١۴٠٢، نیالشـ ؛١۴٠ـ١٣٩  و١١٧ـ١١٢: ١۴٠۶، یحسناو ؛٢١۶ـ۵/٢١۵: ١٣٨۶، معرفت

: ١٣٧۶، یجعفـر ؛۵۶ :١۴٣٠، خـضر ؛٢١۶ :١٩٨٨، عـامر ؛٢۵٩ ــ٢۵٣ :تـا بـی ،یالـشاط بنت ؛١۶
  .)١٩ :١۴٠۶، یحسناو ؛٢٢٣ـ٢١٩ :١۴١٣، یمطعن ؛٢٣٨ ـ٢٣٧/۵

 میقـد در گرچـه سـجع. اسـتی منطقـ و درست ًکامال سنان ابن حرف زین نجایا در
 سـبک نیا اما ،دیگرد  میلفظی فدا معنا ،آنان کالم در و رفت  میکار به کاهنان توسط
 ،دیایب معنا ازی رویپ به لفظ ،آن در که یسجع با زین گرانید و نبود آنان مخصوص سخن
 دهیرسـ یعلـ ،نایـب ریـام و رسـول حـضرت از کهی اتیروا در. گفتند  میسخن
 را عیتـسج ،بالغت و انیب علمی علما زین امروز. میابی  میبایزی صورت در را سجع ،است
: ک.ر( ردیـگ  مـیقـرار اسـتفاده مورد سخنیی بایزی برا که دانند  مییادب عیصنا ازی یک
  .)٢٠۶: ١٩٨٨، عامر ؛٢١١ـ١/٢١٠ :تا بی ، جزریریاث ابن ؛١٣ـ٣/١٢: ١۴٢٣ یمنی، یعلو

 را حـروف نیـا خداوند که باورند نیا بری برخ ها سورهی ابتدا ۀمقطع روفح ۀدربار
 هـر از و اسـت معجـزه که قرآن دیبگو ها انسان به تا آورده ها سوره ازی تعداد یابتدا در
 شـما کـهی حروفـ همـان از مانند آن را بیاوریـد، دیتوان  نمیشما و ن،یبهتر و نیبرتر نظر

 از خداونـد کـه کـرد ادعـا تـوان  میزین نجایا در. است آمده وجود به ،دیکن  میاستفاده
 اسـتفاده هنرمندانـهای  گونـه بـه) دارد اصـالت آن در الفـاظ ،یبرخ نظر به بنا که (سجع
 ،ستیـن بـشر ۀاستفاد مورد سجع با سهیمقا قابل و شتریب آنیی بایز تنها نه که است کرده
 بهتـر یـا نـدیآ  مییمعان از تیتبع به که هستند الفاظ نیا ،گون معجزه ِسخن نیا در بلکه
  .زنند  میگام بالغت و فصاحت دانیم در گرییکد دوشادوش امعن و لفظ ،مییبگو

 عیصـنا از بلکـه نکـرده، اسـتفاده عـرب کـالم ِیادبـ صـنعت نیـا از فقط قرآن البته
 و اسـت بـرده بهره ممکن وجه نیبهتر به زین... و استعاره ه،یکنا ه،یتشب همچون یگرید

 گفـت،  مـیسـخن آن بـا عرب که استی زبان همان قرآن زبان که است آن از ریغ مگر
 قـرآن ساخت؟  میبرآورده آن با را خود اجاتیاحت و کرد  میانشاد خطابه سرود،  میشعر
 در یاشـکال چـه. بـرد  میکار به عرب که داد قرار استفاده مورد را کلمات و زبان همان
 مـشخص البتـه دارد؟ وجـود سـجع جمله از آنان بانز ِیبالغ وی ادب عیصنا از بردن بهره



 

وزه
آم

 
ای
ه

آنی
 قر

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۶

١٧٨  

 و ،سوره قالب درها   آنفیلأت و جمالت و کلمات نیا از استفاده در هم قرآن  کهاست
 کـه ستیـن آن معجـزه. دیـتقل قابل ریغ و است معجزه ،یادب عیصنا از بردن بهره در هم
 مـردم کـه بود هدخوای واقعی تحدی صورت در بلکه. نباشد فهم و درک قابل مردمی برا

از  ریغ اگر. بفهمند را آن و باشد ملموس آنانی برا موضوع و داشتهیی آشنا آن به نسبت
 درک قابـل آنانی برا ،نباشدی اله کالم و مردم کالم نیبی شباهت گونه چیه و باشد نیا

  .شود  میمعنا یب آن مورد در زینی تحد و نبوده
 ساحر ،)٣۶/ صافات ،۵/ اءیانب( شاعر را یشانا قرآن نزول با همزمان امبر،یپ معاصر عرب

 ایـآ. دادنـد  مـیقـرار آزار و تیـاذ مـورد و خوانده )۴٣/هحاقـ ؛٢٩/ طور( کاهن و )۴٣/ سبأ(
 ست؟ین سجع و شعر با قرآن نیبی حداقل ِیظاهر شباهت دهندۀ نشان ها تهمت نیا وجود

 و سـجع قـرآن، انیـمی انیب وی ظاهر تشابه ینوع انگریب ها تهمت نیا که رسد  مینظر به
 بزرگـان ،هـست کـهی زیـچ. اسـت سـجع و شـعر هیـقاف ،یقرآنـ ۀفاصـل نیهمچن و شعر

 اعجاز ـکردند  میاعراضی وقتی حت یا آوردند  میاسالم چه ـ روز آن بالغت و فصاحت
  .)٩۵ ـ٩۴ :١۴٠۶، یحسناو: ک.ر( دادند  میصیتشخ را قرآن

 ،جـازیا ماننـد کالم در آنانی ها روش بر وی عرب زبان به قرآن که است نیا قتیحق
  قـرآن پـس. اسـت عیتـسج ۀدیـپدها   آنازی یک و شده نازل... و تکرار ،حذف ،اطناب

، خـضر( دیبخـشی برتـری داللـ وی لفظ نظر از آن به و برد کار به خاصای  گونه به را آن
١۴٣٠: ۶٢(.  

 ،اند کرده رانکا قرآن در رای سجع گونه هر وجودای  عده گرچه آنکه سخن ۀخالص
 بـه را آن و کـرده اسـتفادهی عربـ زبـان از کـه گونه همان قرآن که است آن امر قتیحق

 در ،ستیـن آن بای هماوردی یارا رای کس ابد تا که رساندهی بلند و عظمت ازای  مرحله
 زیـن بـرد  مـیکـار بـه خـود کالمیی کوین ویی بایزی برا عرب کهی ادب عیصنا از استفاده
 ازی یکـ. اسـت کـرده اسـتفاده کالم در ممکن وجه نیبهتر به راها   آنو نکرده قهیمضا

ی برخ اتیآ انیپا در سجع وجود ،دهیبخش قرآن بهی وصف قابل ریغیی بایز که عیصنا نیا
 در سـجع میتوان  می،ابندی  میانیپا متحد و همانند حروف با که رای اتیآ. ستها سوره از

 راهـا   آن،انـد داشته قرآن ۀدربار مسلمانان ابتدا از کهی مالحظات لیدل به اما ،میریبگ نظر
  .کند  نمیعوض رای زیچ ،امر واقع در نیا و مینام  نمیسجع
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  یریگ جهینت
. استی لغو عامی معنا به فاصله اقسام ازی یک هیقافکه  گفت توان  میاول بخش به توجه با
 کار به شعر مقطع انیپا رد هیقاف که علت بدان. است عرض هم هیقاف بای اصطالح ۀفاصل اما
 هیتـشب هیـقاف بـه را آن فاصـله فیتعر در دانشمندان ،بود شده شناخته مردمی برا که رفته
 اما ،ابدی  میانیپا حرکت با قرائت در هیقاف جمله، از است؛هایی  تفاوت دو آن انیم. اند کرده
 ،شود  میحسوبم بیع هیقافی برا آنچه  اینکهمهمی ها تفاوت گرید از. سکون با فاصله
 کـس چیهـ ،است کردهی نف امبریپ از را شعر قرآن نکهیا علت به. ستین بیع فاصله در
. اسـت سـجع و فاصله ۀرابط ۀدربار دوم بخش .است نبرده کار به قرآن مورد در را هیقاف
 تـوان  میرا وجه من خاص و عام و ،اتحاد ن،یتبا ِحالت سه ،دانشمندان سخنان اساس بر

 نیتبـا بـه نامتکلمـ از یاریبـس. باشـد حیصـح توانـد  نمـیًقطعـا دوم ۀبطـرا. کرد تصور
 معنـای رویپ جهت به را سجع و ،بالغت معنا از لفظ تیتبع لیدل به را فواصل و ندمعتقد

 نایـبالغ ،سـوم حالـت در. انـد کـردهی نفـ قـرآن در را آن وجـود و دانسته بیع لفظ از
 که ممدوح نوع دو به زین را سجع و ،متقارب و متماثل تقاطع ۀدست دو به رای قرآن فواصل
 ،گروه نیا دید از .کنند  میمیتقس ،معناست تابع لفظ که مذموم و دیآ  میمعنای پ در لفظ
  .میینمای معرف ممدوح سجع نوع از را متماثل مقاطعی یعن اول نوع فواصل که نداردی اشکال
 گـروه. هـستند دار اندیـم »هـست؟ سـجع قـرآن در ایآ «الٶس پاسخ در گروه دو نیهم
 کـه گونـه همـان معتقدند دوم گروه اما. منکرند قرآن در رای سجع گونه هر وجود نخست،

 بهـره خـود کالم ییبایزی برا عرب کهنیز ی ادب عیصنا از کرده، استفادهی عرب زبان از قرآن
 سخن شدن بایز باعث که استی ادب عیصنا ازی یک زین سجع. است استفاده کرده برده، می
 ۀهمـی دارا و نداشـتهی تفـاوت سـجع بـا که میشاهد رای اتیآ زین قرآن دری طرف از. گردد می
 سـجع از قـرآن ۀاستفادی برای منع چیه پس. اند برشمرده سجعی برا کههستند هایی  یژگیو

 قـرآن جزء و کل دنینام از مسلمانان اما. است تر کینزد تیواقع به دگاهید نیا. ندارد وجود
 فواصـل گونـه نیا دنینام از و داشته ابا ،کرده  میاستفاده خود سخنی برا بشر کهی زیچ هب
  .کند  نمیعوض را یزیچ امر واقع در مسئله نیاولی  ،کنند  میاجتناب سجع نام به

  .دکری بررسدیگر ی فیلأت در آن نوع انیب با را گونه سجع اتیآ دیبا شنهادیپ یک عنوان به
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  یشناس تابک
  . ش١٣٨٩، پنجم فصل ،تهران ،)امروز تا آغاز از هیقافی بررس و نقد( یفارس شعر در هیقاف ،یعل ،یآه .١
 بن محمد بن عبدالکریم بـن عبدالواحـد محمدالکرم  ابی بن نصراهللاضیاءالدین ابوالفتح  ، جزریریاث ابن .٢

  .تا یب، مصر نهضة دار ،قاهره، الشاعر و الکاتب ادبی ف السائر المثل، شیبانی موصلی
الکـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـدالکریم بـن  ، مجدالدین ابوالـسعادات مبـارک بـن ابـییر جزریثا ابن .٣

  . ق١٣٩٩ه، یالعلم المکتبة ،روتیب، ثراال النهایة فی غریب الحدیث و ،عبدالواحد شیبانی موصلی
  . ق١٣٩٠ ،انیالب دار مکتبة المالح، مکتبة ،یالحلوان تبةکم ،جا یب، الرسول حادیثا فی صولاال جامع ،همو .۴
  .تا بی، جا بی، ة ابن خلدونمقدم، ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد .۵
ه،  دار الکتـب العلمیـ،بیروت، عظمالمحیط اال المحکم و علی بن اسماعیل،ابوالحسن  ،ة المرسیابن سید .۶
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  ١٣٩۶  پاییز ـ زمستان،٢۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  سی مبانی لغوی مصطفوی درتحلیل و برر

  » الکریمالتحقیق فی کلمات القرآن«
    ١محمدحسن صالحی هفشجانی  
    ٢جابر فراستی نیک  
    ٣محمدهادی امین ناجی  

  دهکیچ
 لغوی خاصـی ی مبانیۀ بر پاالتحقیق فی کلمات القرآنمعاجم لغوی از جمله کتاب 

مقالـه بـه روش توصـیفی در ایـن . ه نیازمند تحلیل و بررسی اسـتکنگاشته شده 
  .شود می کتاب تحلیل و بررسی ۀ مبانی لغوی نویسند،تحلیلی

ّاصل عدم ترادف، ارجاع کلمه به اصل واحد و مفهوم اصیل، نفـی تجـوز یـا       
 مبـانی مـصطفوی در ۀ از جملـ،حصر استعمال کلمات قرآنـی در معـانی حقیقـی

لـف در برخـی مـوارد ٶنتایج این پـژوهش نـشانگر آن اسـت کـه م.  استالتحقیق
 وجود مجاز در بین واژگان قرآنی را پذیرفتـه و حتـی بـه آن ،خالف مبنای خود بر

 ۀن کنایـه را اسـتعمال لفـظ در معنـای حقیقـی و ارادیهمچن. تصریح نموده است
                                                                 

 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۵/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(mhsalehi1366@gmail.com)) مسئول ۀسندینو(علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور انشجوی دکتری د. ١
  .(jaber.farasati@gmail.com) کارشناس ارشد تفسیر قرآن مجید. ٢
  .(aminnaji@pnu.ac.ir)یار دانشگاه پیام نور دانش. ٣
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داننـد، امـا بـسیاری از قـدما و دانـشمندان نـه تنهـا  ، می که مالزم آن استمعنایی
ن از تعریـف مـصطفوی ی بنـابرا.انـد  انواع مجـاز دانـستهکنایه بلکه تشبیه را هم از

  اراده،آید که در کنایه، معنایی که مـالزم معنـای اصـلی اسـت چنین به دست می
ًشود و اگر این نوع کاربرد را خروج از معنای اصلی بدانیم، تلویحا باید وجـود  می

  . پذیرفتیان واژگان قرآنیمجاز را در م
  .مجاز، التحقیق، اصل لغوی وز،تج مفردات، :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 یاصول و مبان ز،یچ هر از شیپ دیبا گردد، استوار یمکمح انیبن بر هکآن یبرا یدانش هر

 یابیدسـت ۀمرحل نیدشوارتر. ندک نیتدو و میتنظ یعلم و منظم ق،یدق صورت به را خود
 دشـوار و دهیـچیپ مراحـل از گـذر قـت،یحق  در.اسـت آن به ورود ۀ مرحلی،علم هر به

 آن را منطقـی و صـحیح درک امکـان اسـت کـه علـم آن مبانی به راهیابی مستلزم علم،
 ای مبـانی و اصـول دارای نیز قرآنشناسی  لغت دانش علوم، سایر همانند. کند فراهم می

 »مبـانی«. نیـست پـذیر امکـان مفردات قرآن بحث به ورود آن، فراگیری بدون که است
 قـرار خـود بـرای اصـل یـک همانند کار، ابتدای در که است پژوهشگر های فرض پیش
 ،»اصـول«  در.)۴٠: ١٣٨٢شـاکر، (رنـد ینپذ خـواه و رنـدیبپذ را آن دیگـران خواه دهد؛ می

چ یه هکگونه  زند، آن ه هر علم بر آن تکیه میکن استواری است ی و قوانها سخن از بنیان
نظران   صاحبۀن همیشده ب رفتهی پذیند و امرکها اختالف ن ت آن بنیانیس در موجودک

  .آن علم باشد
 بـه توجـه بـا قرآنـی الفـاظ بررسی دار عهده کنون تا گذشته از بسیاری ِلغوی معاجم

این معاجم با توجـه بـه مبـانی خاصـی . اند بوده ها آن سیاقی و) نزول عصر (لغوی معنای
ها توجه  آنت به  الزم اسها اند که قبل از ورود به متن معاجم و استفاده از آن شکل گرفته

 حـدودی تا و (لغوی منبعی عنوان به التحقیق توان به کتاب  از این دسته معاجم می.شود
 ،اسـت داشـته قرآنی یها آموزه و معارف تبیین و آیات فهم در سزا هب ینقش که) تفسیری

لـف بـر آن بـوده ٶاین کتاب بر اساس مبانی خاصی شکل گرفتـه و سـعی م. اشاره کرد
با توجه و دقت در محتوای کتـاب . بانی در همه جای کتاب رعایت شودکه این ماست 

 در ایـن مٶلفتوان به مواردی اشاره کرد که   میلف در تدوین کتاب،ٶو مبانی خاص م
 در مٶلـفتوجه بـه مـواردی کـه .  مبنای خاص خود را رعایت نکرده است،گونه موارد
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 برخوردار سزا ه بی از اهمیت، است واژگان به دالیل مختلفی بدان توجه نکردهمعناشناسی
وی توان دیـدگاه   به دلیل ناسازگاری با مبنای مٶلف نمیگونه موارد را  چرا که این؛است
  .دوان استثنا مطرح کنلف خود این موارد را به عنٶ مگر اینکه مشمرد،

صـاحب کتـاب  های فرض پیش و یمبان ه در آنکمستقل  یا نون نوشتهک تا متأسفانه
 و قیـدق یبررسـ تحلیـل و  و موارد عدم رعایـت مبـانی، مـوردفی کلمات القرآنالتحقیق 

  .است ف نشدهی، تألگرفته باشد قرار یعلم
شـود کـه بـدانیم مبـانی و  ضرورت پرداختن به موضوع حاضر زمانی دوچنـدان مـی

.  آرا و اجتهادات محقق دارنـدیریگ لکسزا در ش ه بیق و نقشی عمیری تأثها، فرض پیش
 نیازمنـد پاسـخ ،رسد که بـرای روشـن شـدن مطلـب ال به ذهن میٶزمینه چند سدر این 
  :است
  کنند؟  می را رعایتای  لغویان در نوشتن معاجم چه مبانی.١
   چیست؟التحقیق ۀی نویسندها فرض شی و پی مبان.٢
 است و چـه مـواردی را ّحد چه تا شیخو ۀمطروح یمبان به فٶلم یبندیپا زانی م.٣
  ان نقض مبانی عنوان نمود؟توان به عنو می

شناسان،  مورد توجه لغت اصول ّاهم پاسخ به سٶاالتی از این دست باید پس از ذکربرای 
 با مبانی دیگـر لغویـان مـورد ها و ارتباط آن التحقیقلف ٶ مهای فرض پیشمبانی لغوی و 

 دهل و بررسی دقیق قرار گیرد و مواردی که ایشان مبنای خاص خود را رعایت نکـریتحل
  .شودمشخص و ذکر است، 

  شناسی قرآن ّاهم اصول لغت. ١
:  از جملـه؛ آمـده اسـتی مختلفـی در لغت به معان،ه جمع آن اصول استک اصل ۀواژ

 در .)٢٣٩١ــ٢/٢٣٨٨: ١٣٧٣دهخـدا، (» ...وده، اساس، تنه وه، شالی، پایاد، بن، پایخ، بنیب«
زنـد،   مـیهر علـم بـر آن تکیـهه کن استواری است ی و قوانها بنیان» اصل«اصطالح نیز 

ن یشـده بـ رفتهی پذیند و امرک اختالف نها ت آن بنیانیس در موجودکچ یه هکگونه  آن
  .)۴٢: ١٣٨٢ ؛ شاکر،٣٠: ١۴٠۶عک، (نظران آن علم باشد   صاحبۀهم

  :ل استیشناسان به قرار ذ لغت توجه مورد اصول ترین مهم
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  اشتقاق. ١ـ١
 محدود، بـشر نـاگزیر ْزایش است و مقدار واژگان زباننظر به اینکه تصور آدمی رو به اف
ذهن فعال آدمی او را واداشـته اسـت .  جدید قرار دهدیاست به ازای تصور جدید، لفظ

 را بـرای تـصورات جدیـد قـرار ها اش تصرفاتی را صورت بدهد و آن در واژگان قبلیکه 
اخذ لفظـی : اند آوردهو در تعریف آن  علمای زبان عربی به این کار اشتقاق گفته. دهد

و به لفـظ » مشتق«شده   به لفظ ساخته کهاز لفظ دیگر با تناسب در معنا و تغییر در لفظ
: ١٩٩٩؛ قـدور، ٢١٠ــ١/٢٠۶: ١٩٩۶؛ تهـانوی، ٢٧: ١۴١١جرجـانی، ( گوینـد  مـی»منه مشتق«اولیه 
ع تغییراتـی  اشـتقاق را حـسب نـو.)، ذیل مدخل اشتقاق٩/١٣: ١٣٧٩فرزانه، :  به نقل از،٢٢١ـ٢٠٢

  :اند آید، به سه قسم تقسیم کرده  می پدیدها که در حروف اصلی یا ترتیب آن

   اشتقاق صغیر یا صرف.١ـ١ـ١
؛ مثـل هـا خذ لفظی از لفظ دیگر بـا حفـظ حـروف اصـلی و ترتیـب آناست از  اعبارت

َضرب« از » یضرب،ضارب، مضروب، اضطراب«اشتقاق    .)٢٠٧: ١٩٩٩قدور، (» َ

  کبیر یا قلب اشتقاق .٢ـ١ـ١
حرفی کـه حرفـی یـا چهـار ۀ سـهی یک کلمها جایی صامت به است از قلب و جاعبارت
:  ماننـد؛نـدا  در یـک مفهـوم شـریکها  آنۀ معنای مشترکی وجود دارد و همها میان آن

 ؛١٣٨  ـ٢/١٣۴: ١٣٧۴ابن جنی، ( »شدت و قوت« به مفهوم »كکلم، کمل، مکل، لکم، لم«
  .)١٨٧ـ١٨۶: ١٩٨٩صالح، 

   اشتقاق اکبر یا ابدال.٣ـ١ـ١
حرفـی بـه معنـای واحـد، در   کلمـات سـهۀست از برگرداندن بعضی از مجموع اعبارت

المخرج  ، اما قریببر دو حرف مشترک و یک حرف مختلفحالی که آن کلمات مشتمل 
» ...مسقع و مصقع، وصقر، سراط و صراط، سقر و « باشند؛ مانند کلمات هیا متحدالصف

  .)٢١٧: ١٩٩٩ قدور، ؛٢١١ـ٢١٠: ١٩٨٩ صالح،(

  ّ اشتقاق کبار یا نحت.۴ـ١ـ١
ای سـاخته  ست از اینکه از مجموع حروف دو یا چند کلمه یا یک جمله، کلمه اعبارت
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َصهـصلق« معنای آن دو کلمه یـا آن جملـه باشـد؛ ماننـد گـرفتن ۀدهند  که نشانشود َ َ« 
صالح، ( » الرحمن الرحیمهللابسم ا« از »بسمله«، و گرفتن »صهل و صلق«از ) فریاد بلند(

در میـان دانـشمندان، . )٩/١۴: ١٣٧٩فرزانه، : ، به نقل از٢٢٠ـ٢٢١: ١٩٩٩ ؛ قدور،٢۵١ـ٢۴٣: ١٩٨٩
سـیوطی، ( ستاگیرد یا نه، اختالف   می تقسیمات اشتقاق قرارۀبر سر اینکه نحت در زمر

سیمات اشـتقاق  تقـۀرا زیرمجموعـ  برخـی از معاصـران آن،با این همه، )٣۵٨ ـ٣۵۵: ٢٠٠۵
  .)٢: ١٣٧۶؛ امین، ٢۴٣ :١٩٨٩صالح، ( اند قرار داده

  ّواژگان معرب و دخیل. ٢ـ١
اسـت  واژگان دخیل قرآن عبارت ،بر این اساس. ِزبان قرآن، زبان عرب عصر نزول است

این واژگـان بـر .  وارد زبان عرب عصر نزول شده بود،از همان واژگانی که از زبان دیگر
جـوار و ی همهـا  و ملـتهـا  تجـارت، مهـاجرت، جنـگ میـان عـرباثر عـواملی ماننـد

تـرین  مهـم.  بـه زبـان عربـی راه یافتـه اسـتهـا گرفته، از زبان آن صورت آمدهایو رفت
قـدور، ( سـتها  غیر متصرف بودن و نیز غیر منـصرف بـودن آن،ی چنین واژگانیها نشانه
 یعقـوب، ابـراهیم، عیـسی، یهود، یوسف،«:  مانند؛)٧١ـ ۶٩: ١٣٨۶ ؛ جفری،٢٣٠ـ٢٢٧: ١٩٩٩

  .»...ّمیکال، برص، حی، هارون، بابل، سبت و

  کالفاظ مشتر. ٣ـ١
 مقـصود از .شـوند  مـیالفاظ مشترک به دو نوع مشترک لفظی و مشترک معنوی تقـسیم

 مختلفی استعمالمشترک لفظی عبارت است از لفظی که در مواضع گوناگون، به معانی 
 ؛١٩/ عمران  آل(» آیین«، )٢۵/  نور؛۴/ حمد( »پاداش«معنای به  که »دین«مانند لفظ  شود؛ می

اما اینکه گفته شـود یـک لفـظ . آمده است )١۶۵/  انعام؛٣٠/ بقره( »اطاعت« و )۶/ کافرون
خراسـانی، آخوند ( دن آن معانی اراده شوۀاستعمال، دارای دو یا چند معنا باشد و هم در یک
 مراد ما از مـشترک لفظـی ،)١/١٠٢: ١۴١٢رازی،  دینال؛ فخر٢٩ ـ٢٧: ١٣٧٩؛ مظفر، ٣۶ـ٣۵: ١۴١٢
مشترک معنوی نیز لفظی است که برای معنایی مشترک بین افراد و مصادیقی که . نیست
 انطباق دارد، وضع شده است؛ مانند لفظ انسان که برای حقیقـت مـشترک ها  آنۀبر هم

 در مشترک لفظی برای. ها قابل اطالق است تک آن و بر تکبین تمام افراد بشر وضع شده 
 کننده گویندۀ سخن بوده، قرائن تعیینمشخص و معین ساختن معنایی از لفظ که مقصود 
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رود و در مشترک معنوی برای معین کردن یک یا چند فرد از افراد آن، معنای   می کاربه
: ٢٠٠۵سـیوطی، ( گیـرد ویندۀ سخن است، مورد استفاده قرار مـیمشترک که مورد نظر گ

  .)٢۶: ١٣٧١؛ مشکینی، ٢٠۶ـ١/٢٠٢: ١٩٩۶؛ تهانوی، ١/۴۶: ١٣٨٨  مظفر،؛٢٨۶ـ٢٨۵

  حقیقت قرآنی. ۴ـ١
در معنایی جدید، ) ّوضع تعینی(ها بر اثر کثرت استعمال  در زبان و عرف قرآن، برخی از واژه

شوند؛ یعنی در صورت نبود قرینه، واژه بر معنای قرآنی خـود   میحقیقت قرآنی تبدیل به
از ایـن دسـت کلمـات در قـرآن کـریم .  و نه معنای لغوی و عرفی آنحمل خواهد شد

شود و مترجم یا مفسر باید توجه داشته باشد که به هنگام بررسی واژگان قرآنی،   مییافت
 از حقیقت قرآنی به الفاظ اسالمی. باشد حقیقت قرآنی بودن یا نبودن واژه نیز ِدر پی یافتن

 »قلب «مانند ییها واژه مثال ؛ برایشود  مینیز تعبیرو در علم اصول فقه به حقیقت شرعی 
 کار به) مادی (انسان بدن ِشکل صنوبری عضو معنای به خود، قرآنی بردرکا در »ادٶف «و

 آن از) آدمـی احـساسات و عواطف ادراک برای مرکزی ًمثال (معنوی مقصودی و نرفته
  .)٣٢ـ٣١: ١٣٧٩؛ مظفر، ٢٣٧ـ٢٣٠: ٢٠٠۵؛ سیوطی، ٢٢ـ٢١: ١۴١٢خراسانی، آخوند (است  شده اراده

  حقیقت و مجاز. ۵ـ١
: ٢٠٠۵سـیوطی، ( به معنای ثابت، پابرجا و محکم است» ّحق الشیء«حقیقت در لغت از 

لـه و اصـلی خـودش  ای که در معنای موضوع ست از کلمه ا و در اصطالح عبارت)٢٧۵
  .)١/۴۵: ١٣٨٨مظفر، ( کار رفته باشد؛ مانند اسد به معنای شیر به

از آنجـا عبـور راه را پیمـودم و (» جاز الموضـعُت الطریق وُجز«اما مجاز در لغت از 
: ١۴٠٨ منظـور، ابن( یعنی موضع و محل عبور »مجاز«گرفته شده است و ) کرد و گذشت

 خودش به کارله و اصلی  ای است که در غیر معنای موضوع در اصطالح کلمه و )۴١۶/٢
اسـت و   معنایی در راستای معنای حقیقـی،عنای مجازی البته م.)١/۴۵: ١٣٨٨مظفر، ( رود
رود،   مـیلـه بـه کـار  لفظی کـه در غیـر معنـای موضـوع.ارتباط و بیگانه با آن نیست بی

که بر آن معنای غیر اصلی )  مانعه یا صارفهۀقرین(ای  قرینهنخست : نیازمند دو چیز است
 کلمه و معنای مجـازی آن داللت کند؛ دوم اینکه همیشه الزم است میان معنای حقیقی

  .)١/۴۶: همان( وجود داشته باشد) عالقه(رابطه و تناسب 
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  التحقیقمبانی لغوی مصطفوی در . ٢
 و سـاختار مٶلـفای کوتـاه بـه زنـدگانی   اشـارهمٶلـف،پرداختن به مبانی خاص از قبل 
  :کنیم  میکتاب

  لفٶزندگانی م. ١ـ٢
 تبریـز شهر  در.ش ١٢٩٧ با مطابق .ق ١٣٣۴ شعبان چهارم روز حسن مصطفوی درمیرزا

تبریـز  شـهر در ییاسـتثنا و العـاده فوق صورته ب را دبیرستان و دبستان دوران. متولد شد
 اسـالمی یۀپا علوم و عربی اتادبی دروس در متعل و تعلیم به شروع ضمن، در و گذراند
 عمـو و اهـری بـرکا علـی چـون توانمنـدی و ّمبـرز استادان از تبریز حسن درمیرزا. نمود
 طباطبایی بروجردیسیدحسین و  ای کمره ت کوهآیات عظام حج از قم در و ،الدینی زین
 میرزاحسین و فقه در اصفهانی دابوالحسنآیات عظام سی از نجف در و ،اصول و فقه در

 همچنین از اساتیدی. نمود اصول استفاده و فقه در اصفهانی محمدحسین و اصول در نائینی
 یهمـدان یانصار رزاجوادیم ی وزنجان آقاجان مال معروف، ارفع یقاض یدعلیس چون
 هـای زمینـه در بیـشتر مـصطفوی تحقیقی و تألیفی آثار. نمود کسب معنوی های بهره نیز

 جلـد ٧٠ بر بالغ هک باشد یم دیعقا و ث، تاریخ اسالم، کالم، رجالیحد عرفان، تفسیر،
  ١. وفات یافت.ش ١٣٨۴ تیر ۵ اب مطابق .ق ١۴٢۶ االول جمادی ١٩ خیتار در وی. است

  التحقیق تابک یلک چهارچوب و ساختار. ٢ـ٢
 ّکل فی الواحد صلاأل عن یبحث:  الکریمالقرآن کلمات فی التحقیق «،کتاب کامل نام

 کتاب ساختار .است» تعالی کالمه فی االستعمال موارد مختلف علی وتطبیقه رهّوتطو کلمة
 برای نویسنده نخست، بخش در .است بخش دو به میتقس قابل یلک صورت به التحقیق
 انیـلغو نظـرات و آرا نقـل بـه واژه، هـر رکـذ از پس م،یرک قرآن مفردات بحث به ورود

 عنوان تحت لغویان، نظرات و آرا نقل از پس که نیز کتاب دوم بخش. است ردهک مبادرت
 یقـیحق یامعنـ بـه یابیدسـت یبـرا سندهیـنو اجتهاد ۀدربردارند است، آمده »قیالتحق«
  .)٧ـ ١/۵: ١٣٨۵، التحقیق مصطفوی،( باشد  میماده هر در واحد اصل نییتع و لماتک

                                                                 
1. <http://www.allamehmostafavi.com/Fa/index.aspx?pid=Bio>. 
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  التحقیق در ی لغویمبان. ٣ـ٢
  : است به قرار ذیلالتحقیقترین مبانی لغوی صاحب  مهم

  ترادف. ١ـ٣ـ٢
 خصوصیات مانند همدیگر بـوده ۀترادف حقیقی به معنای اینکه دو لفظ از جهت هم

ویژه الفاظ قرآن کـریم وجـود ه واحدی داللت کنند، در کلمات عرب و بو بر معنای 
رش یرا از نظـا ندارد و برای هر یک از الفاظ مترادف، خصوصیتی وجـود دارد کـه آن

  .)١/٩: همان( نماید  میممتاز و جدا

  تحلیل و بررسی
 از قل در یـک مـوردا دو واژه این است که بتوان حـدِ منظور از ترادف،در نوشتار حاضر

معنـای مـراد آن آنکـه  بـیموارد استعمال، یکی از آن دو واژه را به جـای دیگـری نهـاد، 
 مطـابق تعریـف فـوق، زبـان قـرآن در سـطح .)١٧ـ١/١۶: ١٣۶٣عسکری، ( تفاوت پیدا کند

 البته در زبان عربی واژگانی هستند که از نظر معنـا، .عرف عام نیز خالی از ترادف است
عبـدالتواب، ( نمایـد  مـی را به جای یکدیگر اسـتعمالها  عرب آنباشند و  مینزدیک به هم

 ،گیری از واژگان زبان عربی ی زبان قرآن در بهرهها  اما از جمله ویژگی؛)٣۵٠ـ٣۴٩: ١٣۶٧
  واژگان به صورت تقلیدگونه است و کوشیده تا آنچه کارگیریآفرینی و پرهیز از به فرهنگ

ای از کلمات قرآن دارای ویژگـی   هر کلمه،رَمطلوب است به کار برد و از همین رهگذ
 گردد و در تمامی المعنی متمایز می های قریب دیگر واژهو خصوصیت ممتازی است که از 

 قرآن این لطایف و حسن تعبیرها جاری است و لذا از به کار بردن هر واژه مقصودیکلمات 
  .)مقدمه، ۵١ـ ١/۵٠: ١٣۶٣عسکری، ( شود معنای آن دیده نمی اراده شده که در واژگان هم

لـف ٶ و م)۵٢ــ ۵٠: همـان: ک.ر( نتیجه اینکه در قرآن کریم اصل بر عدم ترادف اسـت
البته عدم ترادف به این معنا نیـست .  به آن معتقد است، نیز طبق آنچه گفته شدالتحقیق

صیت واقعـی هـر یـک از الفـاظ را خـصو باید ناگزیر که در توضیح و تفسیر آیات قرآن
 و درک معنـای آیـات،) تقریب به اذهان(رار داد؛ بلکه برای روشن شدن مطلب نظر قّمد
توان از واژگانی که قرابت معنایی دارند استفاده نمود و یا اینکه برای بیان یک مفهوم  می

 تا مخاطب عام به درک صحیحی از مفهوم مورد نظرقرآنی از مصادیق متنوعی بهره گرفت 
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) المعنی قریب(معنا  واژگان همر تفسیر برخی آیات، از  دکه ائمه  یابد؛ همچناندست
  .اند استفاده نموده

  الفاظ ذاتی داللت. ٢ـ٣ـ٢
 وجود تناسـب میـان حـروف کلمـه، هیئـت و ترکیـب آن و میـان ،منظور از داللت ذاتی

، خصوصیت و ها مواد الفاظ و هیئات آن. شود  میًمعنایی است که حقیقتا از آن فهمیده
شـود و دور از ذهـن نیـست کـه ادعـا کنـیم   مـی موجبها ی را در معانی آنا امتیاز ویژه

پوشیده نیست .  عاجز باشدها ی ما از ادراک آنها داللت الفاظ ذاتی است، هرچند فهم
 ماننـد آنچـه در ؛باشد  میاالمر که مراد از تناسب میان لفظ و معنای آن، در واقع و نفس

که کلمـاتی   همچنان، و تشابه مفاهیم وجود دارد از تقارب معانی»کبیر و اکبر«اشتقاق 
ند و کلماتی ماننـد ا  در مفهوم ضعف و محدودیت مشترک»ّخسر، خس و خسق«مانند 

 نـدا ّ در مفهـوم سـر و خفـا مـشترک»الخبن، الخبأ، الخدر، الخلب، الخمـن و الخفـی«
  .)١۶ـ١/٩: ١٣٨۵، التحقیق مصطفوی،(

  تحلیل و بررسی
ز، ناشی از یک نوع قرارداد و اعتبار باشد که وجود یکی را دلیل  میان دو چیۀاگر مالزم

 توقـف ۀبر وجود دیگری قرار داده باشند، مانند اینکه عالیم راهنمایی و رانندگی را نشان
  معنا و مقصود قرار دهند، ایـن نـوع داللـت وضـعی اسـتۀیا حرکت، و یا الفاظ را نشان

 ی مـصطفو، امـا بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد.)٣٨ ـ١/٣۶: ١٣٨٨؛ همو، ١١ـ٩: ١٣٧٩مظفر، (
داللـت ذاتـی یـا داللـت ( از جهـت جمـع بـین دو نظـر .دانـد ی مـیداللت الفاظ را ذات

مانعی ندارد که از یک طرف داللت الفاظ را وضعی بدانیم؛ یعنـی : د گفتیبا) وضعی
و از  ١ اسـتواضع الفاظ هر که باشد، اولین بار و به ازای هر معنایی، لفظی را قـرار داده

الفاظ را ذاتی بدانیم؛ امـا ایـن داللـت ذاتـی بـه  طرف دیگر و مطابق مبنای فوق، داللت
 و بـدون واسـطه ً ابتـدائامعنای آن نیست که هر کس باید بتواند معنای الفاظ و لغـات را

، بلکه مراد این است که میان لفظ و معنای مقصود از )٣۶ـ٣۵: ٢٠٠۵سیوطی، ( درک نماید
                                                                 

، التحقیـق (دانـد  مـی واضـعۀوضع الفاظ را یا به امـر معنـوی الهـی و یـا بـه ارادمصطفوی طور که  همان. ١
١٣٨۵ :١/١۵.(  
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 حکایـت ۀ ماننـد آنچـه در نظریـ؛االمر تناسب و ارتبـاط وجـود دارد قع و نفسدر وا، آن
میان اصل لغت و اصواتی که بـشر شـنیده، ارتبـاط و مناسـبت : اصوات مطرح است که

همچنین انتظار اینکه هر کس بتواند از شنیدن . )١/۴۴: ١٣٧۴ّابن جنی، ( معنایی وجود دارد
شده به   شنیدهِنیست؛ زیرا تصرفات بشر در اصوات پی ببرد، معقول ها لغات به معنای آن

: ک.ر(  را بـاز شـناختها توان منشأ آن نمیدیگر  تدریج تا آنجا پیش رفته است که اکنون
  .)۴٨: ١٩٨٧زیدی، 

  لفظی مشترک. ٣ـ٣ـ٢
 به معنای آنکه نزد قومی معین، یک لفظ بین دو یا چند معنـا مـشترک ،اشتراک لفظی

ویـژه الفـاظ قـرآن کـریم ه لت حقیقی، در کلمات عرب و بـ آن هم به نحو دال،باشد
شـود مـشترک لفظـی اسـت، در واقـع یـا از بـاب   مـیوجود ندارد و هر آنچه که ادعـا

اشتراک معنوی است یـا از بـاب اسـتعمال لفـظ در مـصادیق مختلـف کـه ایـن شـیوه 
انی ًتر است، یا اینکه از زبان دیگری گرفته شده کـه غالبـا عبـری و سـپس سـری غالب

 را اســتعمال نمــوده اســت اســت، یــا اینکــه نــزد قــوم دیگــری نقــل شــده و عــرب آن
  .)١/١٠: ١٣٨۵، التحقیق مصطفوی،(

   و بررسیتحلیل
 مقصود از مـشترک لفظـی عبـارت از لفظـی اسـت کـه در ، بیان شدًطور که قبال همان

طی میـان شود و البته قدر مشترک و ارتبا  میمواضع گوناگون به معانی مختلفی استعمال
  :برای این منظور ذکر نکاتی ضروری است. آن معانی وجود دارد

  شناسـیم و  مـینظر به اینکه ما نه واضع مشخص و نه زمان معینی برای وضـع«) الف
دانیم معنایی را که واضع بـرای لغـت در نظـر گرفتـه، چـه بـوده اسـت، در نتیجـه   مینه
بـه عـالوه مـا تنهـا بـا . شـود  مـیقیبرای ما مفهومی مبهم و غیر قابل تحقیق تل» وضع«

ایم مـشترک   استعماالت است که توانستهۀاستعماالت سروکار داریم و از رهگذر مالحظ
؛ بنابراین مـالک )٢٢٩ ـ٢٢٨: ١٣٩٠نکونام، :  به نقل از،٢۶ـ٢۴: ١٩٨٠ مغنیه،(» لفظی را بشناسیم

  .ما برای تشخیص الفاظ مشترک، استعمال عرب خواهد بود
آینــد؛   مــیوجــوده  چنــدمعنا از رهگــذر تطــور معنــایی و داللــی بــِفــاظبیــشتر ال) ب
 ، در این هنگـام وشود  میدر آغاز لفظی به طریق مجاز بر معنایی اطالقترتیب که  بدین
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 آن به معنای حقیقی لفظ آشکار اسـت، امـا پـس از کثـرت اسـتعمال و گذشـت عالقۀ
 در چنـین، گردد و ایـن  میدیلشود و به حقیقت تب  میاش فراموش ، عالقهطوالنیمدتی 

توان   میدلیل اینکه. شود  میآید و اشتراک لفظی حاصل  مییک لغت دو حقیقت پدید
 سرگذشت لغـت و معناشناسـی تـاریخی آن، عالقـه و ربـط بـسیاری از الفـاظ ۀبا مطالع

مشترک را شناسـایی کـرد، همـین تبـدیل مجـاز بـه حقیقـت و از رهگـذر آن، پیـدایش 
در آغـاز کـه : تـوان گفـت  مـی برای مثـال؛)۴٣ـ۴٢: ١۴١٧، ّمنجد(ست ا» مشترک لفظی«
را بر چشمه به طریق مجـاز اطـالق کردنـد، عالقـه و ربـط میـان آن دو ) چشم(» عین«
 اما با کثرت استعمال و گذشت زمـان، آن عالقـه و ،روشن بود) جوشیدن آب از درون(

 نیـز اطـالق» چـشمه«ر ربط فراموش شد و اکنـون بـدون توجـه بـه آن، لفـظ عـین را بـ
  .)٢٢٩: ١٣٩٠ نکونام،: به نقل از، ۴٧: همان( کنند می

  وجود مشترک لفظی در کالم عرب یا زبان قـرآن کـه بـه شـرح زیـرِ موافقانۀادل) ج
  :باشد می

ترین دلیلی که برای امکان استعمال لفظ در بیش از یک  ترین و محکم  شاید قوی.١
الی سـخنان شـاعران و بلیغـان و  م عرب و در البـهمعنا بیان شده است، وقوع آن در کال

؛ ١/٩۴: ١۴٠۵سبحانی، ( شود استعمال در کالم آنان بسیار دیده میاهل ادب است و این نوع 
  .)١٨۵: ١۴١۴سیستانی، حسینی 
  کنـد کـه  مـیرود و قرینـه مـشخص  مـیً معموال لفظ مـشترک بـا قرینـه بـه کـار.٢

ًت؛ لذا به کـار بـردن لفـظ مـشترک لزومـا بـه کدام یک از معانی مشترک اراده شده اس

  .)٣۵: ١۴١٢خراسانی، آخوند ( ابهام مراد نخواهد انجامید
 بـرای خـصوص ً یا حالیه است و یا اگر مقالیه باشد، معموال، مشترک لفظیۀ قرین.٣

تعیین معنای مشترک در کالم نیامده است، بلکه مفید معنـای دیگـری نیـز هـست؛ لـذا 
گـاهی از نیز ؛ همان( جهت کالم نخواهد شد  موجب تطویل بیاستعمال لفظ مشترک بـرای آ

: ١۴١۶شـیرازی، مکـارم ؛ ١٠۴ و ١/١٠٢: ١۴١٢ رازی، الـدینفخر: ک. وجود مشترک لفظـی رِ مخالفانۀادل
  .)١/١۶۶: ١۴٠٧خمینی، موسوی ؛ ١۵۴ـ١/١۵٣

ک لفظ یکه اند و ممکن است  معنا در قرآن کریم به کار رفتهکه الفاظ چندنیجه اینت
 اما باید توجه . دیگر بر معنای دیگرش حمل شودۀدر یک آیه معنایی داشته باشد و در آی



 

وزه
آم

 
ای
ه

آنی
 قر

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۶

١٩۴  

 معنا در هر بـار اسـتعمال، فقـط بـر یـک معنـا داللـت چندِ که هر کدام از الفاظداشت
یک از معانی، مـراد گوینـده بـوده،   البته برای تشخیص اینکه کدام.کنند و نه بیشتر می

  .ن درونی و بیرونی کالم کمک گرفتئاباید از سیاق و قر
در معنایابی ٶلف مکه  مشخص شد التحقیقآمده در کتاب  با توجه به بررسی به عمل

 به وجود دو معنای حقیقی برای، هرچند قائل به مشترک بودن این لفظ نیست» بدن «ۀواژ
 ۀدهنـد نرا به کار برده است و این امـر نـشا» حقیقت ثانویه«ار نموده و اصطالح آن اقر

  . کتاب استۀشده در مقدم پذیرش اشتراک لفظی توسط ایشان و عدول از مبنای مطرح
  :گوید  می»بدن «ۀایشان در بررسی واژ

 اإلنسان بدن فی استعملت ّثم والسمن، الضخامة هو ،ّالمادة هذه یف الواحد األصل ّأن«
 من یتراءی ما عتباربا اإلبل یعل أطلقت ذاکوه لضخامته، والرأس نیوالرجل نیدیال ریغ

 اإلبـل یفـ البدنـة و اإلنـسان بدن یف البدن هما،یف ةّیثانو قةیحق فصارت بدنه، ضخامة
 د،یبالتشد ـ ّبدنت قد یّفإن ـوقراءة ا،ًنیبد و اًضخم جعله نیوالتبد الحرام، تیللب المهداة

 اواستعماله سمنت، أو وأسننت برتک یا ـ بدنت: مقا ی ـف ماک حیوالصح ح،یصح ریغ
: ١٣٨۵، التحقیـق مـصطفوی،(» السمن بمناسبة  مجاز،والدرع والوعل ّوالمسن ریبکال یف
) عظمـت (ست از درشتی ااصل واحد در این ماده عبارت؛ )بـدنۀ ، ذیل واژ٢۵۵ ـ١/٢۵٣

به خاطر  و پاها و سر ها  غیر از دست،، سپس استعمال شده در مورد بدن انسانو چاقی
ه بر شتر به اعتبار درشتی و عظمتـی کـه در بـدنش عظمت آن، و همچنین اطالق شد

 .تبدیل به حقیقت ثانویه شده اسـت) بدن انسان و شتر( پس در این دو کلمه .اند دیده
 در مـورد شـتری اسـت کـه بـرای »بدنة«رود و   می در مورد بدن انسان به کار»بدن«

 »ّبدنت «درشت و چاق ساختن است، و خواندن »تبدین« خدا هدیه شده است، و ۀخان
ُمسن و «یعنی » بدنت«:  گفتهمقاییسست و درست آن است که نی صحیح ،با تشدید

و استعمال آن در مـورد انـسان پیـر و سـالخورده، بـز » چاق شدم«یا » سالخورده شدم
  .َ فربه شدن، مجاز استۀ به عالق،کوهی و زره

اسـت تنهـا مـوردی » بـدن «ۀدر خصوص اشتراک لفظی، واژکه الزم به ذکر است 
  .که یافت شد

  اشتقاق. ۴ـ٣ـ٢
  :گوید  می در باب اشتقاقالتحقیق ۀنویسند
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 دسـت آوردن معنـای حقیقـی کلمـه باشـد، بایـده خواهـد بـه دنبـال بـ  مـی کـهکسی
ی هر یـک از ها  را بشناسد و در ضمن، ویژگیها خصوصیات هر یک از انواع اشتقاق

  . را نیز در نظر داشته باشدها  و معنای آنها صیغه

 )نحـت( صغیر، کبیر، اکبر و انتزاعـی: ست از انواع اشتقاق از دیدگاه ایشان عبارتا
  .)١٣ـ١/١٢: همان(

  تحلیل و بررسی
به اتفاق شده بین اکثر قریب  به این دلیل که در زبان عربی، اشتقاق اصلی ثابت و پذیرفته

گاهی از اسامی کسانی که در زمین( باشد  میشناسان لغت سـیوطی، : ک.لیفاتی دارنـد رأ اشتقاق تۀبرای آ
را  لـف بـوده و آنٶ مۀ هـم ایـن اصـل مـورد توجـه ویـژالتحقیـق در کتاب ،)٢٧٢: ٢٠٠۵
؛ بـرای عنوان یکی از مبانی خویش برگزیده و از این جهت، نقـدی متوجـه آن نیـست به

 از مـوارد اسـتعمال ایـن مـاده مـشخص: گویـد مـی» أسن« ۀلف در بررسی واژٶ م،مثال
ی دگرگونی و تغییر به حالت ناپـسند و مکـروه اسـت و ا به معن»أسن« ۀشود که کلم می

: ١٣٨۵، التحقیقمصطفوی، (  اشتقاق اکبر وجود دارد»أسن، أفن، أجن و عفن «بین کلمات
گاهی از موارد کـاربرد انـواع اشـتقاق در .)١/٩٩ ی هـا تـوان بـه واژه  مـیالتحقیـق برای آ
ّ سـت، صـبع، غـول، عـور، فـصم، فـوم، ، جبر، دفق، رأس، ربح،ك، بغل، بكألت، بر«

  . مراجعه کرد»...ز وکنس، مرح، مرء، نشز، نوء، وکلب، کبت، ک

  اصل واحد. ۵ـ٣ـ٢
اصل واحد همان معنای حقیقی و مفهوم اصیل است که در مبدأ اشتقاق وجود دارد و 

ست که بین  اآنچه باید به آن توجه شود این. ی اشتقاق جاری استها در تمامی صیغه
ّی مشتقات، مغـایرت، مخالفـت یـا ضـدیتی ها ِواحد ثابت اصیل و مفاهیم صیغهاصل 

ی حقیقـی، مغـایرت و ا معنـِ در اصـلهـا  و اختالف بین آنها نیست؛ زیرا تطور هیئت
کند، بلکه معنای مستفاد از تطور هیئت کلمه نیز به معنای حقیقی   نمیاختالفی ایجاد

 و فروع آن نیز باید به ایـن اصـل واحـد همچنین تمامی مشتقات کلمه. شود  میاضافه
  بر اغلب لغویان و ادبا و مفـسران پوشـیده مانـده اسـتابرگردانده شود و البته این معن

  .)١/١٣: همان(
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   و بررسیتحلیل
معجـم بـار ابـن فـارس در کتـاب  مبحث ارجاع کلمات به یک یا چند اصل را نخـستین

بن فارس آن است که مشتقات مختلف  مبنای ا،به طور روشن.  مطرح کردمقاییس اللغه
: ١٣۶٧عبدالتواب، ( دهد  می سه و چهار اصل ارجاع،یک ماده را به یک اصل و گاه به دو

 سه و چهار اصل، قابـل ،ِ این در حالی است که بعضی از موارد دارای دو.)٣١۶ـ٣١۵ ،٢٢
داننـد؛ ماننـد همه را به یک اصل برگرتا اند  کوشیدهای نیز  اند و عده ارجاع به یک اصل

  .)ها ذیل تمامی واژه: ١٣٨۵: ک.ر( التحقیقمصطفوی در 
اما در خصوص عمل ابن فارس برای ارجاع بعـضی از کلمـات بـه چنـد اصـل بایـد 

 زیادی که از ابتدای وضع لغات تا دوران تدوین زبان عربی ِ زمانیۀبه علت فاصل: گفت
تی در زبـان عربـی رخ داد و به دست ابن فارس و دیگران وجود داشت، تغییـر و تحـوال

ِهمین امر موجب گسستن رابطه میان معانی مفردات یک ماد  چنان که گردید؛ آن لغوی ۀِ
این حـق بنابر. )٣٣۴: ١٣۶٧عبـدالتواب، (  وجود نداشته استها ای میان آن ًگویی اصال رابطه

اند، بـه یـک اصـل  ت گرفتهئست که مشتقات و فروع مختلفی که از یک لغت نش ااین
واحد و معنای حقیقی برگردانده شوند، اما در این خصوص باید متذکر شد کـه ارجـاع 

 زمـانی بـسیار طـوالنی کـه از زمـان ۀکلمه به اصل واحد و مفهوم اصیل، به دلیل فاصـل
گرفته از اجتهاد لغوی است و اجتهاد لغوی حاکی از راهیابی  ئت نش،ِوضع لغات گذشته

 نیز منظور از اصل واحد و معنـای التحقیقر کتاب د. وی به معنای حقیقی کلمه نیست
گـردد و سـعی  ی است که مشتقات و فروع مختلف لغت به آن برمیأحقیقی، همان مبد

: ک.ر( ارتباط موجود در بـین معـانی مختلـف یـک لغـت کـشف گـرددکه بر آن است 
  .)١/١٣: ١٣٨۵، التحقیق مصطفوی،

 کند؛ ایک لغات، اصل واحد بیان مییکلف برای ٶ، مبیان شد مطابق آنچه التحقیقدر 
  :کند  میبیانچنین  نظر خود را ،بعد از ذکر آرای لغویان» ّأم«ۀ مثال در بررسی واژرای ب

ّ القـصد مـع التوجـه یّ هذه المـادة هـو القـصد المخـصوص، أیّأن األصل الواحد ف«
ّام: ّع مشتقاتهای جمی محفوظ فیهذا المعنو. یهلإّالخاص  ّ امة،ُ  ،ّ أمـا،ّ إمـا،مـام أ، إمـام،ُ

ّأم
َ

سـت از روی  ااصل واحد در ایـن مـاده عبـارت؛ )ّ أمۀ ذیـل واژ،١۵۵ ـ١/١۴۶ :همان( »
 در تمـام اآوردن و توجه ویژه یا قصدی کـه بـا توجـه خـاص همـراه باشـد و ایـن معنـ
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  . ... این ماده محفوظ استمشتقات

ثبت، خبأ، رأس، سـأل، ثر، أ«ی ها  ذیل واژهالتحقیقتوان به   میی بیشترها برای نمونه
ّشأم، ضأن، حلف، رهق، سلو، عز، طوق، عبد، عبأ، فأد، فضی، کـرم، نبـو، وبـر، یـأس 

ضـفدع و «گرفته، بـرای دو لغـت   صورتی البته با توجه به استقصا.مراجعه کرد» ...و
 را لـفٶم توجـه واحد، اصل گرفتن نظر در همچنین. اصل واحد ذکر نشده بود» بصل
» ّصلی، زکو و حـج«ی ها است؛ برای مثال واژه نداشته باز قرآنی یقتحق به پرداختن از

  .از این دست هستند

  )آن حقیقی معانی در قرآنی کلمات استعمال حصر (قرآن در ّتجوز نفی. ۶ـ٣ـ٢
قرآن کریم، لفظ و معنای آن از جانـب پروردگـار متعـال بـوده و بـه عنـوان هـدایت و 

 جـامعی اسـت ۀقـرآن نـسخ. ظیم و نازل گشته است تنها زی انسانری راهنمایی و برنامه
بایـد   مـیی صدها قرن متمادی، و به حکم عقلها برای زندگی مادی و روحانی انسان

 تردید ۀگونه زمین درصد روشن بوده، و هیچلت کلمات در آن قاطع و محکم و صددال
ه داللت گردد ک  می تنها در صورتی محققااین معن. و احتمال و اختالفی در آن نباشد
ی اصیل و حقیقی در استعمال کلمات اراده شود؛ االفاظ تنها به یک جهت بوده و معن

ای،  شـود در هـر کلمـه  مـیگویی بسیار وسیع اسـت و الزم  مجاز و استعارهۀزیرا حوز
ی اقرائنی برای تعیین مراد اصلی ذکر شود و با این حـال بـاز در بعـضی از مـوارد، معنـ

  .)٧۶ :١٣٨۵، روش علمیمو، ه( گردد  میمقصود مشتبه

که استعمال کلمه در قرآن از روی حکمت و توجه به خـصوصیات  همچنین از آنجا
 ای هف مخصوص به آن بوده، به گونه ای که اگر یک کلمه در مکان کلمـیکلمه و لطا

رود، پس تسامح در بیان معانی و اکتفا کردن   میدیگر قرار گیرد، آن خصوصیت از بین
 واژگان قرآن صـحیح نیـست و ایـن تـسامح و ۀاز میان کلمات عرب درباربه ذکر شاهد 

عدم دقـت در مـورد اسـتعمال کلمـه در جایگـاه حقیقـی و مقـام صـحیحش، موجـب 
انحراف از حق و اختالط آن با باطل و اضالل، خسران و سردرگمی خواننده بـوده و در 

البتـه مجـاز . تب نیـستای به جز شک و تردید و گمراهی بر قرآن متر این صورت نتیجه
 زیرا مقید بودن بـه ؛باشد  می متداول،ویژه اشعاره و ب) اگر غلط نباشد (ها در تمامی زبان

 .شـود  میای معلوم در اشعار، موجب تسامح در استعمال کلمات وزن مخصوص و قافیه
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 در معنـای ،ای در قـرآن کـریم  توجه به آنچه گفته شد، ظاهر آن اسـت کـه هـر کلمـهبا
همـو، (ش به کار رفته و مدلول حقیقی اصـیل، از آن اراده شـده و نـه غیـر از آن ا حقیقی
  .)١٠ـ١/١٧: ١٣٨۵، التحقیق

  :است کهباور گویی در قرآن، بر این ّ در باب محذورات تجوزالتحقیقۀ نگارند
چـون هنگـامی کـه در کالمـی  ؛کنـد  مـی قـرآن را از حجیـت سـاقط،یـمجازگویـــ 

  و نامفهوم شده و کالم از قاطعیت و یقینی بودنْمتکلم مبهم  واقع شد، منظورمجازگویی
خارج گشته و این امر موجب تردید و احتمال در میان معانی مختلف خواهد شد و در 
این صورت نه تنها به طور قطعی مورد استفاده نخواهد شد، بلکه موجب تحیر و شک 

بق اعتقاد خـود، کـالم  فکر و مطاۀگشته و هر کس به اقتضای فهم خود و در محدود
  .)٧٧ :١٣٨۵، روش علمیهمو، ( را تفسیر و تأویل خواهد کرد

 زیـرا آنچـه از فکـر افـراد و از آرا و ؛حقایق و معارف الهی قابل استفاده نخواهد بودـ 
هـا، در بـاب  ًعقاید عامه بیرون و باالتر است، قهـرا بـه خـاطر عـدم درک و تحلیـل آن

قدیر واقع شده و در نتیجـه معـارف اعـال و در سـطح گویی یا حذف و تتأویل و مجاز
  .باالی قرآن مجید، به کلی متروک و پوشیده مانده و از بین خواهد رفت

 زیرا وقتی باب مجازگویی بـاز شـد، ؛ اعجاز در قرآن مجید به کلی منتفی خواهد شدـ
 حقایق و معارف قرآن با تجوز و حذف و تقدیر تنزل کرده و در سطح افکـار عمـومی
قرار گرفته و هر مفسری مطابق درک و ذوق و فهم خود، کالم خدا را تفسیر کـرده و 

فهمد، منطبق خواهد کرد و در این صورت   می تجوز و تقدیر که به فکر خودیبه انحا
 ۀبرتری و تفوق و خصوصیتی برای مفاهیم قرآن مجید باقی نمانـده و اضـافه بـر انـداز

اما از جهت الفاظ و کلمات نیـز . ده نخواهد شدفهم مفسر و سطح افکار او چیزی دی
در صورتی که استعماالت قـرآن تـوأم بـا تجـوز و حـذف و وصـل و تقـدیر و اسـتعاره 

 فصحای دیگر نخواهد داشت و فرق گذاشتن در میان قرآنگردید، فرق زیادی با کلمات 
 اثبات اعجازمشکل خواهد بود و  معتبره، بسیار ۀدعیا سجادیه و ۀالبالغه و صحیف و نهج

  .)٧٨ ـ٧٧: همان(قرآن برای دیگران محتاج به تکلف شده و قابل تحلیل نخواهد بود 

   و بررسیتحلیل
خـالف  گـویی در اینجـا مطـرح شـده، درسـت بـرآنچه به عنوان محذورات تجوز) الف
 به عـالوه حجیـت .)٢٣٩ ـ٢٣۶: ١٩٣۴قیروانی، ( فرهیختگان اهل ادب و بالغت است ۀگفت

باشـد کـه   مـی در ظهورات عرفی آن است و آنگاه دارای ظهور و حجیت،هر متن دینی
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اره و مجاز یکـی از بهتـرین و  همان عرف القا شده باشد که استعِی کالمیها  شیوهطبق
 ترین حتی در سادهی کالمی بدیع در لغت عرب است و قرآن همواره ها ترین اسلوبشیوا

  .)٢/٢۴۴: ١٣٨٧نصیری، (کرده است  ادبی بدیع استفاده ۀمطالب خود، از همین شیو
 از مجاز، درست در مقابـل تلقـی رایـج در میـان یرسد تلقی مصطفو  میبه نظر) ب

  مجــاز، اســتعاره و کنایــه را ابلــغ از حقیقــت،علمــای بالغــت. علمــای بالغــت باشــد
 امـری معقـول ، زیرا در مجاز و مانند آن به نوعی؛)٣/٩٠: ١٣٨٠سیوطی، : ک.ر(شمارند  می
فالنـی شـجاع  «ۀدر جملـ» شجاعت« برای مثال تعبیر ؛شود  میری محسوس تشبیهبه ام
تردیـدی . ّحسی است» فالنی شیر است «ۀدر جمل» شیر«عقلی است، اما تعبیر » است

کند و این موجب   میتر درک  دوم روشنۀنیست که مخاطب مفهوم شجاعت را از جمل
  .)٢٣: ١٩٨٠؛ مغنیه، ١٧: ١٣٧٩مظفر، (بالغت و رسایی بیشتر کالم خواهد بود 

: وجهی آنارای دو جهت است؛ نخست ماهیـت چنـد ساختاری قرآن دۀهندس«) ج
ی ها چینی ِبندی موضوعی و مقدمه ِ متعارف دستهۀ رویۀ بیان مطالب در قرآن به گونۀشیو

 ۀُ و بلکه آیات قرآن دارای چند چهره و چند بعد است که بـه شـیوها سوره. علوم نیست
 ۀتـوان آیـات قـرآن را تنهـا در یـک زاویـ  نمی از این رو.یان شده استمخصوص خود ب

از منظری دیگر و با توجـه : سطحی آن دوم ماهیت چند.خاص و معنای معین نگریست
سـو،  و تفـاوت مراتـب فهـم مـردم از دیگرسـو، به سطوح گوناگون معارف الهی از یک
ای قـرار داده اسـت کـه  ونـه تعـالیم خـود بـه گۀخداوند متعال ساختار قـرآن را در افـاد

مخاطبان قـرآن اعـم از عـالم و عـامی و انـسان جـاهلی و انـسان دوران تمـدن، رهنمـود 
 این سازوکار همان است که از آن تعبیر به ظاهر و باطن. مناسب خویش را از آن بگیرند

 در خــصوص متفــاوت بــودن .)٣٨: ١۴١١؛ تنکــابنی، ٢۴: ١٣٧٠طباطبــایی، : ک.ر(» شــود مــی
  : اشاره نمودتوان به حدیثی از امام صادق  می متن وحیانیساختار

 واإلشارة العبارة علی أشیاء، أربعة یعل Uتاب اهللاک:  الصادق ّمحمد بن جعفر قال«
 والحقـائق اءیـلألول واللطـائف ّللخـواص واإلشـارة ّللعوام فالعبارة .والحقائق واللطائف

عبـارت، :  دارای چهـار سـطح اسـتکتاب خـدا؛ )٧۵/٢٧٨: ١۴٠٣ مجلسی،( »اءیلألنب
 آن بـرای خـواص، ۀپس عبارت آن برای عمـوم مـردم، اشـار. ف و حقایقیاشاره، لطا

  .ستف آن برای اولیا و حقایق آن برای انبیایلطا
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ی متفاوتی ها برداشتکه ّ مسلم است اینکه ساختار قرآن این قابلیت را داراست آنچه
هـم خـود، بـه سـطحی از معـارف الهـی از آن صورت گیرد و هر کس مطابق درک و ف

 هدایتی قرآن باشند و با خلـوص ۀ باید در راستای برنامها  البته این برداشت.رهنمون شود
تفسیر به رأی که پیداست . نیت و دقت نظر و تدبر در مجموع آیات کریمه بدست آیند

  . نخواهند بودها  این برداشتۀو تحمیل آرا بر قرآن، در زمر
سـیل، عـصف، ( لف در سـه مـوردٶکتاب و بررسی روش مصطفوی، مبا مراجعه به 

 وجود مجاز در بین واژگان قرآنـی را پذیرفتـه و حتـی بـه آن تـصریح نمـوده اسـت) مید
رای  ب؛) عـصفۀ، ذیل واژ١٨۶ـ٨/١٨١ ، سیلۀ، ذیل واژ٣۵۵ ـ۵/٣۵٢: ١٣٨۵، التحقیق مصطفوی،: ک.ر(

ای حقیقی در این مـاده عبـارت اسـت معن: گوید  می»مید «ۀ ایشان در بررسی واژ،مثال
مید و المـوج و المـور و «حرکت به همراه تمایل مطلق به هر جهتی که باشد، و بین : از

 ،در میـدان.  نیز به همین معناست»المیدان و المائده«اشتقاق اکبر وجود دارد و » المیع
تراکم ها و تجمع و  وآمد و ورود و خروج مرکب حرکت و اضطراب مطلق است در رفت

 غـذاها و ۀواسـطه  جریـان و حرکـت و اضـطراب اسـت بـ،در مائده .و تحرک جمعیت
  .رود  میآید و  مییی که در آنها طعام

  :افزاید  میسپس
ّشـتقاق االنتزاعـی منهـا، أو  باالةّ فکأنه مأخوذ من المائد،اإلنعاموأما مفهوم اإلعطاء و«
امـا مفهـوم اعطـا و ؛ )٢۴۴ـ١١/٢۴٢: همان: ک.ر( »ّ فیها، فهو تجوزةشراب معنی النعمإب

 تزریق ۀواسطه  مائده گرفته شده یا بۀ اشتقاق انتزاعی از کلمۀواسطه  گویی که ب،انعام
  .ای مجازی استمعنای نعمت در آن به وجود آمده، پس این معن

 و ارادۀ معنایی که دیگر اینکه مصطفوی کنایه را استعمال لفظ در معنای حقیقی ۀنکت
 که هرچند تفاوتی اندک میان کنایه و مجازباید گفت این باره در . داند می ،مالزم آن است

 ١آن هم به واسطۀ بودن یا نبودن قرینه در کالم وجود دارد، بسیاری از قدما و دانشمندان

                                                                 
د رضی هیچ کجا بین کنایه  سی،القرآن مجازات در کتاب ً مثال؛شمردند  میقدما کنایه را صنفی از مجاز«. ١

ً شیخ طوسـی غالبـا اصـطالح مجـاز را شـامل کنایـه، و ،تبیانِو مجاز مصطلح فرقی نگذاشته و در کتاب 
همـایی، (» کنایه را شامل مجاز به کار برده و در حقیقت مجاز و کنایه را مرادف یکـدیگر دانـسته اسـت

١٩٠: ١٣٧٠(.  
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 را هـم از انـواع مجـاز )١٢٠ و ١٠۵ ــ٣/١٠٣: ١٣٨٠سـیوطی، : ک.ر( تنها کنایه، بلکه تـشبیه نه
شـود، بلکـه   نمـی معنـای اصـلی ارادهها،  این گونهیتبار که در تمامبه این اع؛ اند دانسته

  چنین به دستالتحقیقلف ٶن از تعریف می همچن.شود  می ارادهها معنای غیر اصلی آن
شود و اگر ایـن نـوع   می اراده،آید که در کنایه، معنایی که مالزم معنای اصلی است می

 را یان واژگان قرآنیًتلویحا وجود مجاز در مکاربرد را هم خروج از معنای اصلی بدانیم، 
  :گوید  می»طیر «ۀمثال ایشان در ذیل واژ؛ برای ایم پذیرفته

التشأ منه رادی رّیالتط ّإن: نقول أن اًضیأ ّصحیو«
ّ
 معناه یف لفظ استعمال ةیناکوال ة،یناک م

» ّیزالمجـا معنـاه یفـ اللفـظ اسـتعمال مـن سیلـ وهـذا لزمه،ی ما منه رادیو ّی،قیالحق
تطیـر : صـحیح اسـت کـه بگـوییمهمچنـین ؛ )١٩٠ـ٧/١٨۵: ١٣٨۵، التحقیقمصطفوی، (

 است و کنایه استعمال لفظ در معنای حقیقی آن است و معنایی از کنایه از فال بد زدن
شود که مالزم آن است و کنایه از باب استعمال لفـظ در معنـای مجـازی   میآن اراده
  .نیست

ً در مواردی کـه بـرای یـک واژه مجـازا معـانی لتحقیقالف ٶالزم به ذکر است که م

 را از باب کنایه یا مصادیق مختلف یک لفـظ ها  آن،گوناگونی در کتب لغوی ذکر شده
 به این ترتیبکند و   مییا موضوعات گوناگون آن و یا لوازم معنای اصلی و آثار آن عنوان

ّهـای بـث، ثقـب،  ذیـل واژه: همان: ک.ر ربرای این منظو( رساند  میّنفی تجوز در قرآن را به اثبات

ّجذو، جوس، حد، حذر، رب، حسر، حرص، عسعس، عین، برح، ینع، بر، ضجع، ضغث، غوط، غطـی، مـزج،  ّ ّ

  ....)مقت، ملک، نشط، نضر، وضع، وفد، وفض، وهی و

  گیری جهنتی
  :آمد دسته بزیر  نتایج ،التحقیقصاحب کتاب  مبانی به توجه رهگذر از

 الفاظ معنای بتواند باید کس هر که نیست آن التحقیق در الفاظ ذاتی داللت از مراد
 معنـای و لفـظ میـان که ست ااین منظور بلکه نماید، درک واسطه بی و ابتدائا را لغات و

  .دارد وجود ارتباط و تناسب االمر نفس و واقع در آن از مقصود
 نیست معنا این به دفترا عدم البته .است جاری ترادف عدم ِاصل قرآنی، واژگان در

 را الفـاظ از یـک هـر واقعـی خـصوصیتبایـد  نـاگزیر هم آیات تفسیر و توضیح در که
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 آن، معنـای درک و) اذهـان بـه تقریـب (مطلـب شدن روشن برای بلکه داد؛ قرار ّمدنظر
 مفهوم یک بیان برای اینکه یا و نمود استفاده دارند معنایی قرابت که واژگانی از توان می

 مورد مفهوم از صحیح یدرک به ّعامی مخاطب تا گرفت بهره متنوعی مصادیق از ،قرآنی
  .یابد دست نظر

 زمانی بسیار طوالنی که از ۀارجاع کلمه به اصل واحد و مفهوم اصیل، به دلیل فاصل
باشد و اجتهاد لغـوی، حـاکی   میگرفته از اجتهاد لغوی تئ لغات گذشته، نشِزمان وضع

 نیـز منظـور از اصـل التحقیقدر کتاب . عنای حقیقی کلمه نیستاز راهیابی مجتهد به م
ی اسـت کـه مـشتقات و فـروع مختلـف لغـت بـه آن أواحد و معنای حقیقی، همان مبد

ارتبـاط موجـود در بـین معـانی مختلـف یـک لغـت کـه گردد و سعی بر آن است  میبر
  .کشف گردد

اگونی در کتب لغوی ً در مواردی که برای یک واژه مجازا معانی گونالتحقیقلف ٶم
 را از باب کنایه دانسته یا مصادیق مختلـف یـک لفـظ یـا موضـوعات ها  یا آن،ذکر شده

ّگوناگون آن و یا لوازم معنای اصلی و آثار آن؛ و به این ترتیب نفی تجـوز در قـرآن را بـه 
  .رساند  میاثبات

نـی در ترین مبانی مصطفوی، نفی تجوز یا حصر استعمال کلمـات قرآ یکی از اصلی
رد ایـشان مـشخص شـد ک اما با مراجعه به کتاب و بررسی عمل.شان است معانی حقیقی

لـف وجـود مجـاز در بـین واژگـان قرآنـی را ٶ م،»سـیل، عـصف، میـد« ۀدر سه واژکه 
لـف، کنایـه را اسـتعمال لفـظ در ٶن میهمچن. پذیرفته و حتی به آن تصریح نموده است

  کـه استیگفتنباره  در این .داند ، می آن است معنایی که مالزمۀمعنای حقیقی و اراد
 بودن یا نبـودن قرینـه در کـالم ۀواسطه هم ب میان کنایه و مجاز آن  اندکیهرچند تفاوت

وجود دارد، بسیاری از قدما و دانشمندان نه تنها کنایه بلکه تـشبیه را هـم از انـواع مجـاز 
 شود، بلکه معنای اصلی اراده نمیعنای  مها  این گونهیبه این اعتبار که در تمام؛ اند دانسته

آیـد کـه   مـین از تعریف مصطفوی چنین به دستی بنابرا.شود  می ارادهها غیر اصلی آن
شود و اگر ایـن نـوع کـاربرد را   می اراده،در کنایه، معنایی که مالزم معنای اصلی است

  .ایم  را پذیرفتهیان واژگان قرآنیًخروج از معنای اصلی بدانیم، تلویحا وجود مجاز در م
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  .م ١٩٣۴،  حجازیة مطبع،الحمید، قاهرهعبد
، ، چـاپ دوم  الجامعـة لـدرر اخبـار االئمـة االطهـاراالنـوار بحارتقی، مد بن محباقرمجلسی، محمد .٢۶

  .ق ١۴٠٣ ،احیاء التراث العربی  دار،بیروت
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  .ش ١٣٧١،  الهادی،، قماصطالحات االصول، علی،  اردبیلیمشکینی .٢٧
یمالقرآن کلمات فی التحقیقمصطفوی، حسن،  .٢٨   . ش١٣٨۵، مصطفوی عالمه آثار نشر مرکز ،تهران ، الکر
  .ش ١٣٨۵، مصطفوی عالمه آثار نشر مرکز ،، تهرانمجید قرآن تفسیر و ترجمه در علمی روش ،همو .٢٩
  .ش ١٣٧٩،  فیروزآبادی،، قماصول الفقهرضا، مظفر، محمد .٣٠
  .ق ١٣٨٨، ه المعارف االسالمی،تهران، ، چاپ سوممنطق، همو . ٣١
  .م ١٩٨٠علم للمالیین، ال  دار،بیروت، ، چاپ دومعلم اصول الفقه فی ثوبه الجدیدمغنیه، محمدجواد،  .٣٢
  .ق ١۴١۶نسل جوان، ، قم، ق احمد قدسی، چاپ سومی، تحقانوار االصول، ناصر، یرازیارم شکم . ٣٣
ینورالدین،  ّمنجد، محمد .٣۴   .ق ١۴١٧، الفکر  دار،، دمشق و التطبیقةالترادف فی القرآن الکریم بین النظر
یرات خمینی، سیدمصطفی،موسوی  .٣۵ سـسة الطبـع و ٶ م،ی، تهـرانمحمد سجادیق سید، تحقاالصول تحر

  .ق ١۴٠٧، النشر
 ،تهـران  اسـالمی،ۀپژوهی پژوهشگاه فرهنـگ و اندیـش ، زیر نظر گروه قرآنقرآنی معرفت ،نصیری، علی .٣۶

  . ش١٣٨٧،  اسالمیۀپژوهشگاه فرهنگ و اندیش
  .ش ١٣٩٠، نیالد  اصولۀدک دانش،، قمدرآمدی بر معناشناسی قرآنونام، جعفر، کن .٣٧
  .ش ١٣٧٠، هما ،همایی، تهران بانو ماهدخت یگردآور ،بیان و معانی، الدین جالل همایی، .٣٨
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  ١٣٩۶  پاییز ـ زمستان،٢۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  »جعل امامت«بررسی معناشناختی 

  )با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی(
    ١آبادی محبوبه سقاب گندم  
    ٢ّحسین سیدیدسی  
    ٣محمدجواد عنایتی راد  

  دهکیچ
های جدید مطالعات قرآنی   یکی از راه،بررسی معناشناختی واژگان و عبارات قرآن

 بررسی این مسئله است که چرا خداونـد ، حاضرۀ در مقالگانهدف نگارند .است
 ۀه در حـوزکـ جعـل بهـره جـسته و از واژگـانی ۀاز واژ برای نـصب امـام در قرآن

َاجتبـاء، اصـطفاء، اختیـار، فعـل، صـنع، خلـق«نند ما ،معنایی آن هستند َ ََ َ َ َ َ َ وضـع،َ َ َ« 
 و »جعـل« آیات مربوط بـه ۀکلی وصول به این هدف، یبراده است؟ کراستفاده ن

 ۀروشن گردیـد کـه واژگرفت و   مورد بررسی قرار»جعل امامت«به مربوط ۀ  آی۶
 ولـی ،تشـده اسـ  هم به خداوند و هـم بـه انـسان نـسبت داده، در قرآن»جعل«

شـده کـه بیـانگر اراده و امـر   فقط به خداوند نـسبت داده»جعل امامت«عبارت 
                                                                 

 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١۵/١٢/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(mgandomabadi@yahoo.com) دانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه فردوسی مشهد. ١
  .(seyedi@um.ac.ir) )مسئول ۀسندینو( استاد دانشگاه فردوسی مشهد. ٢
  .(enayati-m@um.ac.ir)مشهد استادیار دانشگاه فردوسی . ٣
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 همنـشیناسـتخراج مفـاهیم جانـشین و  از طریق تحلیل سـیاق وهمچنین . اوست
مشخص شد و با اسـتفاده » جعل امامت« های معنایی ها و مؤلفه  ویژگی،»جعل«

یک  روشن گردید که هیچ ،»اصالت تعبیرهای قرآنی «ِاز اصل معناشناسی شناختی
 ۀمحـسوب شـده و رسـانند» جعـل «ۀواژتواننـد جانـشین  برده نمی های نام از واژه

  .های معنایی آن باشند سطوح و الیه
هـای معنـایی، اصـل  مؤلفـه معناشناسی شناختی، جعل امامـت، :یدیلکواژگان 

  .اصالت تعبیرهای قرآنی
  مقدمه

 و بــه معناشناســی )٢٧: ١٣٧٨صــفوی، (  علمــی معناســتۀمطالعــ ١مقــصود از معناشناســی
  .)٧٩ ـ٧٨: ١٣٨٩نیا،  قائمی(شود  فلسفی، منطقی و زبانی تقسیم می

ِمعناشناسی شناختی
 شناختی این کتاب آسمانی ۀ به نقشیابی برای دستیتالش ، قرآن٢

ــه . )٢٣: ١٣٩٠ ،همــو(اســت  ــشان مفــسرایــن نقــشه ب ــرآن در توصــیف  مــی ن دهــد کــه ق
کنـد؟ آیـا اصـول مـشترکی بـر ایـن  سـازی مـی گونـه مفهـومهـای گونـاگون چ موقعیت
در فهـم را هـا  ها حاکم است؟ در صورت وجود این اصول، چگونه باید آن سازی مفهوم

العـاده دارد و  ای اهمیتـی فـوق  چنین نقـشهۀواضح است که تهی آیات به کار گرفت؟ پر
 کـه بـشر اسـتی ا قـرآن علـم ویـژه زیـرا ؛اسـتهدف از آن بسی فراتر از تفـسیر قـرآن 

 ،این کتاب آسمانیدقت در تعابیر و مفاهیم . وردآی دیگر به دست یتواند آن را از جا نمی
ای به اقیـانوس معـارف نهفتـه در آن را بـه روی بـشر  تواند دریچه تنها راهی است که می

 نـوعی تـدبر روشـمند تنها  نههای جدید تردید سود جستن از ابزارها و دانش بی. بگشاید
  مفـسراین ابزار بـه . آن استۀات این کتاب آسمانی است، بلکه از مصادیق برجستدر آی

هـا را بـه   و آندهـای قرآنـی دسـت یابـ سازی تا حدی به اسرار مفهومکه کند  کمک می
 اعجـاز خداونـد ْ اگـر قـرآن زیرا؛د بررسی کنگرایی لیتحوهمان صورت اصلی و بدون 

 بنـابراین .انـد نـشده دلیـل انتخـاب  و بـیشدهاست، تعابیر آن هم از حکمت وی ناشی 
  .)٢۶: همان: ک.ر(شوند گونه که هستند تحلیل  تعبیرهای قرآنی باید همان

 را در دو »جعـل« ۀ واژ،صدد است ابتدا بر اساس معناشناسی توصـیفی این مقاله در
                                                                 

1. Semantics. 

2. Cognitive semantics. 
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 جعل« ِهای معنایی ها و مؤلفه ن ویژگیییی بررسی نموده و به تبهمنشین جانشینی و محور
اصالت تعبیرهای « در قرآن کریم بپردازد و سپس با استفاده از اصل معناشناختی »امامت
  .های مختلف این عبارت دست یازد  به سطوح و الیه،»قرآنی
، دارای اقسام گوناگونی است و در قـرآن کـریم »قرار دادن « به معنای»جعل« ۀواژ
مرتبـه در  ۶رفته و از این میـان  کار مرتبه با ساختار اسمی به ۶بار با ساختار فعلی و  ٣۴٠

 تصویری دقیق از ۀکشف و ارائنوشتار حاضر برای .  گرفته است قرار»امام «ی باهمنشین
گـویی بـه ایـن   در قرآن کـریم، در پـی پاسـخ»جعل امامت«ویژه   و به»جعل«جایگاه 

  :سؤال است
مـام بـه معنـای نـصب و انتـصاب افـادۀ  را بـرای ا»جعـل« ۀ چرا خداوند کلم)الف

َفعـل، صـنع،  اجتباء، اصطفاء، اختیار،«معنایی همچون  امامت برگزیده و از کلمات هم َ َ َ َ َ

َخلق َ َ وضع،َ َ   ده است؟کر استفاده ن»َ
 »جعل امامت«های مختلف مفهوم  های معنایی و سطوح و الیه ها، مؤلفه  ویژگی)ب

  در قرآن کریم چیست؟

   تحقیقۀپیشین .١
 عالوه بـر بیـان ،مند  راهکارهایی نظامۀهای قرآنی با ارائ شمطالعات معناشناسی در پژوه
مطالعه و تبیـین جایگـاه آن مفهـوم در میـان سـایر مفـاهیم  تعریفی دقیق از مفاهیم مورد

هـای جدیـدی از یـک مفهـوم را کـشف کـرده اسـت و در تعمیـق معنـای  قرآنی، الیـه
  . به سزا داردیها و عبارات و آیات نقش مستخرج از واژه

 ژاپنی، از روش معناشناسی پژوهشگر ١زوتسویا متأخر، توشیهیکو شناسان زبانبین در 
 اسـتفاده کـرده  دینی در قرآن مجیـدـمفاهیم اخالقی  و خدا و انسان در قرآنکتاب در دو 
 بـه قلـم تغییر معنـایی در قـرآنهای   کتاب،در کشور ما نیز در موضوع معناشناسی. است
 ای بر معناشناسـی مقدمهو  کوروش صفویاثر  ناشناسیدرآمدی بر معحسین سیدی، سید

معناشناسـی «، »معناشناسـی ایثـار«یـل قبتألیف شده و مقـاالتی از بلقیس روشن به قلم 

                                                                 
1. Toshihico Izutsu. 
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ّبر در قرآنۀ واژ توصیفی معناشناختی تحلیل«  و» جهلواژۀ و مقـاالتی  از علی رفیعـی» ِ
جعـل «بـا  امـا در رابطـه . تحریر درآمـده اسـتۀبه رشتباره از دیگر پژوهشگران در این 

اصـالت «ی معناشـناختُی کـه از بعـد معناشناسـی و بـا اسـتفاده از اصـل پژوهش» امامت
  . یافت نشد،به این مسئله پرداخته باشد» تعبیرهای قرآنی

  ضرورت پژوهش. ٢
 »جعل امامت«محور را در شناخت عبارت  های قرآن  خأل وجود پژوهش، یادشدهۀپیشین

  .سازد آشکار می
شناسـی شـناختی در تبیـین ضرورت و اهمیت این بحث نیز گفتنی است که معنادر 

 دستاورد آن برای تفـسیر بـسیار مهـم اسـت؛  وهایی بسیاری دارد  توانایی،اختالف تعابیر
  .دهـد چرا کـه نکـات ظریـف نهفتـه در تعـابیر قرآنـی را بـا تحلیـل شـناختی نـشان مـی

  دهـد و افـق دیـد مفـسر را ا نـشان مـیهـای ادبـی ر  خطای بسیاری از تحلیـل،این دانش
هـا  آیـات قـرآن را بـر اسـاس خـود آن توان به کمک این دانش میبنابراین  .نماید می باز

  .ردتحلیل ک
مسائل کلیدی است که درک دقیـق ۀ  از جمل»جعل امامت« عبارت ،از سوی دیگر

درک صحیح جا که میت باشد تا آنتواند از جهات متفاوتی حائز اه می  معنایی آنۀگستر
ی در نظریات زیرسـاختی تواند حت است، می  مفاهیمی پایهۀمعنای این عبارت که به مثاب

  .تأثیرگذار باشد) در مبحث امامت و والیت(های بنیادین فریقین  و اندیشه

  »اصالت تعبیرهای قرآنی «اصل. ٣
ز اصـول  ایکی ،بدیل بودن واژگان قرآنی  بییو به عبارت» یقرآن اصالت تعبیرهای «اصل
 از هم آناگر قرآن اعجاز خداوند است، تعبیرهای  یعنی.  استشناسی شناختی قرآنامعن

 بنـابراین تعبیرهـای قرآنـی .انـد نشده دلیل انتخاب ها بی شود و آن حکمت وی ناشی می
 را از قبیل گرایی تحویلگونه   زیرا این اصل هر؛ تحلیل شوند،گونه که هستند باید همان

 ؛)١٣٨ ــ١٣٠: همـان: ک.ر( دانـد باطل مـی ها و تغییر حروف اضافه بدیل واژهتغییر ترتیب، ت
 و وارد ،برای خارج کردن برخی موارد ،برده است کار یعنی خداوند هر تعبیری را که به
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توانـد بـا ده تعبیـر گـزارش شـود و   برخی دیگر بوده است و اگر یک واقعیت مینمودن
ُشکل تحقـق آن واقعیـت بـا نـه تعبیـر  ً است، حتماخداوند یکی از این تعابیر را برگزیده

  .دیگر متمایز و متفاوت است
.  عـدم تـرادف اسـتۀ اوسـع از مـسئل،بررسی اصل اصالت تعبیرهای واژگان قرآنـی

ای بـه  دسـته: انـد  تـرادف زبـانی داشـتهبـارۀ دو دیدگاه متفاوت در،شناسان مسلمان زبان
  و)٢/١١۴: ١٩٨٢ ّ ابــن جنــی،؛٩: ١٣٢١ ،ّمــانی ر؛٣۴٧: ١٩۶٢صــالح، ( وجــود تــرادف قائــل بــوده

: ١٣٩٠ ،شـرف ؛١١: ١٣۵٣  عـسکری،؛٧٩: ١۴٢٧یاسـوف، ( انـد کـردهای دیگـر آن را انکـار  عده
ای کـارکرد خـاص خـود را دارد کـه   بر اساس معناشناسی شناختی قرآن، هـر واژه.)٢٢٢
رعـون و سـاحران،  طـه در مـاجرای فۀمثال در سوربرای  ؛دیگر آن کارکرد را نداردۀ واژ

  :گوید کند و از زبان او می قرآن به تهدید ساحران توسط فرعون اشاره می
  ...م ْوأل َّصلبنُکَ ِّ َ ُ َ لَ ِ ىف جذوع ا

ْ َّ ل ِ
ُ ُ ِ )درخت خرمـا بـه دار یها  شما را بر تنهو... ؛ )٧١ /طـه 

  .زمیآو یم

َُصـوأل   در عبـارت»فـی«مراد از حرف : اند بسیاری از مفسران گفته َ َّلبنُکْمَ َ ِ ىف جـذوع ِّ
ُ ُ ِ

ل ِا ـ ْ َّ  زیرا بـستن بـر روی ؛ است»علی«همان  ،گرفته  قرار»ِجذوع«ی با همنشینکه در  ل
یت داللت دارد و مناسـب فظر  بر»فی«که  حالی  در،شاخه معنا دارد، نه به درون شاخه

  در زبـان عربـی بـر اسـتعال»علـی« زیـرا ؛ مناسـبت دارد»علی«آیه نیست و در این آیه 
شود کـه چـرا خداونـد از ایـن تعبیـر  لذا در اینجا، این پرسش مطرح می. کند میداللت 

هـا بـه ایـن نکتـه توجـه  گـردد کـه آن  دقـت روشـن مـییاستفاده نموده است؟ با انـدک
زیـرا خداونـد بـا  ای مبتنـی شـده اسـت؛ سازی ویژه تناسب بر مفهوم اند که آیه به نکرده
ل  تعبیر ِىف جذوع ا

ْ َّ ل ِ
ُ ُ ِ خواسته نشان بدهد که فرعون به خاطر شدت ناراحتی کـه نـسبت 

ای به درخت ببندد کـه سـاحران در  گونه ها را به خواست آن به ساحران داشت، گویا می
بینـیم کـه در ایـن  لذا مـی. درون آن درختان زندانی شوند و به بیرون راهی نداشته باشند

ی سـاحران را در خـود قـرار ی کـه گـواند شده همچون ظرفی در نظر گرفته  درختان،آیه
 ه قادر ب»علی«دهد که  ای را انجام می  در این مورد وظیفه»فی« بنابراین حرف .اند داده

: ١۴٢٠  فخرالــدین رازی،؛٣/٧۶: ١۴٠٧  زمخــشری،:ک. ر؛١٣٣: ١٣٩٠نیــا،  قــائمی( انجــام آن نیــست
  .)٣١۶: ١۴١٩  صادقی تهرانی،؛٢/۴٢٩: ١٣٧٧  طبرسی،؛٢٢/٧۶
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  »جعل امامت«های معنایی مفهوم  ها و مؤلفه  کشف ویژگیندفرای. ۴
 دارای بـار معنـایی ،ی با واژگان دیگر قرآنـیهمنشین در کاربرد وحیانی و »جعل«مفهوم 

 ، نخـستین گـام،»جعـل امامـت « مفهـومِهای معنـایی برای کشف مؤلفه. خاصی است
بـرای  تالش ،گام دوم . است»جعل« و »امام« ۀ واژی لغویدستیابی به معنابرای تالش 

 و اسـتخراج »جعـل «ان اقـسامیـ قـصد ب،گام سـوم . این واژه استییشف وجوه معناک
، احـصای بـسامد آیـات گـام چهـارم.  اسـتکالمی آیات قرآنار ن واژه در بافتیبسامد ا

احـصای واژگـان جانـشین  «ای تـالش بـر،گـام پـنجم . است»جعل امامت «مشتمل بر
 ابتـدا ، و گام آخـر،»جعل «های همنشین احصای ایر تالش ب،گام پنجم . است»جعل

 ، با استفاده از معناشناسی توصـیفی»جعل امامت«های معنایی  ها و مؤلفه کشف ویژگی
اصـالت «های این عبارت با استفاده از اصـل معناشـناختی  و سپس کشف سطوح و الیه

  . است»تعابیر قرآنی

  »امام«ۀ معنای لغوی واژ. ١ـ۴
الفاء و مضاعف است و در لغـت، بـه معـانی زیـر آمـده مهموز» ممأ «ۀ امام از ریشۀواژ

امـام بـه کـسر « :گویـدباره طریحی در این . آنچه مورد اقتدا و تبعیت قرار گیرد :است
ابـن منظـور معتقـد . )۶/١٠: ١٣٧۵( » به معنای کسی است که مورد پیـروی اسـتهمزه،

ّأم،  «ۀهـر دو از ریـشو ریشه اسـت  هم) پیشوا (»مامإ«با ) جلو و مقدم (»مامأ«است که 
تفلیسی بر آن است کـه  .)١٢/٢۵ :١۴١۴(به معنای قصد کردن و پیشی گرفتن است » ّیؤم

وجه نخستین امام به معنـای پیـشرو ؛  به کار رفته استادر قرآن بر پنج وجه و معن» مامإ«
ْا للَنـْلَعْجاَو : نیـزو  )١٢۴ /بقـره( اًامَمِ إِاسَّلنِ لَكُلِاعَ جِّىنِإ : مانند ؛است ؛ )٧۴ /فرقـان( اًامـَمِ إَنيِقـَّتُمِ

ْ : ماننداست؛ » نامه«وجه دوم به معنای  .»ا فی الخیرًیعنی قائد«  ْمِھِامَمِإِ بٍاسَنُ أَّلُوا کُعْدَ نَمَ
» لـوح محفـوظ«وجه سوم به معنای  .»یعنی بکتابهم الذی عملوا فی الدنیا«؛ )٧١/ اسراء(

ْ َّلُک : ماننداست؛  وجـه  .»یعنی فی اللوح المحفـوظ«؛ )١٢/ یس( ٍنيِبـُ مٍامَمِ إِ ىفُاهَنْیَصْحَ أٍءَ
؛ )١٣/ ؛ احقـاف١٧/ هـود( اًامـَمِ إَوُ مـُابَتـِ کِهِلْبَ قْنِمَو : ؛ ماننداست» تورات«چهارم به معنای 

ُِإَو : ماننـدوجه پنجم بـه معنـای راه روشـن و پیداسـت؛  .»یعنی التوریة«  ٍنيِبـُ مٍامَمـِإِبَا لَمـَّ
 بـارۀراغـب اصـفهانی نیـز در .)٢٨ ـ٢٧: ١٣٧١ تفلیسی،( »یعنی الطریق الواضح«؛ )٧٩ /فجر(



  

ی 
اخت

اشن
معن

ی 
ررس

ب
»

ت
مام
ل ا
جع

«
...

٢١١  

  :نویسد  می اماممعنای
 معنای امام نزد عرب، امری است که مـورد تبعیـت باشـد؛ چـه انـسان باشـد کـه ًغالبا

ّو چـه محـق ) نامـه یـینماننـد آ(گفتارش مورد تبعیت است و چه کتاب باشد  کردار و
  .)١/١٩٧: ١٣٧۴ راغب اصفهانی،(باشد یا مبطل 

  :گوید  می قرآنقاموسقرشی در 
ۀ آیـ  مثـل؛ان باطـلیشوایـّان حق و پیشوای پ:ندک  میمیان را به دو دسته تقسیشوایقرآن پ
 ْوجعلنا ُ َ ْ َ َ دون بأمرنا َ َأئمة  ِ ْ َ ِ َ ُ ْ َ ً َّ ِ

َ
 )ۀ و آی)٧٣ /انبیاء  ْوجعلنا ُ َ ْ َ َ ِئمة یـدعون إىل النـارَأ َ َّ َْ

ِ َ ُ َ ً َّ ِ )و )۴١ /قـصص 
 یسمانیـر آن، ماننـد ریـا غیس باشد ی رئ؛ شودیروی پیه از وکست  ا امام آنۀنیز گفت

فه، یغمبر، خلی امر، قرآن، پیّند، راه، متولکشد تا دیوار را راست بنا ک  میواریّه بنا به دک
 را ر آنیـ نظ، آنیه از روکـ یا نمونهو  ردیگ  میادیو آنچه بچه هر روز   لشگرۀفرماند
: ١٣٧١،  بنـابیقرشـی(اسـت  جامع، همان مقتدا بـودن یسپس گفته معن ...سازند و می
١/١٢٠(.  

  »جعل«ۀ معنای لغوی واژ. ٢ـ۴
معـانی . رفتـه اسـت کـار مرتبه بـا سـاختارهای متفـاوت در قـرآن بـه ٣۴۶ »جعل« ۀواژ

َجعـل«: لیـ از قب؛شـده اسـت اسی ذکـرشن های واژه ن واژه در کتابیگوناگونی برای ا َ َ 
َفعل، صنع، خلق ی اجتباء، اصطفاء، اختیار،امعن هب َ ََ َ َ َ َ َ وضع،َ َ  مهنـا، ؛١/٢٢٩: تـا  بـیفراهیدی،( »َ

ة  ابـن سـید؛٢/١١١۴: تا  حمیری، بی؛١١/١١٠: تا  ابن منظور، بی؛۵/٣٣٨: ١٣٧۵  طریحی،؛١/١٩٠: تا بی
 لفظـی »جعـل «انـد شناسـان گفتـه  و برخی لغت)١/٢۴٠: تا  ازهری، بی؛١/٣٢٧: تا ، بیالمرسی
حـسینی واسـطی  ؛١/۴۶١: تا ابن فارس بی(است تر  ف عامین ردیهای در ا  واژهۀه از همکاست 

  .)١۴/١٠٧: تا  بییدی،زب

  »جعل «واژه یوجوه معنای. ٣ـ۴
  : ذکر کرده است»جعل «ۀوجه معنایی برای واژ ۵راغب اصفهانی 

  .»ذاکقول ید یجعل ز«: مانند ،ردنکآغاز یعنی  » طفق،صار «معنایبه . ١
َوجعل :  مانند،ردنکجاد ی ایعنی »أوجد«به معنای . ٢ َ َ َالظلمات والنور َ ُّ َ ِ

ُ ُّ
 )١ /انعام(.  

سکم أزو :  ماننــدی،زیــ از چیزیــن چیوکــت یبــه معنــا .٣ م مــن أ َواهللا جعــل  َ ُ َْ َ َْ ُْ ِ ــ ُ ْ ْ ِ ُلکــ َ َ   اًاجــَ
  .)٧٢ /نحل(
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م األرض فراشا  :حالتی از حالت دیگر، مانندتغییر  یمعنابه . ۴ ًالذی جعل  َ ِ َ ْ َ ْ ُ َلُک َ َ َ ِ
َّ َ

 )١ /بقره(.  
ُإنـا رادوه إلیـك وجـاعلوه :  ماننـد،ا باطـلیحق  ردن بر چیزی بهکم ک حیمعنابه . ۵ ُُ ِ َ َ ِ ْ َ ِ ُِّ َ َمـن  َّ ِ

َاملرسلني ِ َ ْ ُ ْ )و )٧ /قصص  علون َو ُ َ ْ َ ِهللا البنات َ َ َ ْ ِ ِ )١/١٩۶: ١٣٧۴ ،اصفهانیراغب ؛ ۵٧ /نحل(.  

  کالمی آیات قرآنار  در بافت»جعل«اقسام . ۴ـ۴
هایی است کـه هـم   و مشتقات آن یکی از پربسامدترین واژه»جعل« ۀ واژ،در زبان قرآن
اب جعل امور سبا بررسی و تأمل در انت. شده است هم به خداوند نسبت داده به انسان و

تر نسبت به مفهـوم جعـل در مـتن زبـان قـرآن  یعتوان به افق دیدگاهی وس به خداوند، می
 را در تعبیـر قرآنـی »جعـل امامـت «ِدست یافت و در نتیجه معنای بسیار ژرف و عمیـق

 بـه ،بـا ذکـر اقـسام جعـلکنـیم   نخـست سـعی مـیۀبه همین جهت در مرحلـ. دریافت
آن در قـر» جعـل امامـت «های معنـایی سازی و تبیین مؤلفه مفهومۀ زمین هایی دردستاورد
دهد که جعل مربوط بـه   جعل در قرآن نشان میۀ کاربردهای کلمۀمجموع. یابیم دست

  :موارد زیر است

  جعل بسیط. ١ـ۴ـ۴
ء است؛ یعنی حاصـل و اثـری کـه بـر ایـن قـسم از  خود شیِجعل بسیط، ایجاد و جعل

َجعلَو  ۀآی .ء است خود شی،شود جعل مترتب می َ َلمُّ الظَ ُّات والنُ َ به این نحو از  )١/ انعام( َورِ
دون و به معنای ایجاد چیزی ب جعل مرکب جعل بسیط، مقابل یا اینکه .جعل اشاره دارد

 را افـاده »کـان تامـه«ای ای کـه معنـ گونـه  به؛)مانند ایجاد زید(لحاظ امور دیگر است 
  .)۴/٣۴: ١٣٨۵ لنکرانی،موحدی فاضل ( نماید می

  جعل مرکب. ٢ـ۴ـ۴
 چیزی گردانیدن است و اثری که بـر ایـن جعـل مترتـب ی چیزی رااجعل مرکب به معن

 سـبزواری، :ک.ر( مانند ثبوت سفیدی برای جـسم ،شود ثبوت چیزی برای چیزی است می
١۴١۶ :٢/٢٢١(.  

  جعل تکوینی .٣ـ۴ـ۴
 شیء در خارج است، مانند ی ایجاد حقیقیو به معنا جعل اعتباری  مقابلیجعل تکوین
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  .)٢/۴۶ :١٣٨۶مظفر، ( موجودات آفرینش
 ای آثاری تکوینی بر پدیده مترتب نمودن مربوط به »جعل الهیه«توجهی از  موارد قابل
َجعل  :ها  مانند فرش قرار دادن زمین برای انسان،تکوینی است َ ُلکـُم َ َاألرض َ ْ َ ًفراشـا ْ َ ِ )بقـره /

َجعل الشمس : ها  و یا مصباح قرار دادن خورشید برای انسان)٢٢ ْ َّ َ ًضیاء َ َ ِ )۵ /سیون(.  
 اعمـال اختیـاری ِ مربوط به مترتب نمودن برخی آثار وضعی»جعل الهیه«مواردی از 

اثـر کفـر  هـا بـر  ماننـد پـرده قـرار دادن بـر روی چـشم، آثار تکوینی استۀمثاب انسان به
َجعل  :ورزیدن َ َ َ ِبصره َ ِ َ ًغشاوة َ َ َ ِ )٢٣ /جاثیه(.  

آثـار تکــوینی بــر  ترتــب نمــودنبـه م  مربــوط»جعـل الهیــه«تــوجهی از  مـوارد قابــل
َجعـل : اسـتّ مانند مودت و رحمتی که مترتـب بـر زوجیـت ،های تکوینی است پدیده َ َ 

م ْیب َْنُک ًمودة َ َّ َ ًورمحة َ َ ْ َ َ )٢١ /روم(.  

  واسطه جعل تکوینی بی. ١ـ٣ـ۴ـ۴
رود و معنـای اعـم از خلقـت و قـرار  ی فعل تکوینی الهی به کـار مـیاجعل الهی به معن

نظیـر   بـیای ه در مـتن زبـان قرآنـی، توسـع»جعل« ۀ معنایی کلمۀتوسع. دارد. ..دادن و
واسطه به خود   گاهی این جعل را بی،است و خداوند هنگام گزارش از موارد جعل الهیه

خواهـد بـر روی زمـین خلیفـه قـرار   نظیر اینکه زمانی که خداوند می؛نسبت داده است
ِّإىن :  مانند،جود ندارد این جعل وفرایندای در  دهد، هیچ واسطه ٌجاعل ِ ِ ِاألرض ِىف َ ْ َ ًخلیفة ْ َ َ

 .  

   باواسطهینیوکجعل ت. ٢ـ٣ـ۴ـ۴
صـورت باواسـطه بیـان نمـوده  الغیر و بـه صورت متکلم مع  را به»جعل«گاهی خداوند 

ًهای قرآنی مستقیما به خداوند نـسبت   گاهی در گزارش»خلقت«گونه که   همان؛است

 فراینـدشده است و مشیر به وجود وسـایطی در   بیان»خلقنا«بیر شده و گاهی با تع داده
 نظیـر قـرار دادن ؛توجهی اسـت  باواسطه در قرآن، دارای بسامد قابلِجعل. خلقت است

َوجعلنا السماء  :سقف برای زمین َ َّ َ ْ َ َ ً سقفاَ ْ َ )٣٢ /انبیاء(.  

  جعل تشریعی. ۴ـ۴ـ۴
 ـ بـرای موضـوعی وضعی فی و چهتکلی چه ـشارع حکمی را  جعل تشریعی آن است که
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 بیـع ربـوی یبرا بطالن عیو تشر نماز یبرا وجوب تشریع :مانندنماید،  و اعتبار می جعل
  .)همان(

  جعل از سوی انسان. ۵ـ۴ـ۴
َعلون  مانند شریک قرار دادن برای خداوند ،یابد گاهی جعل از سوی انسان تحقق می ُ َ ْ َ 

َمع ًإهلا ِاهللا َ َ َآخر ِ َ
 )جعـل و ۀ در آیات مشتمل بـر کلمـ»جعل « و سرانجام تعبیرات)٩۶ /حجر 
  از تأمل پیرامون سـبک گـزارش.شده است های متنوعی گزارش  به سبک،مشتقات آن

 جعـل و ۀتوان بسامد آیات مشتمل بـر کلمـ  در بافتار کلمات متن آیات قرآن می»جعل«
  :زیر ارائه نمود صورت مشتقات آن را به

  

   کلمۀ جعل و مشتقات آنبسامد آیات مشتمل بر 
  مشتقات اسمی جعل  مشتقات فعلی جعل  جعل در قرآن

٣۴۶  ٣۴٠  ۶  

  »جعل امامت«بسامد آیات مشتمل بر مفهوم  .۵ـ۴
 ۶ ،انیـرفته که از ایـن م کار سوره در قرآن کریم به ١١آیه و  ١٢مرتبه و در  ١٢ امام، ۀواژ

  :است  به شرح زیر»جعل امامت«آیه مشتمل بر مفهوم 
١.  لمــات فــأمتھن قــال إىن جاعلــ ُوإذ ابتلــی إبــراهمي ربــه  َِ َ ُّ ْ ْ َِّ

ِ ِ َِ َ َّ ُ َّ َ َ َ
ٍ َ ِبَکِ ُ َ َ ِ َ ْ للنــاس إمامــا قــال ومــنَكَ ِ َ َ َ ً َ ِ ِ

َّ َ ذریــىت قــال الِ َ َ
ِ َّ ِّ ُ ینــال ُ َ َ

ِعھدی ْ َالظاملني َ ِ ِ َّ
 )١٢۴/ بقره(.  

٢ . ولون رنبا هب لنا من أزواجنا وذ ُوالذین  َ َ ََ َِ ْ َ ْ َِ َ ُ َّْ ََ َ َّ َ ُ َ ًریاتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماماِ َ ِ َ ِ َّ ُ ْ ِ َ َْ َ ْ َ ٍ ُ ْ َ َ َّ ُ ِ َّ ِّ )٧۴/ فرقان(.  
٣ . ْونرید أن َ ُ ِ ُ علھم الوارثنيَ علھم أئمة و َ منن  الذین استضعفوا ىف األرض و ِ ِ َ ْ َُّ ُْ ُ َ ََّ ََ َْ َْ َ ََ ًَ َّ ِ ِِ ْ َ ْ

ِ ُ ْ ُ ْ ِ
َ َ ُ َ

 )۵ /قصص(.  
۴ . ُوجعلنا أئمة یدع ْ ََ ً َّ ِ

َ ْ ُ ْ َ َ م القیامة ال ینصرونَ َون إىل النار و َُ َ ُ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ِ َّ َ
ِ )۴١ /قصص(.  

۵ . قنون ا بآیاتنا  دون بأمرنا ملا صربوا واک َوجعلنا م أئمة  َُ َ ُ َِ ُِ َ ِ ِ
ُ َْ َ َ َُ َ َ َّ َ َ ِ ْ َ ْ َ ً َّ ِْ

َ ُ ِ ْ َ )٢۴ /سجده(.  
۶ . دون بأمرنا وأوحینا إ ِوجعلنا أئمة  َ ُ َْ َ ْ َ َ ََ ََ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ً َّ ِ ْ ُ ْ ـاءَ ريات وإقـام الـصالة وإ َل فعل ا َ ِ َِ َِ َِ َّ َ َ

ِ َ ْ َ ْ َ ْ ْ
ِ
ْ ا لنـا عابـدینَ َ الـزاکة واک ِ ِ َ َ َ ُ َ ََ ِ َّ 

  .)٧٣ /انبیاء(

   در قرآن»جعل«معنایی ۀ حوز .۶ـ۴
هـا و   و تحلیل معنایی آن در قـرآن و کـشف ویژگـی»جعل«برای بررسی بیشتر موضوع 
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 در محـور »جعـل« ۀکـه بـا واژرا هـایی  واژه باید کلید»جعل امامت « معناییهای مؤلفه
  . بررسی نماییم، معنایی دارندۀی رابطهمنشین یا جانشینی

  »جعل«بررسی مفاهیم جانشین . ١ـ ۶ـ۴
  :از ندا  عبارت، جانشینی دارندۀواژگانی که با جعل رابط

  »اجتباء« با »جعل« معنایی ۀرابط. ١ـ١ـ ۶ـ۴
 و کد و پـایـاو را برگز«ی اشده کـه بـه معنـ کرآیه ذ ١٢سوره و  ١٢بار در  ١٢ »اجتباء«

ض و بخـشش یقـرار دادن فـ« ایا بـه معنـی و )١۴: ١٣٧۵ بـستانی،(  است»دیخالص گردان
 راغـب اصـفهانی،( است» ن و شهدایقیشان از صدین اا از مقربیا و بعضی انبی برای الهۀژیو

َّمث :  مانند آیات؛)١/٣٨١: ١٣٧۴ ُاجتباه ُ َ َ ُربه ْ ُّ َفتاب َ َ ِعلیه َ ْ َ َوهدی َ َ َ )١٢٢ /طه(،  ن َّو َلِک ِتـىب َاهللا َ
َ ْ ْمـن َ ِ 

ِرسله ِ ُ ْمن ُ ُاء َ ََش
 )و )١٧٩ /آل عمران  َوکذلك ِ

َ َ َیك َ ِ َت ْ َربك َ ُّ َ )۶ /یوسف(.  
 :شـود یمـ گفتـه. اسـت »ردنکـ یآور جمع« یمعنا  به»تیجبا« ۀماد از» اجتباء«

 هکـ اسـت بـاب نیهمـ از .حـوض در را آب ردمکـ جمـع ؛»الحوض یف الماء تیجب«
 ۀهمــ و اســتعمال مــوارد ۀهمــ نــد و دریگو یمــ» الخــراج ةیــجبا «را اتیــمال آوری جمــع

 . استنهفته تشتت و تفرقه از آن حفظ و زیچ یک یاجزا آوری جمع ماده، نیا مشتقات
ه خداونـد کـ استمعن نیا به سبحان یخدا اجتباء گردد که  روشن می،آنچه گذشت از

 رامـتک دیـمز و بـه داده قـرار خـود رحمـت مـشمول را خود بندگان از یا بنده بخواهد
 یطانیشـ ۀندکپرا های در راه یندگکپرا و تفرق از را او منظور نیا به و دهد اختصاصش

 خود هک ردیگ یم صورت یوقت هم نیا و ندازدیب میمستق صراط شاهراه و به نموده حفظ
 ۀدربـار کـه  همچنـان؛گردانـد ودخـ خـاص را او ،شـده او امـور یمتـول سبحان یخدا

ُإنه :  فرموده استاشاره معنا نیهم به وسفی حضرت َّ ْمن ِ َعب ِ َادناِ لصني ِ َا ِ َ ُْمل ْ... )،طباطبـایی 
١٣٧۴ :١١/١٠٧(.  

رود کـه  دهـد کـه اجتبـاء در جـایی بـه کـار مـی د نشان مـییات قرآن مجیدر آ تدبر
 و » حـقۀائمـ« شـامل »جعـل «کـه یحال  در؛کند خداوند افراد برگزیده را انتخاب می

هـم   با،معنایی نسبی وجود دارد  بنابراین اگرچه بین این دو واژه هم.شود  می» کفرۀائم«
  . هم دارندیهای تفاوت
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  »اصطفاء« با »جعل« معنایی ۀرابط. ٢ـ١ـ ۶ـ۴
دن و ی برگزیگریآن را بر د«ی اآیه به معن ١۶سوره و  ١٢بار و در  ١٧ در قرآن »طفاءصا«

راغـب (  آمـده اسـت» و خـالصک از بنـدگان پـاینش بعـضیآفـر«نیز  و »ردنکار یاخت
َّإن : فرماید  چنانچه خداوند می؛)٢/۴٠٧: ١٣٧۴اصفهانی،  َاصطىف َاهللا ِ َ َآدم ْ حا َ ًو ُ َوآل َ َإبـراهمي َ ِ َ ْ َوآل ِ َ 

َعمـــران َ ْ ِ َ َالعـــاملني َ ِ َ َ ْ )ا یـــ و )٣٣ /آل عمـــران َوإذ قالـــت املال َ ْ َ
ِ

َ ْ
ِ َئکـــَ َة یـــا مـــرمي إن اهللا اصـــطفاِ َ ْ َ َّ ِ ُ

َ ْ َ َ َ وطھـــرِكُ َّ َ  ِكَ
َواصطفا َ ْ اءِكَ   ِ َس ِ

َ َ العاملنيَ ِ َ َ ْ )و دهکیـچ گـرفتن« یمعنـا بـه» اصـطفاء« و نیز )۴٢ /آل عمـران 
 بـر منطبـق شـود، مالحظـه تیـوال مقامـات بـا یوقت لمهک نیا و است »چیز هر خالص
 در بنـده هکـ اسـتیـن معنبـه ا مقـام نیـا در اصطفاء بنابراین .شود می تیعبود خلوص

 صـرف میتـسل پروردگـارش یبـرا یعنـی ؛ندک رفتار تشیعبود مقتضای به شئونش یتمام
نهفتـه  آن در زیـن هیتـصف اینکـهافزون بر  ،دهد یم را اریاخت یمعنا  بنابراین اصطفاء.باشد
  .)١/۴۵٣: ١٣٧۴طباطبایی، ( است

ا برگزیدن ینش ی در قرآن مربوط به آفر»ءاصطفا«دهد که  تدبر در این کلمه نشان می
چه از سویی اگرشود و  نمی» امامان کفر«شامل  و خالص است وک از بندگان پایبعض

 نـد،ک رفتار تشیعبود مقتضای به شئونش یتمام در بنده هک است  آنیاین واژه به معنا
جعل در که  زودی توضیح خواهیم داده  اما ب،باشد صرف میتسل پروردگارش یبرا یعنی

هایی  بنابراین اگرچه بین این دو واژه شباهت. دارای بار معنایی بیشتری است» حقامام «
  .هم تفاوت دارند با ،وجود دارد

  »اختیار« با »جعل« معنایی ۀرابط. ٣ـ١ـ ۶ـ۴
 ذکر شده است،سوره  ٣بار و در  ٣فقط  نشده و مشتقات آن  در قرآن بیان»اختیار« ۀواژ

ِولقد : مانند َ َ ْاخرتنا َ ُ َ ْ َ ْ َ ٍعمل َ
ْ ِ َ َالعـاملني َ ِ َ َ ْ )٣٢ /دخـان(،  َواختـار َ ْ َمـو َ ُقومـه ُ َ ْ َسـبعني َ ِ ْ ًرجـال َ ُ َملیقاتنـا َ ِ َ ِ ِ... 

َوأنا   و)١۵۵ /اعراف( َ َاخرتتك َ ُ ْ َ ْفاستمع ْ ِ َ ْ َملا َ َحی ِ ُ
 )اریـاخت مـصدر از» كاخترتـ «ۀلمک .)١٣ /طـه 

 در ًمثال یفاعل هک است نیا اریاخت قتیحق و شده رفتهگ» ریخ «ۀلمک از اریاخت و است
 ،دهـد انجـام و داده حیترج ارهاک گرید بر را ها آن از یکی ًحتما دیبا هک یفعل چند انیم

 اینکه بر گذارد یم بنا پس است، ریخ ارک فالن که دهد یم زیتم فاعل آنگاه شود، مردد
  .)١۴/١٩٣: همان(دهد  یم مانجا را همان و است بهتر ارهاک گرید از ارک نیا
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٢١٧  

َوأنـا  ۀفیشر یۀ آتردید بی َ َاخرتتـك َ ُ ْ َ ْ
 زیـرا نـشان ؛سـازی خاصـی دارد داللت بـر مفهـوم 

 اتکـمل یدارا و املک ْشخص هرچند گردد، نمی حاصل نبوت با استحقاق دهد که می
 بـه ،شـد حاصل نبوت منصب یموسبرای  اینکه بر صراحت دارد نیز باشد و فاضله
 و یموسـ بـه خطـاب ه،فیشراین آیۀ  د ویبرگز رسالت را به او تعالی حق هآنک جهت

ُداود َیـا  یۀآ َّإنـا َُ َجعلنـاك ِ َ ْ َ ًخلیفـة َ َ ِ َ داود بـه نـسبت یـۀآ و  ِّإىن َجاعلـك ِ ُ ِ ِللنـاس َ
َّ ًإمامـا ِ َ ِ بـه نـسبت 

 تقابلیـ که چه کـسی داند می زیرا تنها خداوند ؛استمدع نیا کنندۀ اثبات ، میابراه
َّإنـا...   :داد خبـر به مادرش والدت حضرت موسی نیح لذا ،را دارد نبوت و رسالت ِ 

ُرادوه ُّ ِإلیك َ ْ َ ُوجاعلوه ِ ُ ِ َ َمن َ َاملرسلني ِ ِ َ ْ ُ ْ )۶ /قصص(.  
رود کـه فاعـل  جایی به کار می دهد که اختیار در تحلیل این کلمه در قرآن نشان می

 از جانب خداونـد در »اختیار « نیز. نیست ولی در جعل چنین،بین چند چیز مردد باشد
 ، و خالص استک از بندگان پایقرآن در جایی به کار رفته که مربوط به برگزیدن بعض

 چه نبوتًشود و ثانیا اگر  می» حق و کفرۀائم« در قرآن شامل »جعل«ًکه اوال  حالی در
 ذات از جانـب نّیتع و تخصص مقام است، یقصو تیغا و یعظم منصب هک امامت و

رود کـه فـرد   مـی در جـایی بـه کـار»اختیار« و »اصطفاء«، »اجتباء« اما ،ت داردیاحد
 جعـل درۀ  در حـالی کـه در واژ،برگزیده هیچ نقشی در این انتخـاب و انتـصاب نـدارد

ًواجعلنـا للمتقـني إمامـا ۀ به دلیـل آیـ  معانی مذکور،ۀعالوه بر افاد» جعل امامت«ۀ مسئل َ ِ َ ِ َّ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ َ و 
ْقل ما یعبأ بمکْ رىب لوال دعـاؤمک  ۀآی ُ ُ َ ُ َ ْ َ ِّ َ ُ

ِ
ُ َ ْ َ َ ْ ُ... دعا و درخواست از سوی امام برای ایـن گـزینش نقـش 

  .هم تفاوت دارند بنابراین این واژگان با. ای دارد عمده

  »فعل«با » جعل« معنایی ۀرابط .۴ـ١ـ ۶ـ۴
َفعل« ۀواژ َ  هـم بـه خـدا »دادن کـارانجام « یآیه به معنا ١٠٢ سوره و ۴۴ بار و در ١٠٨ »َ

َتـر َْمل َأ  :فرمایـد  چنانچه خداوند می؛)۶۶٧: ١٣٧۵بستانی، (شده و هم به انسان  نسبت داده َ 
َکیف ْ َفعل َ َ ٍربك بعاد َ َ ِ

َ ُّ َ )و)۶ /فجر   ُقالوا ْمن َ َفعل َ َ َهذا َ َبآهلتنا َ ِ َ ِ ُإنه ِ َّ َملن ِ ِ َالظاملني َ ِ ِ َّ
 )۵٩ /انبیاء(.  

َفعل«دهد که  ان میتدبر در آیات قرآن نش َ  از سوی خداوند و انسان فقط بـرای انجـام »َ
قـرار دادن « در قرآن بیـشتر بـرای »جعل«ًشود، در حالی که قبال گفتیم  کاری استعمال می

  .بنابراین این دو واژه با هم تفاوت هم دارند. رود به کار می» ای برای پدیدۀ دیگر پدیده
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  »صنع«با » جعل« معنایی ۀرابط. ۵ـ١ـ ۶ـ۴
َصنع« َ  کـار  بـه» انجـام دادنیستگیار را به شاک«ی اآیه به معن ١٩سوره و  ١۴و در  ٢٠ »َ

راغـب اصـفهانی، (شـود هـم بـه انـسان  رفته است و این فعل نیز هم به خدا نسبت داده مـی
ِوألـق : فرمایـد ه خداوند می کچنان ؛)۴٢١/٢: ١٣٧۴

ْ َ َميینـك ِىف َمـا َ ِ ِ ْتلقـف َ َ ْ ُصـنعوا َمـا َ َ َ )و  )۶٩ /طـه
 َصنع ْ ِالذی ِاهللا ُ

ن َّ َأ َ ْ َّکل َ ٍء ُ ْ ُإنه َ َّ ٌخبري ِ ِ َعلـون َِمبا َ ُ َ ْ َ
 )نیـ و این آیـه اشـاره دارد بـه اینکـه ا)٨٨ /نمل 

 به را خود ارک و است دهیآفر متقن و درست را زیچ هر هک است ییخدا صنع و ساخت
کـه اتقـان   چـرا؛رسـاند یم امانج به ینااستوار و خدشه نیمترک بدون و صورت نیبهتر

 نه تصادفی است و ،چه آفریده  زیرا هر؛صنعتش در کل موجودات هستی متجلی است
ترین و  ترین تا بزرگ  و تمام آثارش از روی تقدیر و حساب است و از کوچک،نه ناقص

  .ترین آثارش همه معجزه است از حقیرترین تا جلیل
َواصـطنعتك  ۀدر آی ُ ْ َ َ ْ ِلنفـىس َ

ْ َ ِ یمعنـا بـه و» صـنع «از افتعـالبـر وزن » اصـطناع «ۀلمک 
 نیـا شیمعنـا ،)ردکـ صـنع را یفالنـ(» اًفالنـ صنع «:شود یم گفته یوقت. است احسان
 هاسـت کـ نیـا شیمعنـا» اًفالنـ اصطنع «:شود گفته چون و نمود احسان او به هک است
 یوقتـ: گفت هک شده نقل قفال از. ردک تیتثب و داد تحقق یفالن ۀدربار را خود احسان
 یو بـه قـدر آن هکـ اسـت نیـا شیمعنـا ،»ردکـ اصطناع را فالن یفالن «:شود یم گفته

 نیـا و اسـت یفالنـ عیصن نیا: ندیگو یم و دهند یم نسبت او به را یو هک ردک احسان
 اصـطناع  بنـابراین.)٢/٢۴: ١۴٢٢، عربـی  ابـن؛١۴/٢١٢: ١٣٧۴، طباطبایی( اوست ۀپرورد کنم

  .داد اختصاص خود یبرا را او یتعال یخدا هک استبه این معن یموس
َصنع «دهد که اگرچه ات مذکور نشان مییتدبر در آ َ  در قرآن برای انجام دادن کار »َ

امـا ، شـود به بهترین صورت و در مورد نهایت احسان کردن در حق کسی اسـتعمال مـی
 .احـسان اسـتتـر از   وحی به خیرات است که بسیار رفیع،»جعل امامت«یکی از معانی

  .هم تفاوت هم دارند با بنابراین این دو واژه

  »لقخ« با »جعل« معنایی ۀرابط.  ۶ـ١ـ ۶ـ۴
َخلق« ۀواژ َ آیه در قرآن اسـتعمال شـده  ٢١٨سوره و  ٧۵بار در  ٢۶١ به همراه مشتقاتش »َ

 م و استوار در امور است و نیـزیر و نظم مستقی و تدبیریگ اصلش به معنای اندازه. است
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ار کـ داشـته باشـد بـه ی وجـودۀز سابقیکه آن چآن بی یزیجاد چی نوآفرینی و اایعن مدر
َخلــق : فرمایــد ه خداونــد مــی کــ چنــان؛)١/۶٣٣: ١٣٧۴ راغــب اصــفهانی،( رود یمــ َ ِالــسموات  َ َ َ َّ

َواألرض ْ َ ْ َ )ش یدایـ پاین این واژه در معنی همچن.جادشان نمودی ابداع و ایعنی ؛)٧٣ /انعـام
س واح  یۀرود، مثل آ یار مکه  بیزیجاد چیو ا ٍم من 

َ ِ َ ٍ
ْ َ ْ ِ ْ َخلقُک َ َ )ه کـآفریـدنی   و)١ /نساء

 یزیـ امـا آن چ،رود  به کار نمـیی تعالی خدای جز برا، ابداع و نوآفرینی استایبه معن
َخلق«صورت   خداوند آن را به،دیآ ی به وجود میزیر دادن چییه در اثر تغک َ ر یـ غیبرا» َ

 مثـل داسـتان حـضرت ؛)١/۶٣۴: همـان(  حـاالت قـرار داده اسـتیا از خودش در پـاره
لق من الطني کھیئة الطري بإذىن  :دیفرما یه خداوند مک یسیع ِوإذ 

ْ ْ
ِ ِ ِ ْ َّ ِِّ َ ْ َ ََ

ِ ِ ُ ُ ْ َ
ِ َ )١١٠ /مائده(.  

َإىن جاعـل ىف األ  ۀ جعـل در آیـۀدهد که واژ تدبر در آیات قرآن نشان می ْ
ِ ٌ ِ َ ِّ

ًرض خلیفـةِ َ ِ َ ِ ْ از 
برخــی آن را . انــد گــانی اســت کــه مفــسران در ترجمــه و تفــسیر آن اخــتالف نمــودهواژ
َخلـق«و بعـضی آن را بـه معنـای  )١/١٢۴: ١۴٠٧ زمخـشری،(  دانـسته»تـصییر«معنـای  به َ َ« 

ای روی  مـن خلیفـه«که در حالت اول به معنای  )١/٢٨٨: ١۴٢٠ اندلـسی،ابوحیان ( اند گرفته
 خواهـد »آفـرینم ای مـی من در زمین خلیفه «یابه معن و در حالت دوم »دادم زمین قرار

که خداونـد در قـرآن در تبیـین آفـرینش شایان ذکر است . )٣/٢٧: ١٣٨۵جوادی آملی، ( بود
َخلق« از فعل ،بشر َ بحـث کـه در آن   مـوردۀکـه در آیـ حـالی  استفاده کرده است، در»َ
 فعـل ،دیگـر ارتعبـ بـه .بـرده اسـت کـار  جعل را بـهۀ واژ، خالفت مطرح استۀمسئل

َخلق« َ   جعـل درۀنظر اسـت و واژ رفته است که بعد مادی انسان مورد کار جایی به  در»َ
 اللهی مطرح اسـتةرفته است که بعد معنوی و بحث خالفت و مقام خلیف کار جایی به

 عطـا ، و از سویی خالفت و یا مقام به موجودی که هـست)٣٨ ـ٣٧: ١٣٧۶ یوسفی اشکوری،(
خـواهم  مـی« :شـود  گفته نمـی،نگام تفویض منصب ریاست به شخص زیرا ه؛شود می

 بنـابراین تفـاوت .»دادم عنوان رئیس قرار او را به «:شود  بلکه گفته می،»رئیس بیافرینم
َجعل« ۀعمد َ َخلق« و »َ َ  بعـد ی وجود و حالتی تالۀ در این است که جعل بیشتر در مرتب»َ

  .)٢/۴٠ :١٣٧١ ، بنابیقرشی(رود  از وجود به کار می

  »وضع« با »جعل« معنایی ۀرابط. ٧ـ١ـ ۶ـ۴
ن ی زمرشده که به معنای گذاشتن بار ب آیه ذکر ٢۴سوره و  ١٨بار و در  ٢۶» وضع« ۀواژ
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ُوتضع : مانند ،)٧/٢٢۴: همان( است َ َ َکل ذات محل محلھا َ َ ْ َْ ٍَ ِ
َ ُّ ُ

 )کـه   و یا مراد از وضع چنان)٢ /حج
ٍإن أول یبـت : ماننـد ،شدن است جاد، احداث و ساختهی ا،اند گفته ْ َ َ َّ َ َّ َوضـع ِ ِ ة  ُ َللنـاس للـذی  َّببکـ َ ِ ِ

َّ َ
ِ

َّ ِ
ًمباراک َ ُ )َوضع«که اند   و برخی گفته)٩۶ /آل عمـران َ َرفع«در معنویات ضد  »َ َ او «معنای  به »َ

: تـا موسـی، بـی(  اسـت»ردنکـخوار   وکین آوردن و او را پست و سبیرا از مقام رفعت پا
  .)٩٨٨: ١٣٧۵ بستانی،؛ ١/١٩۶

 در مـتن زبـانی قـرآن »وضـع«با تأمل و دقت در این واژه و با توجه به موارد کـاربرد 
خداونـد در  .ها و امتیازات ایـن دو واژه پـی بـرد ها و اشتراک توان به برخی از تفاوت می

َإن أول یبـت وضـع  :فرماید عنوان اولین بیت می سازی کعبه به هنگزارش از نهادی ِ ُ ٍَّ ْ َ َ َ َّ ِ للنـاس للـذی ِ
َّ َ

ِ
َّ ِ

ًة مباراک َ َ ُ َ َببکَّ َ وهدی للعاملنيِ ِ َ َ ْ ِ ً ُ َ )آسـمان در جای دیگر در گزارش از برافراشـتن  .)٩١ /آل عمران
َوالــسماء  :فرمایــد قــرار دادن در زمــین مــیو تــرازو  َ َّ َ رفعھــا ووضــع املیــزانَ َ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ )یعنــ؛ ی)٧ /حمــنر 

  ولـی،معنـایی دارنـد  همۀهم رابط  بوده و باهای مشترک  دارای مؤلفه»جعل« و »وضع«
َوضـع« زیرا ؛ بیشتری استۀ معناییدارای توسع »جعل«مفهوم  َ معنـای   در مادیـات بـه»َ

  اسـت و حـال»ین آوردنیاز مقـام رفعـت پـا« و در معنویات به معنـای ،»گذاشتن بار«
 مقـام و یاعطـا« و در معنویـات بـرای ،»قرار دادن« در مادیات به معنای »جعل«آنکه 

ـدون   : ماننـد،رود به کـار مـی»  حقۀرفعت مقام در دنیا و آخرت در ائم َوجعلنـا أئمـة  ُ َْ َ ً َّ ِ
َ ْ ُ ْ َ َ َ

َبأمرنا ِ ْ َ ِ ،رود ین آوردن مقام رفعت هرگز به کار نمیی ولی برای پا.  

  »جعل« همنشینبررسی مفاهیم  .٢ـ ۶ـ۴
  :رح ذیل استبه شبعد  در آیات »جعل«های  همنشین ،در یک نگاه کلی

  ر راجع به خداوندی و دیگر ضما»ّنی و ناإ «ریضما و »امامان حق«. ١ـ٢ـ ۶ـ۴
 ۀامـام و ائمـ« بـا »جعـل« ، در قرآن کـریم»جعل امامت « مربوط بهۀآی ۶مورد از  ۵در 
 ،گرفته اسـت و در تمـام مـوارد ها قرار  آنۀواسط  باواسطه و یا بیهمنشین عنوان  به»حق
  : به شرح ذیل،گردد ت به خداوند برمیر موجود در آیایضما
١ . لمــات فــأمتھن قــال إىن جاعلــ ُوإذ ابتلــی إبــراهمي ربــه  َِ َ ُّ ْ ْ َِّ

ِ ِ َِ َ َّ ُ َّ َ َ َ
ٍ َ ِبَکِ ُ َ َ ِ َ ْ للنــاس إمامــا قــال ومــنَكَ ِ َ َ َ ً َ ِ ِ

َّ َ ذریــىت قــال الِ َ َ
ِ َّ ِّ ُ ینــال ُ َ َ

ِعھدی ْ َالظاملني َ ِ ِ َّ
 )١٢۴/ بقره(.  

٢.  ولون رنب َوالذین  َّ َ َ ُ َُّ َ َ ِ ًا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماماَ َ ِ َ ِ َّ ُ ْ ِ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ٍَ ُ ْ ََ ََ َّ ُ ِ َّ ِّْ ُْ
ِ ْ ِ َ

 )٧۴/ فرقان(.  
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٣ . قنون ا بآیاتنا  دون بأمرنا ملا صربوا واک َوجعلنا م أئمة  َُ َ ُ َِ ُِ َ ِ ِ
ُ َْ َ َ َُ َ َ َّ َ َ ِ ْ َ ْ َ ً َّ ِْ

َ ُ ِ ْ َ )٢۴/ سجده(.  
۴.  ْوجعلنا ُ َ ْ َ َ ـاءَ ريات وإقـام الـصالة وإ دون بأمرنا وأوحینا إل فعل ا َ أئمة  َ ِ ِ َِ َ ْ َِ َِ َّ َ َ

ِ َ ْ َ ْ َ ْ ْ
ِ
ْ َ َ ُْ َ َ ََ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ً َّ ا لنـا عابـدینِ َ الـزاکة واک ِ ِ َ َ َ ُ َ ََ ِ َّ 

  .)٧٣/ انبیاء(
۵ . ْونرید أن َ ُ ِ ُ علھم أئَ ِ منن  الذین استضعفوا ىف األرض و ِ

َ َْ ُ َ ََّ َ ْ َ ِ ْ َ ْ
ِ ُ ْ ُ ْ ِ

َّ َ َ ُ علھم الوارثنيَ َمة و ِ ِ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ً َّ )۵/ قصص(.  

   راجع به خداوند»نا «ریضم و »امامان کفر«. ٢ـ٢ـ ۶ـ۴
گرفتـه   باواسطه قرارهمنشینعنوان   به» کفرۀائم« در قرآن کریم با »جعل «،آیهیک در 

َوجعلنــا أئمــة یــدعون إىل : گــردد  بــه خداونــد برمــی»نــا«اســت و ضــمیر 
ِ َ ُ ْ ََ ً َّ ِ

َ ْ ُ ْ َ َ م القیامــة ال َ َ النــار و ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ِ َّ
َینصرون ُ َ ُ )۴١/ قصص(.  

  »معصوم/ ظالم«مفاهیم متقابل . ٣ـ٢ـ ۶ـ۴
/ ظـالم« مفـاهیم متقابـل ،انـد گرفتـه  قـرار»جعـل«ی بـا همنـشینمفاهیم دیگری که در 

ِوإذ : آیند  زیر به دست میۀباشند که این مفاهیم متقابل از آی  می»معصوم ِ ْ ابتلی إبَ ِْ
َ ُراهمي ربـه َ ُّ َ َ ِ َ

ُلمات فأمتھن قال إىن جاعل ِ َ ِّ
ِ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ٍ َ ْ للناس إماما قال ومنَكِبَکِ ِ َ َ َ ً َ ِ ِ

َّ َ ذریىت قال الِ َ َ
ِ َّ ِّ ِ ینال عھدیُ ْ ََ ُ َالظاملني َ ِ ِ َّ

 )١٢۴/ بقره(.  
ْقال ومن  ،در این آیه ِ َ َ ِ ذریىتَ َّ ِّ ُ

 به  َقـال ال َ ِ ینـال عھـدیَ ْ ََ ُ َالظـاملني َ ِ ِ َّ
 یعنـی از  شـده اسـت؛ مقیـد

َقال ال  «یهمنشین َ ِ ینال عھـدیَ ْ ََ ُ َالظـاملني َ ِ ِ َّ
 ؛باشـد معصوم دیبا امام شود که  روشن می»امام« با 

 شـود، صادر او از یظلم هک است کسی هر  مطلق،هیآ در» نیظالمال «ۀلماز ک زیرا مراد
 کشـر  ظلـمنیـا چـه حـال .)٢٣: ١٣٧٨زاده آملـی،  حسن( باشد کوچک اریبسظلم  هرچند
 صالح و ردهک توبه بعد و باشد ابتدا در چه و باشد عمر ۀهم در چه ت،یمعص چه و باشد
 عمـرش یتمام در هک است یسک تنها پس امام .باشد امام تواند ینم فرد نیا باشد، شده
  .)همان: ک.ر( باشد و معصوم باشد نشده بکمرت را یظلم ترین کوچک یحت

  »منت گذاشتن«مفهوم . ۴ـ٢ـ ۶ـ۴
ُونریـد  : گرفته است  قرار»جعل «همنشینعنوان   آیه بهیک در »ت گذاشتنمن«مفهوم  ِ ُ َ

ْأن علھم الوارثنيَ علھم أئمة و َ منن  الذین استضعفوا ىف األرض و ِ ِ َ ْ َُّ ُْ ُ َ ََّ ََ َْ َْ َ ََ ًَ َّ ِ ِِ ْ َ ْ
ِ ُ ْ ُ ْ ِ

َ َ ُ َ
 )جعل امامت یعن؛ ی)۵/ قـصص 

  .است گاند از سوی خداوند بر بنیمنت
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  »عدم نصرت/ نصرت«مفهوم  .۵ـ٢ـ ۶ـ۴
گرفته که با مفهـوم متقابـل   قرار» کفرۀائم« همنشین در یک آیه »عدم نصرت «مفهوم
م القیامـة ال ینـصرون :  حق اشاره داردۀ ائم»نصرت« به ،خود َوجعلنا أئمة یدعون إىل النـار و َُ َ ُ ََ ُِ َ َ ِ ْ َ ْْ َ َ َ َِ َّ ْ ََ

ِ ُ ً َّ ِ
َ ْ َ 

  .)۴١/ قصص(

  »امامت« خواست مقام و در»ربوبیت«مفهوم . ۶ـ٢ـ ۶ـ۴
خــورد، مفهــوم   بــه چــشم مــی»جعــل «هــای همنــشیناز مفــاهیم دیگــری کــه در میــان 

 درخواست مقام امامت از ،شود دوم استنباط میۀ  است و پیام لطیفی که از آی»ربوبیت«
  :سزایی دارده  دعا و درخواست خود امام نقش ب، یعنی در جعل امامت؛سوی امام است

١ . لمــات فــأمتھن قــال إىن جاعلــ ُوإذ ابتلــی إبــراهمي ربــه  َِ َ ُّ ْ ْ َِّ
ِ ِ َِ َ َّ ُ َّ َ َ َ

ٍ َ ِبَکِ ُ َ َ ِ َ ْ للنــاس إمامــا قــال ومــنَكَ ِ َ َ َ ً َ ِ ِ
َّ َ ذریــىت قــال الِ َ َ

ِ َّ ِّ ُ ینــال ُ َ َ
ِعھدی ْ َالظاملني َ ِ ِ َّ

 )١٢۴/ بقره(.  
٢.  ولون رنبا هب لنا من أزواجنا وذر ِّوالذین  ْ َُ َ َ ََ َِ ْ َ ْ َِ َ ُ ََّ َ َّ َ ُ َ ًیاتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماماِ َ ِ َ ِ َّ ُ ْ ِ َ َْ َ ْ َ ٍ ُ ْ َ َ َّ ُ ِ َّ )٧۴/ فرقان(.  

  »صبر و یقین و عبادت مستمر«مفاهیم . ٧ـ٢ـ ۶ـ۴
صـبر و یقـین و « مفـاهیم ،انـد گرفتـه  قرار»جعل«ی با همنشیناز مفاهیم دیگری که در 

  .باشند  عصمت میۀکه همگی الزمهستند  »عبادت مستمر
١.  َوج قنونَ ا بآیاتنا  دون بأمرنا ملا صربوا واک َعلنا م أئمة  َُ َ ُ َِ ُِ َ ِ ِ

ُ َْ َ ُ َ َ َّ َ َ ِ ْ َ ْ َ ً َّ ِْ
َ ُ ِ ْ َ )٢۴/ سجده(.  

٢.  ـاء ريات وإقـام الـصالة وإ دون بأمرنا وأوحینا إل فعل ا َوجعلنا أئمة  َ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َِ َِ َّ َ َْ
ِ َ ْ ـ َ ْ َ ْ َْ

ِ
ْ َ َ ُ َْ َ َ ََ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ً َّ ِ

ُ َ الـزاکة واکْ ََ ِ َا لنـا عابـدینَّ ِ ِ َ َ َ ُ
 

  .)٧٣ /انبیاء(

  »وحی به فعل خیرات«مفهوم .  ٨ـ٢ـ ۶ـ۴
وحـی بـه «خـورد، مفهـوم   به چشم می»جعل«های  همنشینمفهوم دیگری که در میان 

ـدون  :  نماز و زکات است که از لوازم عـصمت اسـتۀو اقام» افعال خیر َوجعلنـا أئمـة  ُ َْ َ ً َّ ِ
َ ْ ُ ْ َ َ َ

ْبأمرنا وأو ََ َ ِ ْ َ اءِ ريات وإقام الصالة وإ َحینا إل فعل ا َ ِ ِ َِ َِ َِ َّ َ َ
ِ َ ْ َ ْ َ ْ ْ

ِ
ْ َ َ ْ ا لنا عابدینَ َ الزاکة واک ِ ِ َ َ َ ُ َ ََ ِ َّ )٧٣ /انبیاء(.  

  »جعل امامت«های معنایی  ها و مؤلفه ویژگی. ۵
 معنـای دۀ را بـرای افـا»جعـل« ۀاکنون وقت آن است که بیان نماییم چرا خداونـد کلمـ



  

ی 
اخت

اشن
معن

ی 
ررس

ب
»

ت
مام
ل ا
جع

«
...

٢٢٣  

 نکرده است؛معنای آن استفاده   برگزیده و از کلمات هم،مام به امامت و انتصاب انصب
هـا و  تـوان در تبیـین ویژگـی  مـی»جعـل« همنشینزیرا پس از بررسی مفاهیم جانشین و 

  : چنین گفت»جعل امامت «های معنایی مفهوم مؤلفه
 ایـن اسـت »امامـت جعل « مشتمل بر مفهومِهای جعل در آیات ًاوال یکی از ویژگی

 استعمال شده است، در حالی که »امام کفر« و »امام حق« ِ این واژه برای دو مصداقکه
  و از سویی دراند معنای جعل فقط برای افراد برگزیده استعمال شده هم  واژگان،در قرآن
ُإىن جاعل ن واژه با ساختار ی ا،یک آیه ِ َ ِّ

ه نـشانگر آن اسـت کـه جعـل کـرفتـه  کـار  بهَكِ
 دوام و اسـتمرار تـا امـام زمـان میابـراه  حضرتۀذری  درامامت خاص خداوند

 ایـن ویژگـی دوام و اسـتمرار را ،معنـای جعـل های هـم  در حالی که دیگر جانشین،دارد
 چه مـؤمن و چـه کـافر، از نـوامیس آفـرینش اسـت ، زیرا نیاز به پیشوا در انسان؛ندارند

 بـه ایـن نکتـه ،گردنـد د برمیری که همگی به خداونیضما  و نیز)١/٢٩۴: ١٣۶٢ طالقانی،(
، فقـط بـه دسـت  هر دو نوع امام که جعلی از نـوع تکـوینی اسـتِاشعار دارند که جعل

و  ه امامان حقکهای نیک و بدی  ها و زمینه است و تنها اوست که بر طبق شایستگیخد
حـق و یـا امامـان  کننـده بـه عنوان امامان هدایت را به  آنان،کنند کفر در خود ایجاد می

 کفـر ِ حق شدن و یـا امـامِبنابراین وقتی شرایط امام .کند کننده به آتش جعل می عوتد
ْولن  :مطابق یک قانون کلی و سنت الهی ،ّشدن به حد نصاب خاصی رسید َ ـَد َ ِ

ِلـسنة َ َّ ُ  ِاهللا ِ
ًتبدیال ِ ْ َ )٢٣/ فتح( ، ْولن َ َد َ ِ

ِلسنة َ َّ ُ ًویال ِاهللا ِ ْ َ
 )عنـوان امامـانی  عنـون بـهاین افراد م ،)۴٣/ فاطر

 .خواننـد مـی سوی آتش فـرا کنند و یا به سوی حق هدایت می ا مردم را بهیشوند که  می
 و امام ِالحق و سابق  این است که این واژه به وضع»جعل« ۀهای واژ نیز از دیگر ویژگی

ـ : فرماید  زیرا خداوند می؛اشاره دارد امامت ْوجعلنـا مـ أئمـة  َ ً َّ ِْ
َ ُ ْ ِ َ ْ َ َ ا بآیاتنـا َ َدون بأمرنـا ملـا صـربوا واک ُِ َ ِ ِ

ُ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ِ ْ َ َ
َقنون ُ ِ ُ
 )١/٢٩٣ :همان(  ندارندای معنا چنین ویژگی هم که واژگان حالی در ،)٢۴/ سجده(.  

 اول ۀ در درجـ»امام حق « در»جعل امامت«ًثانیا پیوستگی بسیار نزدیکی که مفهوم 
 دارد، بیانگر این مسئله است کـه »هدایت «دوم با مفهوم ۀ و در درج»توحید«با مفهوم 
 انسان دارد تا آنجا که »هدایت« و »توحید« ارتباط تنگاتنگی با »جعل امام حق «مفهوم
 آن است که خداوند تنها راه رسیدن به توحید را از طریق ۀکنند ی این مفهوم تداعییگو

 دنبـالش بـرد، یم مامتا از ینام جا هر میرک  زیرا قرآن؛هدایت امام حق قرار داده است
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 نـدک ریتفـس را نـامبرده ۀلمـک خواهـد مـی ییگـو هکـ یتعرض ؛شود می تیهدا متعرض
بـه همـین مطلـب  الذهب امام رضـاة چنانچه حدیث سلسل؛)١/۴١١: ١٣٧۴ طباطبایی،(

شـایان  ۀنکتـ.  اسـت»جعل امامت«های بسیار مهم  ته یکی از مؤلفهکو این ن اشاره دارد
عنوان عهدی قرار داده است که این عهد هرگز   را به»جعل امامت «که خداونداینتوجه 

عبـارت   زیـرا؛)١/۵٢: ١۴٢٢ ابـن عربـی،( رسـد و اختـصاص بـه معـصوم دارد به ظالم نمی
 ُینال َال َ ِعھدی َ ْ َالظـاملني َ ِ ِ َّ

 و ظلـم و گنـاه از طهارت و سوءسابقه عدم اینکه در است حیصر 
 پس عهد و .)١/٢٩۴: ١٣۶٢ طالقانی،( است امامت امبه مق لین شرط حق، راه در استقامت

 است و نیـز یکـی از نکـاتی کـه از »جعل امامت«های ضروری  عصمت از دیگر مؤلفه
 در »منـت گذاشـتن«گردد، ایـن اسـت کـه مفهـوم  سیاق متنی و کلی قرآن اصطیاد می

د از بعثـت های بیکران خداوند بع آیات مذکور به این نکته اشعار دارد که از میان نعمت
توان گفت  بنابراین می . برای انسان وجود ندارد»جعل امامت «پیامبران، نعمتی واالتر از

حـسینی ( استه ت بودن آن بر کل انسانّمن ،های معنایی این عبارت از واالترین مؤلفهکه 
  .)١/۴٠۶: ١۴٠٩ استرآبادی،

ا مفهـوم  چنـان بـ»جعـل امامـت«از سویی دیگر، در برخـی از ایـن آیـات، مفهـوم 
ربوبیـت « از »جعـل امامـت« پیوستگی دارد که گویی حتی تصور تفکیـک »ربوبیت«

ِّإىن   زیرا از؛قبول است قابل  غیر»حق َجاعلك ِ ُ ِ ِللنـاس َ
َّ ِ نـسبت به خود خداوند را جعل هک 

طالقـانی، ( است مردم عموم به سود امامت هک شود یم معلوم ،آمده »انتفاع الم« با و داده
ا لنا عابدین گیرد و از عبارت  ت میئ که از ربوبیت خداوند نش)١/٢٩٣: ١٣۶٢ َواک ِ ِ َ َ َ ُ َ َ معلـوم 
امام حق با عبادت مستمر به چنان یقینی رسـیده کـه فـانی در حـق گـشته و  شود که می

چیـز   بلکه همـه،چیزی ندارد  و از خود هیچ)١/۵٢: ١۴٢٢ ابن عربی،(  اوستیباقی به بقا
بـرای » جعـل امامـت«داند و با اختیار خود از خـدا درخواسـت  میرا ظهور و بروز حق 

سـزایی ه نقـش بـ» جعـل امامـت« یعنی دعا و درخواست خود آنان در ؛نماید متقین می
َأوحینا  دارد و عبارت ْ َ ْ ْإل َ

ِ
ْ َ َفعل ِ ْ ريات ِ ِا َ ْ َ َوإقام ْ َ

ِ ِالصالة َ َ اء َو َّ َإ َ ِالـزاکة ِ َ َّ دهد کـه خداونـد بـا  نشان می
خـود  تا خودبه دهیگردان راتیخ ۀسرچشم یبه وح ارتباط را با ها این  قلوب،چنین جعلی

 و راتیـخ بـه امـر از ریـغ رات،ی به خی چون وح؛ات باشندکز ۀدهند و  نمازۀکنند اقامه
توان صبر، یقین،  بنابراین می .)١/٢٩٣: ١٣۶٢طالقانی، ( استه آن به فیلکت و زکات و نماز



  

ی 
اخت

اشن
معن

ی 
ررس

ب
»

ت
مام
ل ا
جع

«
...

٢٢۵  

 فنای در حق و درخواست امامت از سوی خود امام را از دیگر  مستمر، عصمت،عبادت
ّتوان عهد، منت بودن امامـت،   دانست و همچنین می»جعل امامت «های ضروری مؤلفه

 مستمر امام را از سـوی خـدا ِ هدایتگری از نوع ایصال به مطلوبۀو جنب وحی به خیرات
 ِآمادگی امامهمچنین . مود محسوب ن»امامت حق«های معنایی جعل  ترین مؤلفه از مهم

 و عـدم نـصرت آنـان ،سوی آتش را با زبان حال و جعل از سوی خدا کفر در دعوت به
  .دانست» امام کفر «های معنایی جعل در آخرت را از مؤلفه

  چگونهاند کردهال کاش برخی مفسرانکه ضروری است  نکتهاین  اشاره به ،در ادامه
و به همین جهت معنای جعـل را ؟ دهد قرار »فرامام ک« را یسانک خداوند است نکمم

م القیامـة ال ینـصرون ۀ در آی َوجعلنـا أئمـة یـدعون إىل النـار و َُ َ ُ ََ ُِ َ َ ِ ْ َ ْْ َ َ َ َِ َّ ْ ََ
ِ ُ ً َّ ِ

َ ْ َ١۴٠٧زمخـشری، ( انـد  تغییـر داده :
 اما حقیقـت آن اسـت کـه جعـل .)٧/٣٩٨: ١٣٧٢  طبرسی،؛ ٢٠/۶٢: ١٩٨۴ ، ابن عاشور؛۴١۶/٣
ً که صـریحا در  استقابل تغییر و تبدیل الهی ی غیرها سنتبرخی  مقتضی ،»امام کفر«

  : مانند،اند شده ذکرقرآن 
ْا کـسبتَا مـََهلـ  :سنت بازتاب اعمال. ١ َ َ ْ وعلیَ َ َ ْا اکتـسبتَا مـَھـَ َ َ َ ْ )کـس هـر چـه  هـر؛ )٢٨۶ /بقـره

  . به ضرر خود اوست]اگر بد باشد[ به نفع اوست و ]اگر خوب باشد[انجام دهد 
َّفلمـ  :سنت زیادت ضاللت. ٢ َ ُاغ اهللا قلـوَزَوا أُغـاَا زَ َ ُ ُ ُ َ... )پـس چـون از حـق ؛ )۵ /صـف

  . را برگرداندهایشان هم دل خدا ،برگشتند
ْ یؤخرِکْنَلَ و... : سنت امهال. ٣ ُ ُ ِّ َ ًّ أجل مـسمیَىلِ إُ َ ُ ٍ َ... )گنهکاران بالفاصـله [؛ )۴۵ /فاطر

  .شود می  دادهمهلتها  به آنن ی معیتتا مد بلکه ]شوند مؤاخذه نمی
ًّکال  :ّسنت امداد. ۴ َ مند هؤالُ ُ َ ُّ ِ َ وهؤالِءُ ُ َ ِ من عطاءِءَ َ َ ْ ِّ ربِ هـر یـک از دو گـروه  ؛)٢٠ /اسراء( َكَ

  .شوند یاری می ]اطلبیطلب و دن آخرت[
ا بآیاتنـا سنـستدرجھم : ّسنت اسـتدراج. ۵ ْوالـذین کـذ ُْ َ َُ َِ ْ َ ََ َ ِ ِ ُ َّ َ

ِ
ْ مـن حیـَّ َ ْ َث الِ َ یعلمـونُ ُ َ ْ َ )و  ؛)١٨٢ /اعـراف

گرفتـار  داننـد از جـایی کـه نمـیهـا را  آنرا تکذیب کردند، به تدریج ما ها که آیات  آن
  .یم کردمجازات خواه

ْواملی هلم  :سنت امالء. ۶ ُ َ ِ
ُ ْن کیِ إَ َ ِی متِدَّ دهم  می گنهکاران مهلتو به ؛ )١٨٣ /اعـراف( ٌنيَ

  .است شده حسابمن  ۀنقش و طرح رایز ؛]شدبا تر دردناک مجازاتشان تا[
َإن اهللا ال  :سنت تغییر سرنوشت به خاطر تغییر روش. ٧ َ َّ َ یغري مِ ُ ِّ َ وم حـىتُ َّا  َ ٍ ْ

َ
َ یغـريوا مـِ ُ ِّ َ سھمُ ْا بأ ِ ِ ـ ُ ْ َ

ِ 
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چـه را که آنـان آندهد، مگر آن  سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمیخداوند؛ )١١ /رعد(
  .ر دهند تغیی،در خودشان است

ْوأن : سنت رسیدن به آنچه کـه انـسان بخواهـد. ٨ َ ْـ لـیس لإلَ ِ
ْ
ِ َ ْ َان إال مـا سـعیَ َ َ َّ

ِ ِ  و ٣/ نجـم( َس
  .ستین او وششک و یسع جز یا بهره انسان یبرا؛ )٣٩

میان قـوانین تکـوینی و تـشریعی و دهد که  ی الهی در قرآن نشان میها سنتبررسی 
ّ علی و معلولی برقرار است؛ زیرا نظام عـالم، نظـام ۀ ارتباط وجودی و رابط،اعمال انسان

 شئون هستی برقرار ۀ در همیتالعمل است و جریان عل کنش و واکنش یا عمل و عکس
س مبـا کـسبت رهینـة رو، این حقیقت و قانون که  این از. است ٌکـل  َ ِ َ ْ َ َ َ َُ ِ ٍ ـ ْ َ ُّ )انـسان در ( )٣٨ /مـدثر

. الهـی اسـتناپـذیر  سـنت و قـانون تخلـفنیـز  ،)ها و اعمال خویش اسـت گرو اندیشه
تـرین   کوچـک یعنـی؛اشتد خواهد در بر را جیاساس این قانون، عمل هر فردی نتای بر

هـای انـسان هـر چـه باشـد، زیـر  پاسخ نیست و تالش اندیشه و عمل در نظام هستی، بی
 ّانسان مانند بنایی اسـت کـه سـاختمان وو گیرد  های الهی قرار می پوشش یکی از سنت

 در هکـ نابراین همچنان ب.سازد  می خودبنای وجودی خویش را با مصالح اندیشه و عمل
 تیمـش هآنکـ بـا و اسـت برقـرار تیـمعلول و تیـعل سـنت و قانون ،نیوکت عالم سراسر

 را یا حادثـه حـوادث، آن حـداثِا و موجودات جادیا در همواره ،است مطلق ْپروردگار
 عـالم در نیهمچنـ .باشـد مفقود آن موانع و موجود حدوثش طیشرا هک ندک یم احداث

وجود  تیهدا یتقاضا خودش یۀناح از هک ندک یم تیهدا را یسکخداوند تنها  ،عیتشر
نـد و ک ینمـ تیهـدا را هرگز او ،ندک یم اعراض او تیهدا از هک یسک اما .باشد داشته

د بـا سـعی و این است که این افـرا» امام کفر«ی ها شاخصه نیتر مهمکه یکی از  جاآن از
 خداوند هم همین خواسـته را بـرای آنـان ،کنند یمدعوت   مردم را به سوی آتش،تالش

 ،کنـد ینمجعل » امام کفر«افرادی را به عنوان   خداْ بنابراین در حقیقت.کند یمنهادینه 
 به نام ، خودشِی الهیها سنت آنان و از این امتزاج ِبلکه خداوند از این انتخاب تکوینی

کنـد و براینـد  یاد کرده است؛ یعنی خداوند چندین سـنت جعـل مـی» ام کفرام« جعل
رسـد   با این توضیح به نظر مـی.رسد می» امام کفر« به جعل ها سنتعمال این ِاامتزاج و 
  . جبر الهی در مورد پیشوایان کفر به کلی منتفی گرددۀکه انگار
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اصالت « بر اساس اصل شناختی »جعل« ۀ مفهومی واژۀتحلیل توسع. ۶
  »تعابیر قرآنی

 در قـرآن »جعل امامت« در تعبیر »جعل « عبارتِهای مختلف برای اینکه سطوح و الیه
» اصـل تعـابیر قرآنـی«گوییم در معناشناسی شناختی بر اساس   می،تر گردد کریم روشن

ای خـاص از قلمـرو  واقع با مفهوم خاصی مرتبط اسـت و بـه شـیوه ای قرآنی در هر واژه
هرگـز دو واژه بـه نحـو یکـسان از یـک قلمـرو نمـابرداری . کنـد داری مـیمعرفت نمابر

توانـد   دیگر نمیۀدارد که واژ را  قرآنی کارکرد خاص خودۀرو، هر واژ این از. کنند نمی
هـای  هـا و بافـت  در سـیاق»جعـل« ۀدر مورد کاربردهای متفاوت واژ. آن را انجام دهد

ُ در سـیاق معـین، بـرش »جعـل «ۀژ زیـرا وا؛کنـد گوناگون هم همین سخن صـدق مـی
آورد که همین واژه در سیاقی دیگـر،  خاصی از معارف و اطالعات گوینده را فراهم می

بنا بر ترادف زبـانی، معنـای یـک چون  ،دهد ُبرش متفاوت از آن معارف را به دست می
  نخـستۀنتیجه، معنـای تعبیـری کـه در آن واژ در. یابد ای دیگر تحویل می واژه واژه به

نیـا،  قائمی( یابد  دوم آمده است، تحویل و تقلیل میۀآمده، به معنای تعبیری که در آن واژ
ًبنابراین با توجه به این اصل شناختی و بنا بر آنچه قبال بیان کردیم که برخی  .)١٣٣: ١٣٩٠

ف یـن ردیـهـای در ا  واژهۀه از همـکـ اسـت ی لفظ عام»جعل «اند شناسان گفته از لغت
 و راغـب اصـفهانی )١۴/١٠٧: تا  بییدی،زبحسینی واسطی  ؛١/۴۶١: تا  بی،ابن فارس(است تر  عام
 یزین چیوکت ردن،کجاد یردن، اک از قبیل آغاز ،ن واژه ذکر کردهی وجه معنایی برای ا۵

 اکنـون ضـروری اسـت ،ردن بـر چیـزیکم کگر، حی از حالت دیر حالتیی، تغیزیاز چ
 »جعـل امامـت« در آیات مـشتمل بـر ،ن نمودهوجوه معنایی را که راغب برای جعل بیا

 وجـه معنـایی ۵ هر »جعل امامت«رسد در مفهوم  به نظر می  زیرا؛ّمورد مداقه قرار دهیم
ن سـاختار در آیـات یـ اسـتعمال اِاز بررسـی مـوارد گونـاگون؛ چون مذکور صادق باشد

 کـار انی بهای از مع  گستردهۀیابیم که این ماده در شبک  درمی»جعل امامت«مشتمل بر 
 ۀ جعل را فقط به معنـای پـیش نمونـ، این مواردۀکه مفسران در هم حالی در، رفته است
ها بـه خـاطر عـدم توجـه بـه بافـت   البته شاید آن.اند گرفته  در نظر»قرار دادن «آن یعنی

 بنابراین . مراد است»قرار دادن «اند که در هر مورد سازی قرآن گمان برده آیات و مفهوم
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 »جعـل امامـت «ست نشان دهیم که چگونه تعابیر قرآن در آیـات مـشتمل بـر اضروری
  .تفاوت دارد

وی  البتـه . اسـت»آغاز نمـودن« جعل از دیدگاه راغب ۀنخستین وجه معنایی واژ. ١
 حـال اگـر بتـوان ایـن وجـه را در .این وجه معنایی را به مثال غیر قرآنی بیان نموده است

ُوإذ ابتلـی إبـراهمي ربـه   ۀمعنای جعل امامت در آیکه فت  شاید بتوان گ،قرآن محقق دانست ُّ ْ ْ ََ َ ِ َ ِ ِ
َ َ

ُلمـات فــأمتھن قـال إىن جاعلــ ِ َ ِّ
ِ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ

ٍ َ ْ للنـاس إمامــا قـال ومــنَكِبَکِ ِ َ َ َ ً َ ِ ِ
َّ َ ذریـىت قــال الِ َ َ

ِ َّ ِّ ِ ینـال عھــدیُ ْ ََ ُ َالظـاملني َ ِ ِ َّ
 )١٢۴/ بقــره(، 

زی جالبی وجود دارد که وجوه شـباهت سا  مفهوم، بلکه در آیه،صرف قرار دادن نیست
لمـات  شناختی میان شناختی و معرفت هستی ٍوإذ ابتلی إبراهمي ربـه  َ ِبَکِ ُ ُّ ْ ْ ََ َ ِ َ ِ ِ

َ َ و  َّفـأمتھن ُ َّ َ َ َ
 ،ۀ اسـتعار 

 وصـل ۀ، حلق»کلمات«واقع  که در پدید آورده که عبارت است از اینمفهومی بدیعی را
 در ایـن آیـه از نـوع جعـل »جعل«این است که بین ابتال و جعل امامت است و نشانگر 

 زیـرا در ایـن آیـه خداونـد ؛ اسـت»آغاز امامت«واسطه و به معنای  مستمر و بی تکوینی
دادم و  عنـوان امـام بـرای مـردم قـرار  پس از پایان امتحانات ابراهیم، او را بـه:فرماید می

  .شود امامت او آغاز می
 جعـل امامـت ،ر عرفـان و حکمـت شـیعید های تکوینی امامت  جنبهۀمالحظ با. ٢

 امـام ، آن فـیض وجـودیۀ فیض وجودی به امام است کـه در اثـر استفاضـۀنوعی افاض
ه  کـ چنـان؛گیـرد شود که در مرکز عالم وجـود قـرار مـی  وجودی خاصی میۀدارای رتب

  :فرماید  میالبالغه نهج در حضرت علی
ّ محلی منها محلّنأهو یعلم و« خدا و  ؛) شقشقیهۀ خطب:البالغه نهج ( » القطب من الرحیّ

  .داند که موقعیت من در والیت مانند موقعیت محور در آسیاب است می

ريات  :فرمایـد نیز خداوند می ِوأوحینـا إلـ فعـل ا َ ْ ـ َ ْ َ ْ ِ ْ
ِ
ْ َ

ِ َ ْ َ ْ ََ
 )و چـون از طریـق ایـن )٧٣ /انبیـاء 

ان معنـای جعـل را تـو  ایـن جنبـه مـیۀمالحظـ  با،رسد  وجودی، امام به امامت میۀافاض
  . صادق دانست»ایجاد کردن«معطوف به وجه معنایی 

تکوین چیزی بعـد « ،برده کار  جعل بهۀوجه معنایی دیگری که راغب برای کلم. ٣
ن اسـت کـه  وجـودی و تکـوینی دارد و نـشانگر آاین مفهوم نیـز بـار.  است»از چیزی

 امامت ِکه باطن آنجا رد و ازب  جعل را در سنن تکوینی به کار میۀ کلم،خداوند در قرآن
 خداوند این والیت را برای مقام تکوینی و کوینی است،والیت است و والیت یک امر ت
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 وجودی ۀ چنان سعه و احاط، وقتی انسان کاملبه تعبیر دیگر. دهد  امام قرار میِوجودی
 درخواسـت شآن خـود پیدا کرد که توانست در رأس هرم هستی قرار بگیرد و عالوه بـر

کنـد و   عطـا مـییای را که الیق اوسـت بـه و  خداوند والیت تکوینی،امامت را داشت
 پس حتی اگر این وجه معنایی سـوم را نیـز .از ظهور آن والیت نیست  چیزی غیرْامامت

 زیـرا ایـن ؛بینـیم ناسازگار نمی» جعل امامت«برای جعل در نظر بگیریم، آن را با مفهوم 
آیـد   فرقان به دست مـیۀسور ٧۴ تا ۶٣سازی آیات   مفهوممعنا از تحلیل بافت و سیاق و

ْقـل   :فرماید میآنگاه خداوند . ساز امامت است که امام فردی است که ابتدا خود زمینه ُ
ْما یعبأ بمکْ رىب لوال دعاؤمک ُ ُ َ ُ َ ْ َ ِّ َ ُ

ِ
ُ َ ْ َ َ... )چ ید پروردگارم هو شما نبی اگر دعا: بگوای پیامبر؛ )٧٧/ فرقـان
  .درک یما نم به شییاعتنا

رسـد و   وجـودی مـیۀن سـعیلحاظ وجودی به چن بنابراین ابتدا امام با تالش خود از
 کند و آنگـاه خداونـد خواست مقام امامت را می خداوند درسپس با زبان حال و قال از

  ٢/٩٢ ، ١/۶٩: ١۴٢٢ابن عربـی، ( کند  عطا مییای را که الیق اوست به و آن والیت تکوینی
  .)٢١۵و 

 باواسطه و تغییر حالتی از حالت دیگر اسـت و ِنای چهارم جعل، جعل تکوینیمع. ۴
ًآورد کـه قـبال وجـود   حالتی را به وجـود مـی،که جعل امامت برای انسان کامل آنجا از

ـدون بأمرنـا ملـا صـرب  لذا این وجه معنایی نیـز در آیـات ،نداشته است ُوجعلنـا مـ أئمـة  َ َ َّ َ َ ِ ْ َ ِ َ ُ َْ َ ً َّ ِْ
َ ُ ْ ِ ْ َ َ ا َ ُوا واک َ َ

قنون َبآیاتنا  ُ َِ ُِ َ ِ )و )٢۴ /سجده  ـاء ريات وإقـام الـصالة وإ دون بأمرنا وأوحینا إل فعـل ا َوجعلنا أئمة  َ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َِ َِ َّ َ َْ
ِ َ ْ ـ َ ْ َ ْ َْ

ِ
ْ َ َ ُ َْ َ َ ََ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ً َّ ِ

ُ ْ 
ا لنا  َالزاکة واک َ ُ َ ََ ِ َعابـدینَّ ِ ِ َ )معنای امامت   با،امام است که بیانگر حالت سابق و الحق )٧٣ /انبیاء

 حالتی در ،رسد  به امامت مییشده که وقتی امام  زیرا در روایات تصریح؛سازگار است
 ۀ در ذیل آیـ١بنا بر روایات تفسیریچون  ،ًآید که قبال وجود نداشته است او به وجود می

 ْإن اهللا یأمرمک أن ََّ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ تؤِ َدوا األُ ْ َمانات إىل أهلھاُّ ِ ْ
َ َ

ِ ِ َ َ... )امانتی در دست امام ۀمثاب امامتی که به ،)۵٨ /نساء 
شود و  همچنین آثاری که بر این امامت مترتب می و یابد  به امام بعد انتقال می،قبل بوده

ًکـه قـبال واجـد آن  شود گذارد وارد مرحله و حالت جدیدی می تأثیراتی که بر مأموم می

                                                                 
ّیحیی عن محمد بن «: »الذی کان قبله علم اإلمام َعی جمُعلم اإلمامَی ما ِباب وقت« در کافینظیر روایتی از . ١

 :قلـت لـه: قـال اهللا  عبـدی بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبـّید عن علیزیعقوب بن ین عن یالحس
  ).١/٢٧۶: تا کلینی، بی (»ّاألولاة یقة من حیر دق آخی ف: قال؟هی األمر إلینتهَیه وَف إمامتِعرَی یاإلمام مت
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ا الـذین آ  ۀآی  است ونبوده َیا أ َِ
َّ َ ُّ ِمنـوا أطیعـوا اهللا وأطیعـوا الرسـول وأوىل األمـرَ ْ ََ

ِ ْ َ َ َُ َ ََ ُ َّ ُ ُِ ِ  بـه )۵٩ /نـساء( ِمـنُکْم ُ
  .این نکته اشاره دارد

وجه معنایی پنجمی که راغب برای معنای جعل بیان کـرده اسـت نیـز بـا مفهـوم . ۵
 ایـن تالئـم و توافـق معنـایی از ،ظـاهرینظـر جعل امامت سازگاری آشکاری دارد و از 

 حکـم کـردن بـر ۀمثابـ  زیرا اگر جعل را بـه؛تی ظاهرتر از وجوه معنایی دیگر استجها
 چه در ، جعل امامت به معنای صدور حکم امامت از سوی خداوند،چیزی تلقی نماییم

  :در آیاتی نظیر ،امام حق و چه در امام کفر است
١ . دون بأمرنا ملا ص َوجعلنا م أئمة  َّ َ َ ِ ْ َ ِ َ ُ َْ َ ً َّ ِْ

َ ُ ْ ِ ْ َ َ قنونَ ا بآیاتنا  َربوا واک ُ َِ ُِ َ ِ
ُ َ َ ُ َ )٢۴ /سجده(.  

٢.  اء ريات وإقام الصالة وإ دون بأمرنا وأوحینا إل فعل ا َوجعلنا أئمة  َ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َِ َِ َّ َ َْ
ِ َ ْ َ ْ َ ْ َْ

ِ
ْ َ َ ُ َْ َ َ ََ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ً َّ ِ

ُ ِ الزاکةْ َ َّ )٧٣ /انبیاء(.  
٣.  َوجعلنا أئمة یدعون إىل

ِ َ ُ ْ ََ ً َّ ِ
َ ْ ُ ْ َ َ م القیامة ال ینصرونَ َ النار و ُ َ ُ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ِ َّ

 )۴١ /قصص(.  
معنا استفاده  هم  مفسران از مفاهیم واژگان،»جعل امامت «یرتفسکه اگر در نتیجه آن

 بلکه معنای اساسی ،نیست» جعل امامت« حقیقت مفهوم ۀکدام رسانند  هیچ،اند کرده
و نیـز معـانی آغـاز   اسـت»ای دهای بـرای پدیـ قرار دادن پدیـده« همان ،و مرکزی جعل

 همگـی از ،امامت، ایجاد امامت، تکوین امامت، تغییر حال امـام و صـدور حکـم امـام
اصـالت  « بنابراین بـا اصـل.باشند  می»جعل امامت«جعل در  های معنایی سطوح و الیه

ُدارای چنـان برشـی اسـت کـه » جعـل«ۀ کـه فقـط واژ شـود  ثابت می»تعبیرهای قرآنی
 در نظـر داشـته »جعـل امامـت«رده از مراد جدی و اسراری که خداوند برای تواند پ می

که هـیچ یـک از واژگـان  حالی  در،ها را باطل سازد ها و انتخاب بردارد و دیگر انتصاب
  .نمابرداری را ندارندو ُمعنای آن، چنین برشی  هم

  گیری نتیجه
. ید مطالعات قرآنی استهای جد بررسی معناشناختی واژگان و عبارات قرآن یکی از راه

 ِکه یکی از اصـول معناشناسـی» اصل اصالت تعابیر قرآنی«در این پژوهش با استفاده از 
 زیر گرفت و نتایج در قرآن مورد بررسی قرار» جعل امامت«شناختی قرآن است عبارت 

  .حاصل شد
پیـشوا و «جعل مفهوم ً در قرآن صرفا به »جعل امامت«عبارت  در» جعل«مفهوم . ١
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های معنـایی اشـعار  ها و مؤلفه نوعی از ویژگی  بلکه به،به معنای عام اشاره ندارد »مقتدا
کـه  حـالی  درانـد،  اسـتعمال شـده»امام کفـر« و »امام حق«دارد که برای دو مصداق 

 بلکـه فقـط بـرای افـراد برگزیـده اسـتعمال ،معنای آن این پیام ویژه را ندارنـد هم واژگان
  .اند شده
 ، دائمی و مستمر است»امام حق« جعل این است که جعل ۀنهفته در واژۀ پیام ویژ. ٢

 دوام و اسـتمرار وی تـا امـام زمـانۀ در ذری ده وش آغاز که از حضرت ابراهیم
  .معنای آن، این ویژگی را ندارد هم و واژگانان که هیچ یک از جانشینآن دارد و حال

معنا،  هم کند که دیگر واژگان می امام الحق و سابق  نمابرداری از وضع،این واژه. ٣
  .ُچنین برشی را ندارند

 کـه واژگـان حـالی  در، هـدایتگری امـام از نـوع ایـصال بـه مطلـوب اسـتۀجنب .۴
  .اند و این ویژگی را ندارند رفته کار به معنای آن در بحث نبوت هم

، از قبیل آغاز امامت، ایجـاد امامـت، تکـوین امامـت» جعل «ۀوجوه معنایی واژ. ۵
توانـد  است کـه مـی های این واژه یهال از سطوح و ،تغییر حال امام و صدور حکم امامت

معنـا  کـه دیگـر واژگـان هـم حالی  در،داشته باشد» جعل امامت«چنین نمابرداری را از 
  .ُهرگز چنین برشی را ندارند

 خداوند این والیـت را . والیت است و والیت یک امر تکوینی استْباطن امامت. ۶
 خـود چنـان سـعه و ۀاراد  امام حق قرار داده اسـت کـه بـاِای مقام تکوینی و وجودیبر

 یعنـی امـام فـردی نسته در رأس هرم هستی قرار بگیـرد؛کرده که توا پیدا  وجودیۀاحاط
خواسـت مقـام امامـت را  بـوده و از خداونـد درسـاز امامـت است که ابتـدا خـود زمینـه

  .کند  عطا میی به و،را که الیق اوستای   سپس خداوند والیت تکوینی،کند می
 ؛ حاضـر اسـتۀهای مقال ترین نوآوری  از مهم،این جنبه در امامتکه توان گفت  می

 و با زبـان ،»امام حق«جعل  که درخواست امام با زبان حال و قال در دهد زیرا نشان می
بر الهـی را  منفی جۀکه انگاره سزایی دارد؛ افزون بر ایننقش ب» امام کفر«جعل  حال در

معنا این بار معنـایی را  که هیچ یک از واژگان هم حالی  درکند، در هر دو جعل نفی می
  .ندارند
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  یشناس تابک
  .البالغه نهج .١
  . م١٩٨٢، یدار الهدبیروت،  نجار، یعل ح محمدی، تصحالخصائص، ابوالفتح عثمان، یّابن جن .٢
هنـداوی،  ، تحقیق عبدالحمیدعظمالمحیط اال المحکم و علی بن اسماعیل،ابوالحسن  ،ة المرسیابن سید .٣

  .تا بی، الکتب العلمیه  دار،بیروت
یر و التنویر ابن عاشور، محمد بن طاهر،  .۴   . م١٩٨۴، تونس، الدار التونسیة للنشر، )تفسیر ابن عاشور(التحر
 التراث اءیاح داربیروت،  ،عربی ابن تفسیر ، محمد بن علی الطائی الحاتمیالدین یمحیابوبکر ، ابن عربی .۵

  .ق ١۴٢٢ ،یالعرب
عـالم  مکتـب اال،، تحقیق محمد عبدالسالم هارون، قمیس اللغهئمعجم مقا، ابوالحسین احمدابن فارس،  .۶

  .تا بی، سالمیاال
صادر،  بیروت، دار الفکر ـ دار، لسان العرب الدین محمد بن مکرم، ابن منظور افریقی مصری، ابوالفضل جمال .٧

  .تا بی
، بیـروت، دار ی محمد جلیل صـدققیق، تحالتفسیر فی المحیط البحر وسف،ی بن مدمح ،یندلسا انیابوح .٨

  . ق١۴٢٠، الفکر
  .تا بی، احیاء التراث العربی  دار،، بیروتتهذیب اللغهبن احمد،  محمدابومنصور ازهری،  .٩
ضـا ترجمـۀ ر ،)ترجمۀ کامل المنجـد االبجـدی (عربی ـ فارسیالفبایی فرهنگ ابجدی   افرام،فؤاد، یبستان . ١٠

  .ش ١٣٧۵ ،یاسالم ،تهرانمهیار، 
  . ش١٣٧١ دانشگاه تهران،، تهران، ، تحقیق مهدی محققالقرآن  وجوه ،ابراهیمحبیش بن ابوالفضل تفلیسی،  . ١١
یمتسنیم ،عبداهللا آملی، یجواد .١٢   .ش ١٣٨۵، اسراءم، ق ، تفسیر قرآن کر
 رهنـگ و ارشـاد اسـالمی،، تهران، وزارت ف الهمم در شرح فصوص الحکمّممدزاده آملی، حسن،  حسن . ١٣

  .ش ١٣٧٨
ٶسـسة ، قـم، مة فی فضائل العتـرة الطـاهرهتأویل اآلیات الظاهرعلی، الدین  سید شرفاسترآبادی، حسینی  .١۴

  . ق١۴٠٩النشر االسالمی، 
دار ، روتیـب، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،  بن محمدیمرتضمحمدسیدی، دیزبحسینی واسطی  .١۵

  .تا بی ر،کالف
  .تا ر، بیکدار الف، بیروت، شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلومسعید، یری، نشوان بن حم .١۶
  .ش ١٣٧۴تهران،   چاپ دوم،،مفردات الفاظ قرآنن بن محمد، یحسابوالقاسم ، یراغب اصفهان .١٧
 ، قـاهره،یطیح محمود الشنقی، تصحة المتقاربة المعنیااللفاظ المترادف، یسی بن عیعلابوالحسن ، یانّرم .١٨

  .ش ١٣٢١وسوعات،  المةمطبع
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  بن عمرمحمودجاراهللا زمخشری،  .١٩

  .ق ١۴٠٧ب العربی، االکت بیروت، دارچاپ سوم، ، التأویل
  .ق ١۴١۶ ،تهران ،یآمل زاده حسن حسن حیتصح ،المنظومه شرح ، بن مهدییمالهاد ،یسبزوار .٢٠
یـالقـرآن  عجازامحمد،  یحفنشرف،  .٢١  للـشؤون یالمجلـس االعلـقـاهره، ،  و التطبیـقةالبیـانی بـین النظر

  . ق١٣٩٠ه، یاالسالم
  . ق١۴١٩، مؤلف نشرقم، ، ن بالقرآنآالقر البالغ فی تفسیر، محمد، صادقی تهرانی .٢٢
  . م١٩۶٢، هی االهلةروت، المکتبی، بچاپ دوم، هدراسات فی فقه اللغصالح، صبحی،  .٢٣
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  .ش ١٣٧٨ ،سورۀ مهر تهران، ،شناسی یعنم بر درآمدی ورش،ک ،یصفو .٢۴
  . ش١٣۶٢، چاپ چهارم، تهران، انتشار، پرتوی از قرآنمحمود، قانی، سیدطال .٢۵
 دفتـرقـم، ، یهمـدان یموسـو دمحمدباقریسـترجمۀ  ،المیزان تفسیر ۀترجممحمدحسین، طباطبایی، سید .٢۶

  .ش ١٣٧۴ ،یاسالم انتشارات
 تیریمـد و تهـران دانـشگاهتهـران،  ،الجـامع جوامـع تفسیر ،حسن بن فضلالدین ابوعلی  امین، یطبرس .٢٧

  .ش ١٣٧٧ ،قم یۀعلم ۀحوز
  . ش١٣٧٢ناصرخسرو، تهران،  ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع ،همو .٢٨
  .ش ١٣٧۵ ،یمرتضوچاپ سوم، تهران،  ، و مطلع النیرینمجمع البحرین ،ن بن محمدیالدی، فخرحیطر .٢٩
  .ق ١٣۵٣ القدوسی، ةقاهره، مکتب ،هیاللغو روقالف ، بن سهلعبداهللا بن حسنابوهالل  ،یعسکر .٣٠
  .ش ١٣٨۵نوح،  ، قم،الکفایه ایضاحلنکرانی، محمد، موحدی فاضل  . ٣١
حیـاء ا دار ،چاپ سوم، بیروت ،الغیب مفاتیح: التفسیر الکبیربن عمر،   محمدرازی، ابوعبداهللالدین فخر .٣٢

  . ق١۴٢٠، التراث العربی
  .تا بی هجرت،قم، ، چاپ دوم، العین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  . ٣٣
  .ش ١٣٨٩ اسالمی، ۀپژوهشگاه فرهنگ و اندیش، تهران، نص بیولوژینیا، علیرضا،  قائمی .٣۴
  .ش ١٣٩٠ اسالمی، ۀپژوهشگاه فرهنگ و اندیشتهران، ، شناختی معناشناسیهمو،  .٣۵
  .ش ١٣٧١ه، یتب االسالمکدار ال تهران، چاپ ششم،، قرآن قاموسکبر، ا یعلسید،  بنابییقرش .٣۶
  .تا بیت، بی دفتر نشر فرهنگ اهلتهران، ، کافی الاصولابوجعفر محمد بن یعقوب، کلینی،  .٣٧
  .ق ١٣٨۶النعمان،  مطابع دارنجف، ، الفقه اصولمظفر، محمدرضا،  .٣٨
تـب االعـالم کمقـم، ، چاپ چهارم ،اللغهفقه فی  صاحفاال عبدالفتاح صعیدی، ویوسف  حسین موسی، .٣٩

  .تا بی ،یاالسالم
  .تا بی ه،یتب العلمکدار الروت، یب، )تهذیب لسان العرب (اللسان لسانی،  علمهنا، عبداهللا .۴٠
یمّدراسات فن، اسوف، احمدی .۴١   . ق١۴٢٧،  دار المکتبی،دمشق، یة فی القرآن الکر
  .ش ١٣٧۶ ،قلم ،تهران ، خلقتۀصبازخوانی ق حسن، ،یاشکور یوسفی .۴٢
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  ١٣٩۶ اییز ـ زمستان پ،٢۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  »نهیطمأن«ی شناسامعن
  میکر قرآن وی جاهل اشعار در

  ییمعنا روابط منظر از
    ١منش خوش ابوالفضل  
    ٢بابازاده دهیحم  

  دهکیچ
 در را »نـهیطمأن« ۀمعناشناسانی وجو جست ۀنیزم م،یکر قرآن واژگان بودن دار هیال
یی معنـا نیـیتبی هـا وهیشـ ازی یکـ کـه آنجـا از .اسـت نمـوده فراهم پژوهش نیا

 ،پـژوهش نیـا در ،اسـت آنیی معنـا ۀشـبک و واژهیی معنـا روابط کشف ،واژگان
ی هـا واژه بـا و ،یجـاهل شـعر در نیهمنـشی هـا واژه بـا» نـهیطمأن«یی معنا ارتباط
ی حـاک قیـتحق حاصل .است دهیگردی بررس قرآن در نیجانش و متقابل ن،یهمنش

 و عـصر آن فرهنـگ بـه توجـه بـا ،یجاهل شعر در» نهیطمأن «ۀواژ که است آن از
 یماد آرامش وی جسمان تیامنی معنا در شتریب نه،یطمأن با تیجاهل تندی خو تضاد
 وی جـاهل اشـعار دری نـیهنرآفر و کـاربرد در انتقـال لیـدل بـه و است رفته کار به

یی نامع عیترف و عیتوس قرآن نزول با و شده برخورداریی چندمعنای ژگیو از ،لغت قاموس
  .است افتهی

                                                                 
 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١٠/١/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(khoshmanesh@ut.ac.ir) تهران دانشگاه یاردانش. ١
  .(hamidehbabazadeh@yahoo.com)) مسئول ۀسندینو( ثیحد و قرآن علوم ارشد کارشناس. ٢
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 کیـ» هنـیطمأن «کـه دهد  مینشان زین قرآن بافت دری فیتوص ۀمطالع حاصل      
 ،یمکملـ ،ینیجانـش ،یتقـابل ۀرابطـ ،خـودی هـا نیهمنش با که استی ادراک فعل

 بـا و عمـل بـا توأم ِیادراک فعل عنوان به» مانیا «و داردیی معنا شمول وی اشتداد
ی هـا لفـهٶم ،یادراکـ فعـل عنـوان به» ذکر «و ،یمعرفت وی عاطف عنصر بودن دارا
 ،»یالهی رضا «،»نیقی و قتیحق کشف« و دهند  را تشکیل می»نهیطمأن «ِیشرط

 و دسـازن مـی راآن ی ماهوی ها لفهٶم ،»قلب ربط« و» نهیسک «،»یطوب شتیمع«
  .دارد مدرج تقابل» خوف «و» ها فتنه دریی قهقرا انقالب «،»ارتداد« یها واژه با

  .یجاهل اشعار ت،یجاهل قرآن، مان،یا ،یمعناشناس نه،یطمأن :یدیلکگان واژ
  مقدمه

 نیهمچنـ و باشـد ی مـیتیهـدا وی نـید معـارفی اصـل منبـع نکهیا به توجه با میکر قرآن
 بـر. داردی ریتفـسی بررسـی برارا  الزم ۀنیزم همواره ،چندبطنی بودن آنی ژگیو لیدل به
 ،»نهیطمأن« ۀواژ مورد در ریتفاس انیم در ارزشمند و متعدد مباحث وجود با اساس نیهم

 .اسـتی ضرور دیجد مفهوم ۀارائ و معناشناسانه روش با مزبور ۀواژی معنا قیدقی بررس
 تطـور دوره هـری فرهنگـ طیشرا با متناسب ،اسالم از بعد و قبل ۀدور در» نهیطمأن «ۀواژ
 اشـعار ،یجـاهل متـون نیبـ از .اسـت رفته کار به مختلفی معان در و کرده دایپیی معنا
ی فـضا بـا متناسـب ،واژه نیـای معناشناسـ بـه توانـد  میآنی خیتار قدمت بر بنای جاهل
 در توان  میرا» نهیطمأن« ییمعنا تطور زینی اسالم ۀدور در و کند کمک تیجاهلی فکر
 بـای گـرید پـژوهش ،نـهیزم نیـا در. گرفـتی پی اسالم ۀشیاند مهم منبع عنوان به قرآن
 از کـه اسـت شـده نگاشته »ةیدالل دراسة ؛میالکر القرآنی ف ةنیالطمأن و ةنیالسک« عنوان
 استفاده با نهیطمأنی معناشناس، مذکور ۀمقال با نوشتار نیای نوآور و زیتما وجوه نیتر مهم
ی جـاهل اشـعار از اسـتفاده بـای درزمـان ِیمعناشناسـو  قـرآن، بافـت دریی معنـا روابط از
 ریتفاس اساس بر »اخبات «و »وقار« ،»هون«ی ها واژه فوق، ۀقالم در نیهمچن .باشد یم

 در امـا ،انـد شـده انیـب »نهیسـک« و »نـهیطمأن« بـای المعن بیقری ها واژه عنوان بهی لغو
 »قلـب ربـط «و »نهیسـک«ی هـا واژه تنهـا ،ینیجانـش ۀرابطـ بـه توجـه با حاضر پژوهش

  .دنشو  میکشف »نهیطمأن« با نیجانشی ها واژه عنوان به
 نعمـات از حاصـل ِیجان تیامن عنوان بهی جاهل اتیادب در »نهیطمأن« ۀکلم کاربرد

 تطـور یـک وجـود ازی حـاک ،میکـر قـرآن در مزبـور ۀواژ کاربرد با آن ۀسیمقا ویی ایدن
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ی چگـونگ. کنـد  مـیدوچندان رای درزمان ِیمعناشناس انجام ضرورت که است یخیتار
 در نـهیطمأن بـودنیی چنـدمعنا علت م،یکر قرآن وی جاهل شعر در» نهیطمأن «ۀواژ تطور

 از نیهمنـش واژگـان بـا آنیی معنـا روابط کشف و» نهیطمأن«ی معنا نییتب لغت، قاموس
 در انتقـال وی نـیهنرآفر لیدل به نهیطمأنیی چندمعنا. است جستار نیا در رو شیپ مسائل
 از اســتفاده بــا ن،قــرآ نــزول از بعــد نــهیطمأنیی معنــا عیــترف و عیتوســ نیهمچنــ و کــاربرد
ی ها رابطه زین قرآن بافت دری فیتوصی معناشناس و شد خواهد نییتبی درزمان ِیمعناشناس

 کـشف آن نیهمنـش واژگـان بـا را »نهیطمأن«یی معنا شمول وی اشتداد ،یمکمل ییمعنا
 ،ینیهمنـشی هـا حـوزه از اسـتفاده و آنیی معنا ۀشبک به توجه با تینها در. کرد خواهد
  .ردیگ  میانجام »نهیطمأن «از تازهی نییتب تقابل، وی نیجانش

 وی درزمان ِیشناسامعنی الحطاص فیتعر ویی معنای ها حوزه ۀینظر .١
  یفیتوص

 بـه کـه ٢پـاول و ١بـرآلی سـو از امعنـی خیتـارۀ مطالعـ طـرح و نوزدهم قرن دومۀ مین از
 ،یکـم و ستیـب قـرن نخـست ۀدهـ تـا دیـانجامی اللغو فقه ـ یخیتار ِمعناشناسی شیدایپ

» یواژگان معناشناسی «ۀمحدود درکامل  طور به که گرفته شکل امعن باب دری مطالعات
 واحـد کـه اسـت اسـتوار اصـل نیا بر ،امعن ۀمطالع به نگاه نوع نیا. ابدی  میطرح امکان
 واژهی امعنـ ۀمطالعـ بـا را کارش معناشناسی و آورد حساب به »واژه« دیبا را امعن ۀمطالع
 اسـت آورده دیـپد رای متعـددی ها نگرش امعن ۀمطالعی ها روش از الٶس .کند  میآغاز
 بـه سـپس و سـاختگرا معناشناسی سمت بهی اللغو فقه  ـیخیتار ۀ معناشناسیزمان از که
  .)١/١٢ش: ١٣٩٢ ،یصفو( است کشانده گرا یشیزا معناشناسیی سو

 شناسـانامعن توجه و دبو زبان ِیدرزمانۀ مطالع ۀادام ،یاللغو فقه  ـیخیتاری شناسامعن
ی امعنـ رییتغ به ًعمدتا مطالعه نوع نیا نیهمچن .شد  میمعطوفیی معنا راتییتغ به ًصرفا
ی شناسامعن نگرش مرحلۀ بعد، در. شد  میمحدود هم از مستقل صورت به ها واژه تک تک

 دبـو سوسـور دو نانیفردی آرا از گرفته الهام ،یشناسامعن نوع نیا .آمد وجود به ساختگرا
                                                                 

1. Breal (1897). 

2. Paul (1920). 
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  .)١/١٣ش: همان(
ی سـاخت خـود، نـوع در زبـان هر که است استوار هیپا نیا بر ساختگرا نگرشۀ شالود

 گـرید بـای سـلبۀ رابطـ در واحـدش، هـر ِیوجـود تیـماه کـه اسـتی نظام ایای  رابطه
 دری نظـام همچـون دیبا را زبان ،گرید عبارت به .است نییتع قابل اش هیال همی واحدها

 یـا ،روابـط و واحـدها نیـا .گرنـدییکد بـا دوجانبهۀ رابط در شیواحدها که گرفت نظر
 ازای  مجموعـهۀ مثابـ بـه را هـا آن تـوان نمـی و ،یواج یا وی نحو ای یصرف ای اند یواژگان
  .)۴١٩: ١٣٧٠ نز،یروب( کردی معرف گرییکد از مستقل عناصر و ها تیواقع

 هـر کـه گرفت شکل اساس نیا بر ساختگرا معناشناسی دریی معنای ها حوزه ۀینظر
 یک در اشتراک و شود  میفیتوصی کاف و الزم طیشرا ازای  مجموعه حسب بر مفهوم
 نیـا ریـتر .شـود حـوزه یک در ها واژه مفهومی بند طبقهی برای عامل تواند  میالزم شرط
 بر را خودۀ ینظر و ردیگ  مینظر دریی معناۀ حوز یک را مشترک میمفاه بر مشتمل ۀطبق
 پـستاندار لیـدل بـه کـه »گـاو  وخفـاش گربه، ،سگ« مانند؛ سازد  میواراست هیپا نیهم

  .)١/٣ش: ١٣٨٣صفوی، ( دهند  میلیتشک رایی معنا ۀحوز یک ،بودن
 در کـه دهند  میلیتشک رای مفهوم نظام کی یواحدها ،ییمعنا ۀحوز کی یاعضا

 دهیـنام وزهح هم مشترکشان،ی ژگیو لیدل بهیی واحدها نیچن .گرندییکد با متقابلۀ رابط
 باشـد  مـییفیتوصـ معناشناسـی ،حوزه یک در واژگانیی معنا روابط ۀمطالع و شوند می

  .)١/۴ش: همان(
 وی درزمان دگاهید دو از حوزه همی واحدها که دارد وجود امکان نیا نزیال اعتقاد به
 بـای زمـان مقطـع دو در را حـوزه همی واحدها ،گرید عبارت به. ردیپذ صورتی همزمان
  .)همان( میکن سهیمقا رگییکد

 واژه ِیخیتـار ۀمطالعـ به ،است یدرزمان ِیشناس زبان از متأثر کهی درزمان ِمعناشناسی
 تحـوالتی بررس با ،یخیتار معناشناسی در .)١٩۵: ١٣٧٩ ،یصفو( پردازد  میزمان طول در

 طول در اگر .است شده ذکر تحول نوع چهار زمان، طول در حوزه همی واحدها مفهوم
 ۀحـوز اگـر. اسـت افتـه ی١ییمعنـا صیتخـص شـود، محـدودتر واژه کاربرد ۀحوز ،زمان

                                                                 
1. Semantic narrowing. 
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 ۀحـوز در واژه اگـر. اسـت شـده برخـوردار ١ییمعنـا عیتوسـ از ،یابد شیافزا آن کاربرد
 اگـر و اسـت افته ی٢ییمعنا تنزل صورت نیا در ،کند دایپی منفی عاطف بار خود،یی معنا
  .)همان( است شده برخوردار ٣ییامعن عیترف از ،کند دایپ مثبتی عاطف بار

 تـوان  نمـیرایـز ؛ردیـبگ قـراری درزمـانۀ مطالعـۀ دنبال در ًمنطقا دیبای همزمان ۀمطالع
 آن در تحـوالت کـهی زمـانی یعنـ ،آن تر یمیقد شکل نییتع از قبل را زبان یک راتییتغ

  .)٣۵: ١٣٧۴ پالمر،( کرد فیتوص ،است گرفته صورت

  ینیهمنش روش بای جاهل شعر تباف در نهیطمأنی معناشناس .٢
 شـدن لیـزا مکـان، در اسـکان و اسـتقراری معان به لغت در »طمن «ۀشیر از »نهیطمأن«

 ،ســکون ،)۶/٢٧٧: ١٣٧۵ ،یحــیطر؛ ١٧/١۵۴ و ٢/۵١١ :١۴٢٠ عاشــور، ابــن( اضــطراب و شــک
 شـدن، خـم ،)١٣/٢۶٨: ١٣٧۴ منظور، ابن؛ ٧/۴۴٢: ١٣٨٣ ،یدیفراه( نیزمی گود و قلب انس
 منظـور، ابـن( شـک عـدم و اعتمـاد ،)۶/٢٧٧: ١٣٧۵ ،یحیطر( شیآسا وی فراخ آمدن، فرود
 اضـطراب از بعـد خـاطر آرامـشی معنا به را نهیطمأن راغب. است آمده )١٣/٢۶٨: ١٣٧۴

 اسـت ثبـات و اسـتقراری معنـا بـه نیهمچن .)۵٢۴: ١٣٧٣ ، اصـفهانیراغب( است کرده انیب
  .)٩/٢٢٠: ١۴٠۴ ،یهمدانی نیحس(

 ۀواژ کـه اسـت آن ۀدهند نشان ،قرآن وی جاهل متون در نهیطمأنیی معنا ۀوزحی بررس
 نیـا انجامی برا .است شده برخورداریی معنا عیترف و عیتوس از قرآن، نزول از بعد نهیطمأن
ی کاربردها ازی کی. است شده استفادهی جاهل عصر ِمشهور شاعر چند اشعار ازی بررس
 انـسان کـه آنجـا از. باشـد  میاسب حرکت و اندام وصف در ،یجاهل اشعار در نهیطمأن
ی جـاهل عصر شاعر ًطبعا ،بود آشنا آنی ظاهری نمودها و عتیطب با ًعمدتای جاهل عصر

 موضـوعات نیبـ در  وساخته منعکس خود شعر در رای عیطب مظاهر و نمودها نیهم زین
 و گجنـ در ریچـشمگ نقـش لحـاظ به اسب ،بودهی جاهل شاعر ۀیما دست کهی مختلف

 حـاتم و سیالقٶامـر ازی شعر در .است شده وصفی مختلفی ها گونه به ،ینورد ابانیب
                                                                 

1. Semantic widening. 

2. Semantic degeneration. 

3. Semantic elevation. 
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 گـودی معنـا ،آن از کـه اسـت شده ذکر اسب فیتوصی برا نهیطمأن مشتقات از ،یطائ
  .شود  میاستفاده اسب آرام حرکت و سم بودن

ٍمهرة یعل     ١اـُنسوره ٍّنـمطمئ شظاها ٍنیأم                   ٍضامر َجرداء َبداءک ُ
  )١/۵۵: ١٩٩۵ ، اصفهانییمرزوق(  

 یـک ،»شـظا، نـسور ،نیامـ« خـود نیهمنشی ها واژه با »ّمطمئن« ۀواژ ت،یب نیا در
 پـا سـاق صـفت .است رفته کار به اسب وصف در که دهند  میلیتشک رایی معنا ۀحوز

  .است آن بودن گود هم اسب سم صفت و ،بودن راست
َّأنـک ةـعیَم یذـب  

َ
ُسقاط یـأدن    بــثعل لــیدآل اــًهون هــُبیوتقر                    هـِ

  ٢ٌمرقب ُسرحه ِمأوان، یذ ِبأسفل                    هــّکأن ّنــمطمئ لــیطو مـیعظ  
  )١/١٢ :١٩۵٢ ،یجمح(  

 آرامـشی معنا آن، با مدرج تقابل ۀرابط و »عةیمی ذ« و »ّمطمئن« ۀواژی نیهمنش از
  .شود  میاستفاده »ّئنمطم«ی برا حرکت در

 ۀواژی نیهمنـش از ،کنـد  مـیانیـب را اسـب ۀشـکنج در اغـراق که زین ریزه ۀمعلق در
  :دیآ  میدست به طمنی گودی معنا ،»خصائل، قذاله ربه،ضن« با »ّإطمئن«

  ٣وخصائله قلبه ّطمئنی ولم                    قذاله ّاطمأن یّحت ونضربه  
  )١/٩: تا یب ،یشنتمراعلم (  

 در اضـطراب از پـس سـکون و آمدن فرودی معنا »تّطمأنا «از ّشماخ ازی شعر رد
 بـه تبـر با که شود  میفیتوصی ساز کمان مرد شعر، نیا در. است شده استفاده حرکت
 ألوساط ّدوَع غراب، ه،یدیی ف «با »تّاطمأن «ۀواژی نیهمنش. تازد  میدرختانی ها شاخه

ِالعضاه،  ِتـرۀ شـاخ بـر تبر با ساز کمان مرد نکهیا از پسی یعن ؛استمعن نیا نّیمب» مشارز ِ
 حرکــت در اضــطراب از الخرهابــ و خــورد  مــیتکــانی مــدت شــاخه ،تــازد  مــیدرخــت

                                                                 
  .است گود هم سمش ،است راست شیپا ساق استخوان که مو ازی خال الغراندام اسب بچه بر. ١
 ،او بـه نشـد کینزد .فتدیب که است کینزدیی گو ؛است بانشاط ]عیسر حرکت [شیخو دک نیاول در. ٢

 ؛داردی هجـوم حالـت و اسـت کینزد همه ب شیها گام ،رفتن راه در. است ترس با توأم ِآرامش حالت با
] سـرو [باشکوه و تنومند درخت مأوان یذ ۀنقط نیتر نییپا دریی گو ؛آرام و دراز و بزرگ. روباه همچون
  .شود  میاستفاده مراقبت وی بان دهیدی برا که است

  .نرفت فرو کتفش و قلب اما ،رفت فرو سرش پشت که چنان زدم را ]اسب [او. ٣
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  :دیآ  میفرو دستانش بر و ستدیا یبازم
ُارزــب وــوه اــناله یـّحت لـِنغُیو                  ابسیو رطب َّلک نحوی زال فما   ِ  
ُغرابه ٍّدـح َذأت اـهیعل یـفأنح     ُارزــُمش اهــِالعض اطـألوس ٌّدوـع                  اـُ
ًغم یرأ هیدی یف ّاطمأنت ّفلما   َازوَو هـب اطـأح                  یَ   ١ُاوزــحُی نــّعم َّرْ

  )١/۶۶٧: ١٣۴۵ ،یقرش(  
 نیـا. باشد  میاعتماد انیبی برا آن از استفاده ،یجاهل اشعار در نهیطمأن گرید کاربرد

 رفته کار به خود ۀفیصح صفت انیبی برا که شود  میاستفاده میار بن علباء شعر در معنا
  :است

ُذتــأخ   ْظلم أو َجار من َّلک هایف وخالفت                  ةــفیصح ّنــمطمئ نــیَلد ْ َ َ٢  
  )١/١۵٩: تا یب ،یاصمع(  

 ازی کلــ بــه اســالم از شیپــ ِیجـاهل اعــراب کــه داســتیهوی جــاهل ۀدور اشـعار از
 شامل که »تّمرو «قانون که است آن قتیحق بلکه ،اند نبوده دور بهی اخالقی ها ارزش

 نیـا .دیبخش  مینظم را اسالم از شیپ عربی زندگ ،بودی وفادار و شجاعت و سخاوت
 »تجمجمیـ ال«ی نیهمنـش بـا »ّمطمئن« از آن در و است شده انیب ریزهۀ معلق در مفهوم
  :شود  میاستفادهی کین در شبهه و شک معد وی قلب اعتمادی معنا
ُذممُی ال ِوفی َومن     ٣ِمـــجمجَتَی ال ّرــِالب ّنــمطمئ یـإل                 ُقلبه ِفضُی َومن َ

  )١/٣٣: ١٣۴۵ ،یقرش(  
 ،یاپرسـتیدن ویـی گرا لذت وجود با که بود آنی جاهل ۀجامع مهم صیخصا ازی کی
ی سـپند وی پـوچ شـناخت در اسـالم بـا بیترت نیا به .دانستند  میدهیفا یب و پوچ را آن

 دارد نمـود ریـز شـعر در موضـع نیا .دارند قراری همانند موضع بر ،ییایدن اتیح بودن
                                                                 

 و یافتـه دسـت شـاخه آن به نکهیا تا رفت درخت ریز. داشت نظر منظور رای خشک و تر ۀشاخ هر وستهیپ. ١
 آن بـر ّبـران و زیـتای  لهیوس با تنومند، خاردار درختان انیم در کننده هالک دشمن نیتر سخت. شد فائق
 را او کـه شـدهی غم گرفتار دید ،یافت سکون و آمد فرو او دست در شاخه که یزمان پس .تاخت شاخه
  .کرد منصرفش خواست  میآنچه از و است کرده احاطه

  .کردم مخالفت کند، جور و ظلم که کس هر از آن در ،کردم آماده اعتماد موردای  فهیصح خود نزد. ٢
 کنـد تیهـدای کـین کار انجامی برا را بشقل کس هر و شود  نمیمذمت ،کند وفا خود عهد به کس هر. ٣

 منظـور، ابـن: ک.ر( شـود  نمـیدیترد دچار ،نباشد شبهه و شک آن در و بوده اعتماد مورد آن حسن که
  .)١١٣: ١٣١٩ ،یزوزن ؛١٢/٩: ١٣٧۴
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 از حاصـل آرامش وی دلخوشی معنا ،»مینع، الدهر، انقلبا «با »ّطمئنی«ی نیهمنش از که
  .شود  میاستفادهیی ایدن نعمات

َّمعل اــیالدن اـّإنم یرـَت أال   َسلبا ُعنهم یَتسر ّثم ُأصحابها                    ١ٌةــلُ َ  
  ٢فانقلبا ُالدهر هیعل َسیالبئ َّرد                    هـب ّنـِطمئَی ٍمینع فی یالفت نایَب  

  )١/۵۵ :تا یب ،یاصمع(  
 برابـر در تیـامن اسـت، داشـته کـاربردی جـاهل شـعر در کـه نهیطمأن از گریدی معنا
 رای اسـب حال که است رفته کار به عهیرب بن دیلب ازی شعر در معنا نیا .باشد  میحوادث

 وی کیتـار از تـرس خاطر به هنگام شب و داده دست از را اش بچه که کند  میفیتوص
  :ابدی  نمیامن را آن و برد  میپناه ارطات درخت به باران و طوفان

ِّدف یـإل تـبات     ُرکذ ٍفاقد بیحب من نفسها یف                    ُرهـِّتحف ٍاةـأرط َ
  ٣ُرـَالحف اـهأرطات یإل ّتطمئن ال                    ْحفرت بعدما ًالیقل ّاطمأنت إذا  

  )٢۵: ١۴٢۵ ،یعامر(  
 از نـهیطمأن ۀواژ که میریگ  میجهینتی جاهلی شعر بافت در نهیطمأنی معنای بررس با

 آرامـش ،یجـان تیامن به ناظر ،آن کاربرد نیشتریب و است برخورداریی چندمعنای ژگیو
 انـسانی بـرایی ایـدنی هـا نعمت بهی دلخوش  واعتماد و ،اسب فیتوصی برا حرکت در
ی قلبـ آرامش که است شده موجبی جاهل انسان ِیوحشی خو و تند احساس .باشد می
 دیـبا .باشـد شتـصور از دور ،انـسانی بـرا نـهیطمأن بـا همـراه حرکـات و مانیا ۀیسا در

 کـه استی کور وی وحش و تند احساس ْتیجاهل اسالم، نظر از که تساخ خاطرنشان
 در و فرسـتاده فرو منانٶم بر خداوند که استی روحی صفا و آرامش با دیشد تضاد در

  .)٢۶ /فتح :ک.ر( است شده داده قرار منانٶم سرشت وی خو با تقابل

                                                                 
ّمعلل. ١  خـودی سـرما ازی اندک که بدیفر  میرا مردم و است اعراب نزد در بردالعجوزی روزها ازی یک نام ،ُ

  .است آالم کاهش با انسان بیفر از هیکنا ،شعر در و است استهک را
 بـر آن، خـالف بـر روزگـار سپس اند؟ خورده بیفریی ایدن آالم کاهش با ایدن نانیهمنش کهی نیب  نمیایآ. ٢

 هجـوم بتیمـص و بـال بـا روزگـار اسـت، خوشی لذت و نعمت به دل کهی ساعت در .شود  مییسپران آن
  .کند می منقلب را آن و آورده

 .اش گمـشده محبـوب از بـودی یـاد درونش در .کرد جادیا ها حفره آن در .کرد اقامت درخت کنار در. ٣
  .نشد مطمئن درخت داخلۀ حفر از، ستادیا که کردن حفر از بعدی اندک
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  لغت قاموس وی جاهل شعر بافت در نهیطمأن ١بودنیی چندمعنا علت .٣
 در انتقـال« ۀطبقـ چهـار در رایی چنـدمعنا شیدایـپ علـل) معـروف شناس زبان (٢ولمانا

 علـت .کنـد  مـیانیـب »گانـهیبی ریرپـذیتأث «و» ینـیهنرآفر «،»ژهیو کاربرد «،»کاربرد
  .باشد  میمرتبطی نیهنرآفر و کاربرد در انتقال به »نهیطمأن«یی چندمعنا

  کاربرد در انتقال .١ـ٣
 تظـاهر صـفات در ًمعمـوال کـه اسـتیی معنا گسترشی نوع ْاصل رد ،کاربرد در انتقال
 ابدی ی میمتفاوتی معان ،گریدی ها صورت بای نیهمنش لیدل بهی زبان صورت کی .ابدی می
ی معـان زبان اهلی برا سپس و اند شده نیهمنشی ها صورت به وابسته ًکامال آغاز در که

  .)١١۴: ١٣٧٩ ،یصفو( ندیآ  میحساب به واژه آن مختلف
 کـاربرد .است تصور قابل کاربرد نوع دوی جاهل شعر بافت در »نهیطمأن «ۀواژی برا
  :دارد وجودیی ها نمونه کدام هری برا و ،یوصف ریغ وی وصف

: مانند؛ دارند را صفت نقش نهیطمأن مشتقات ،ها نمونه نیا در :یوصف کاربرد) الف
 عنوان به» فةیصح ّمطمئن« ،باس صفت عنوان به »ّمطمئن لیطو « و»ُنسورها ٍّمطمئن«

ِّالبر ِّمطمئن«، فهیصح صفت ُّطمـئنی ٍمیَنع «،ّبر صفت عنوان به» ِ  صـفت عنـوان بـه »بـه ِ
 ،اعتمـاد مـورد حرکـت، در آرامـش ،یگـودی معنـا ،مورد ۵ نیا در .ییایدنی ها نعمت
 آنی نهایهمنـش به توجه با »نهیطمأن«ی برایی ایدن یها نعمت بهی دلخوش، و شک بدون

 شـده انیـب »نـهیطمأن «مـشتقاتی معان عنوان به لغت قاموس در ًبعدا که شده استخراج
  .است
؛ دارنـدی فعلـ نقـش »نـهیطمأن «مـشتقات کـاربرد، نیـا در :یوصف ریغ کاربرد) ب
 یفـ ّاطمأنـت ّفلمـا« ،»وخـصائله قلبـه ّطمـئنی ولـم، قذالـه ّاطمأن یّحت ونضربه« :مانند

ُالحفر أرطاتها یإل ّتطمئن ال «،»هیدی  بـه توجـه بـا »نـهیطمأن«ی برا زین ها نمونه نیا در .»َ
 برابـر در تیـامن و اضـطراب از پـس سـکون و فـرود ،یفرورفتگی معنا آن،ی نهایهمنش

  .است شده استخراج حوادث
                                                                 

1. Polysemy. 

2. Ullmann. 



 

وزه
آم

 
ای
ه

آنی
 قر

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٢۴۴  

  ینیهنرآفر .٢ـ٣
ی معنـا. سـتها واژهی اسـتعار وی مجـاز کـاربرد همان ،ینیهنرآفر قیطر ازیی چندمعنا

ی قلب نانیاطمی برا مجاز باب از سپس و است بوده اجسام در کونتس» نهیطمأن«ی اصل
 قلـب .اسـت رفتـه کـار بـه شـبهه و شک و اضطراب شدن لیزا و آن آرامش وی ذهن و

 وعیش با .است شده هیتشب متحرک ءیش به ،ارتداد شبه وجه با اضطراب و شک با همراه
: ١۴٢٠ عاشـور، ابـن: ک.ر( اسـت شـده قـتیحق بـای مساو مجاز نیا ،یمجاز ۀاستفاد نیا
٢/۵١١(.  

  
  

  شیها نیهمنش بهی وابستگ بای جاهل شعر بافت در نهیطمأنیی چندمعنا نمودار

  قرآن بافت در نهیطمأنی معناشناس .۴
ی معناشناسـ. شـد خواهـد انجـامی فیتوصـ روش بـه قـرآن بافـت در نهیطمأنی معناشناس

: ١٣٧٩، یصـفو( پـردازد  مـیییمعنا ۀحوز یک در واژگانیی معنا ۀرابطۀ مطالع بهی فیتوص
 و دارد خـاصی مفهـوم گـرید واژگـان بـای نیهمنـش و مواجهه در» نهیطمأن «ۀواژ .)١٩١
 رای متفـاوتیی معنـای هـا حـوزه ،سـاخته برقـرار هـا نیهمنـش با کهای  رابطه نوع اساس بر

 ِییمعنـای هـا حـوزه تخراجاسـ ویی معنـا روابـط کـشف بـه جستار نیا. دهد  میلیتشک

 طمأنینه  

  دلخوشی
های به نعمت
  دنیایی

 فرود آمدن و
سکون پس از
  اضطراب

اعتماد و عدم
شک و شبهه

  گودی و
  فرورفتگی

  امنیت در
  برابر حوادث

  آرامش در
  حرکت
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 یهـا نیهمنـش نیتـر مهـم، ٣ و ٢، ١ ۀشمار ولاجد .پرداخت خواهد قرآن در »نهیطمأن«
  .دنده  مینشان قرآن در را نهیطمأن ۀواژ

  

  میکر قرآن در نهیطمأن ۀواژی ها نیهمنش: ١ جدول
   رابطه نوع   شواهد   نیهمنش ۀواژ

  یمکمل  ١١٣ /ائدهم ؛٢۶٠ /بقره  نییق بردن باال و قتیحق از پرسش
  یمکمل  ١٠ /انفال ؛١١٢ /مائده ؛١٢۶ /عمران آل  تقوا ۀنیزم بای اله امداد

  یاشتداد  ١٠۶ /نحل ؛٢٩ /رعد ؛٢۶٠ /بقره  مانیا
  ییمعنا شمول  ٢٧ /رعد  انابه
  یمکمل  ٢٩ /رعد  ذکر
  یاشتداد  ٧ /یونس ؛٢٨ /فجر ؛١١ /حج  رضا

  یمکمل  ١١٠ /نحل ؛٣٠ /فجر ؛٣٠ /رعد  یطوب شتیمع
  

  میکر قرآن در نهیطمأن متقابلی ها واژه: ٢ جدول
   رابطه نوع   شواهد   متقابل ۀواژ
  یتقابل  ١١ /حج  ها فتنه دریی قهقرا انقالب

  یتقابل  ١٠۶ /نحل  ارتداد
  یتقابل  ١٠٣ و ١٠١ /نساء  خوف

  

  میکر قرآن در نهیطمأن نیجانشی ها واژه: ٣ جدول
   رابطه نوع   شواهد   نیجانش ۀواژ

  ینیجانش  ١٠ /انفال  قلب ربط
  ینیجانش  ٢۶ـ٢۵ /توبه  نهیسک

 ازی حـاک و اسـت قلـب »نهیطمأن« نیهمنش نیپربسامدتر که استی یادآور به الزم
 ،»نهیطمأن« با آن ارتباط وضوح لیدل به اما ،باشد  مییادراک فعل »نهیطمأن «که است آن
  .است شده نظر صرف آنی بررس از

  نهیطمأنیی معنای ها رابطه .١ـ۴
 قیـدقی معنـا م،یکـر قرآن ریتفاس و لغت کتب ازی ریگ بهره و اتیآ در تأمل با ادامه در
  .شد خواهد نییتب ها آنیی معنا ۀرابط و »نهیطمأن«ی ها نیهمنش از کی هر



 

وزه
آم

 
ای
ه

آنی
 قر

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٢۴۶  

  نییق بردن باال و قتیحق از پرسش با »نهیطمأن «١یمکمل ۀرابط .١ـ١ـ۴
مـضمره و » أن«مـضارع منـصوب بـه » ّیطمـئن«ۀ  واژ٢، بقـرهۀ سـور٢۶٠ ۀبا توجه به آیـ

با توجه به  .باشد  می»أسأل «متعلق به فعل محذوف به الم و ّل و در محل جرّوٶمصدر م
از نوع شهود از راه بیان   در این آیه بعد از آوردن ایمان وٶال حضرت ابراهیماینکه س

: ١٣٩٠ طباطبـایی،( حقیقـت اسـت پرسش از ال حضرت ابراهیمٶ پس س،عملی است
  نحـوی و مکملـیۀ رابطـۀپایـ ال از حقیقـت بـرٶبا سـ» طمأنینه«ۀ بنابراین رابط. )٢/٣۶٧

نـان و آرامـش ی سبب درخواسـت خـود را اطممیحضرت ابراه از سوی دیگر .است
 و ی علمـیهـا ه اسـتداللکـشـود  ین مطلـب اسـتفاده مـیاز ا. ردک یش معرفی خویقلب

 شود و  نمی»طمأنینه« اما موجب ن است موجب یقین و رضایت عقل شود،ک ممیمنطق
  اسـتیّ و مـشاهدات حـسینـی همان شـهود ع،ندکراب یتواند عقل و دل را س یآنچه م

  .)٢/٢٩٠: ١٣٨٧ رضایی اصفهانی،(
مشاهده و انکشاف معلوم در این آیه را انکـشافی بیـان کـرده اسـت کـه  ابن عاشور

قلب با استقرار علـم  ینان براطالق اطمی و. نیازی به استدالل و دفع شبهه از عقل نباشد
 یعنـی اسـم مـصدر؛ دانـد  مـیدر آن و نفی بیان استداللی را در ایـن آیـه از بـاب مجـاز

وقتـی قلـب در اثـر بیـان  رود و  مـیدر اصل بـرای سـکونت اجـسام بـه کـار» طمأنینه«
 از طریـق اسـتقرار ،شـود  میا وجود شک و شبهه دچار تحرک و اضطرابیاستداللی و 

  .)٢/۵١١  :١۴٢٠( یابد  میشهود و انشراح نفس، آرامش و سکون و قلب رعلم محسوس د
. بـرد  مـیبـین ال از حقیقت، اضطراب ناشـی از شـک و شـبهه را نیـز ازٶبنابراین س

ال از سـبب و کیفیـت تـأثیر ٶرا سـ ال حضرت ابـراهیمٶکه عالمه طباطبایی س چنان
لکـوت اشـیا نامیـده اسـت و این به عبارتی همان است که خـدا آن را م داند و  میسبب

َوک  :)٣٧٠ و ٢/٣۶٧: ١٣٩٠ طباطبایی،( شود  میموجب یقین َ نری إبرَكِلَذَ ْ ِ ِ َملُکاهمي ُ َ َ َوت السمِ َّ ِات َوَ
َواألرض و ِلیْ َ َِ

َ َون من املوقننيُکْ ِ ِ ُ ْ َ ِ َ )٢٨ و بنابراین یقین با ملکوت اشیا مالزمت دارد .)٧۵ /انعـام 
                                                                 

 برقـرار واژه دو نیبـ ،ینحو ساختار بری مبتن رابطه نیا .هستند مکملیی معنا واحد دو ،یمکمل ۀرابط در. ١
  .است برقرار هیفعل ۀجملی اعضا گرید و فعل نیب کهی ارتباط مانند ؛گردد می

٢ . ْوإذ
ِ َإبر َالَق َ ْ ُاهميِ ِّرب ِ ِأرىن َ ِ

ِْی َفْیَک َ َاملوىت ُ ْ َ ْمنْؤُت َْمل َو َأ َالَق ْ َبل َقال ِ َلی ْنِکَل َو یَ َّطمئنِ ِ َ ِقلىب ْ
ْ َ
) آنگـاه] نکـ ادیـ [و؛ )٢۶٠/ بقـره 

 مگر: فرمود] خداوند[ ؟ینک یم زنده را مردگان چگونه  کهده نشان من به پروردگارا،: گفت میابراه هک
  .ابدی آرامش دلم تا یول چرا،: گفت] ابراهیم[ ؟یا اوردهین مانیا
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٢۴٧  

، عـین، ّیـت، حـقٶعلم، ر«ی آن، ها ترین همنشین مهم . در قرآن به کار رفته استمورد
 ؛۴ /بقـره؛ ٧ و ۵ /تکـاثر: ک.ر( باشد  می»رضاألسماوات و  ، آیات، بصائر، آخرت،ّلقاء رب

: ک.ر( در مواردی جانشین نام مرگ به کار رفته اسـت  و...)و ٩۵ /واقعـه؛ ۴ / لقمان؛٧۵ /انعام
شـهود دارنـد و یـا متعلـق شـهود  ا داللت بـری یقین که یها همنشین. )۴٧ / مدثر؛٩٩ /حجر

َال لـو تعلمـون عـمل َکـ : الزمت بین یقین و شهود وجـود دارد حاکی از آن است که م،هستند ْ ِ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ
َالی ِقنيْ مي٭ِ َ لرتون ا ِ

َ ْ َّ ُ َ َ َ
 )توجه به کاربردهای .سوی دیگر مالزمت با علم دارد از  و)۶ــ ۵ /تکاثر 

 یشـهود نیـز تنهـا بـرا شف وکـکـه دهـد   می قرآن نشان در»شهود « و»رأی «مشتقات
 ن باشـندااز مقربـ رده باشند وک یاستدالل را ط مان وی از علم، ایه مراتبک است یسانک
ِال إن کَکــ  :)١/۴١۶: ١٣٨٨ قرائتــی، ؛١۴٣ /اعــراف: ک.ر( َّ ِ

َاب األبــرَتــَّ ْ َ ْ ِّار لــىف علیــَ ِّ ِ ِ
َ
َ ومــ٭َنيِ َا أدرَ ْ ُّا علیــَ مــَكاَ ِّ  ٭َونِ

ٌاب مرقومَتِک ُ ْ َ نَ ٭ٌ َھ املقر ُ َّ َ ُ ْ ُ ُ َ  با یقـین نتیجـه گرفتـه» طمأنینه«از همنشینی  .)٢١ـ١٨ /مطففین( ْش
فعـل ادراکـی » طمأنینـه «ً ثانیـا.باشـد  می ماهوی طمأنینهۀلفٶم» یقین «ًشود که اوال می

  ).شهود( هم ادراک حسیو  هم ادراک باطنی دارد ؛است
ل و در محـل مفعـول ّوٶو مـصدر مـ» أن« منصوب به »ّتطمئن «١، مائده١١٣ ۀدر آی

  نزول مائـده،از سوی دیگر متعلق درخواست حواریون در این آیه. باشد  می»نرید« فعل
را   بلکـه اهـداف خـودنبـود، اقتراحـی ۀ معجـز، و هدفشان از درخواست نزول مائدهبود

دا یـنان و آرامـش پیمقلب ما اطتا م ین مائده بخوریم از ایخواه یبیان کردند که مچنین 
فزاییم و شک و شـبهه را از ی بزرگ به معرفت و یقین خود بۀن معجزی اۀند و با مشاهدک

،  اندلــسیابــن عطیــه؛ ٧/٢٠٨: ١۴٠٨ ابوالفتــوح رازی،؛ ٣/۴٠٨: ١٣٧٢، طبرســی(فکــر خــود بــزداییم 
 ۀپای بر» خواست کشف حقیقت حواریوندر«با » طمأنینه «ۀبنابراین رابط .)٢/٢۶٠: ١۴٢٢
  .باشد  میمفعولی و مکملی ـ  نحویۀرابط

معرفـت   صفت علـم و بـاالتر از،شناسان نیز یقین را به معنای از بین بردن شک لغت
فیـومی، ؛ مقـری ٧٣: ١۴١٢عـسکری، ( شـود  مـیاند که موجب آرامش و تسکین قلـب دانسته
  .)٨٩٢: ١٣٧٣،  اصفهانی راغب؛ ۶٨١/٢: ١٣١۵

  حقیقت و باال بردن یقین به عنوانفهمیدن ، که شهودآید از آنچه گفته شد چنین برمی
                                                                 

١ . ُالوا نرید أن نأکَق ْ َ ُْ َ ُ ِ
َل منھُ ْ ِ َا وتطمئن قلونبَ ُ ُ ُ َّ ِ َ ْ َ َا ونعمل أن قد صدَ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ َقتنَ َ َنُکا وْ ْون علیَ َ َ َا من الشاهدینَھَ َِ ِ َّ ِ) خواهیم  می: ؛ گفتند)١١٣/ مائده

  .می و بر آن از گواهان باشیا ه به ما راست گفتهکم یابد و بدانی ما آرامش یها م و دلیاز آن بخور
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  .ثر استٶم» طمأنینه« ادراکی در حصول فعل

  دیو امداد الهی در شدا» طمأنینه« مکملی ۀرابط. ٢ـ١ـ۴
و متعلـق است   امداد الهی»به « مرجع ضمیر١انفال ١٠آل عمران و  ١٢۶ اتبا توجه به آی

 نحـوی و ۀ رابطـۀپایـ  بـر»طمأنینـه« و »امداد«ۀ  بنابراین رابط.باشد  می»ّتطمئن «به فعل
و  هـا ن در میـان سـختیپیـشگاامدادهای الهـی کـه بـرای صـابران و تقوا. است مکملی

  باعـث ایجـاد طمأنینـه در قلـب رزمنـدگان اسـالم،شود  میها نصیبشان اضطراب جنگ
ان  چگـونگی ایجـاد طمأنینـه در قلـوب رزمنـدگان، دو نظـر در میـبارۀاما در .دگرد می

  :مفسران وجود دارد
بین رفتن شـک و  ها و از دل ایجاد یقین در برخی منظور از به وجود آمدن طمأنینه را

 بقـره و ۀ سور٢۶٠ ۀمانند آی؛ دانند  میبه پیروزی در جنگ از طرف خداوندنسبت تردید 
؛ ٣/١٨۵ :١۴٠۴ حسینی همـدانی،؛ ٣/٢١١: ١۴٢٠ ابن عاشور،( اطمینان قلبی حضرت ابراهیم

  .)١/٣۴٠ :تا ، بی نجفیالغیب
بین رفتن تـرس و  ولی اغلب مفسران منظور از طمأنینه را ایجاد تسکین و آرامش و از

مانند تابوت سکینه کـه ؛ شود  میدانند که با دیدن نفرات زیاد دشمن ایجاد  میاضطرابی
امـین، ؛  ٢/٨٢٩: ١٣٧٢، طبرسـی؛ ۴/٩: ١٣٩٠ طباطبـایی،( اسـرائیل بـود مژده و آرامش برای بنی

  .)۵/۵٧: ١۴٠٨ ابوالفتوح رازی،؛ ٣/٢۵٢: تا بی
ها،  فرماید در اثر آرامش یافتن دل  میکه  ـ انفالۀ بعد در سورۀاین تفسیر با توجه به آی

 ناشـی از ِ چـون اگـر اضـطراب؛رسد  می، صحیح به نظر ـ رزمندگان به خواب رفتندۀهم
هـا مـسلط  دان جنگ خـواب بـر آنکه در مینبود  معقول بود،ترس و رعب از بین نرفته 

 . به خواب رفتندها  همچنین معقول نیست که بگوییم در اثر پیدا شدن یقین در دل.شود
 ِ معنایی دارد و امداد الهی باعث ایجاد دفعـیۀبا امداد الهی رابط» طمأنینه «ۀبنابراین واژ

  .شود  می یقینۀقبل از مرتب» طمأنینه«
ی هـا  واژه،توبـه ٢۶ و ٢۵انفـال،  ١١ در آیـات »هـیامداد ال «یها نیبا بررسی همنش

                                                                 
١ . َوم َّا جعله اهللا إالَ

ِ ُ ُ َ َ رَ  َ ُولتطمئن قلوبمکَْلُکْم ی بُشْ ُ ُ ُ َّ ِ َ ْ َ ِ ِ به َ ِ) ؛ )١٢۶ /ل عمرانآ َوم َّا جعله اهللا إالَ
ِ ُ ُ َ َ رَ  َ ُی ولتطمئن به قلوبمکْبُشْ ُ ُ ُ ِ ِ َّ ِ َ ْ َ ِ َ) ؛)١٠/ انفال 

  .ابدینان ی شما بدان اطمیها ه دلکقرار نداد و تا آن]  شمایبرا [یدیرا خداوند جز نو] وعده[ن یو ا
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 ۀشود که قبل از مرتبـ  می کشف،ی طمأنینهها به عنوان جانشین» سکینه« و»  قلبربط«
  .یقین به وجود آمده است

  »ربط قلب«و » طمأنینه« ١ جانشینیۀرابط .٣ـ١ـ۴
 ،امداد الهی اثر های رزمندگان در در دل» طمأنینه«انفال، بعد از ایجاد  ١٠ ۀخداوند در آی

ربـط «بـرای ای   وسـیله،نزول باران را که یکی دیگر از امدادهای الهی اسـت  بعدۀدر آی
  نوعی مالزمه و همراهـی میـان،از نگاه قرآنکه توان گفت   می لذا٢.کند  میبیان» قلب

  .وجود دارد» ربط قلب«و » طمأنینه«
وثـوق و اری، ثبـوت، استو ،در لغت به معنای قوی و محکم شدن قلب» ربط قلب«

؛ ٣٣٩: ١٣٧٣ ، اصـفهانی راغـب؛٧/٣٠٢ :١٣٧۴ابـن منظـور، ؛ ٢/۴٧٨: ١۴٠۴ابـن فـارس، ( قلب است
ابن عاشور ربط قلب را عدم شک و تردیـد و اثبـات عقیـده در . )٢/۴٢٢: ١٣٨٣ فراهیـدی،

 این اسـاس و بـا  بر.)١۵/٢٩: ١۴٢٠ ابن عاشـور،( آن اضطراب است داند که متضاد  میقلب
 »طمأنینـه «ۀبین رفتن شک و اضطراب قلب در واژ از ه به وجود معنای استقامت وتوج
  . جانشینی وجود داردۀ رابط،بین این دو واژهکه توان گفت  می

توجـه بـه  تواننـد متـرادف کامـل هـم باشـند و بـا  نمـیاما با توجه بـه اینکـه دو واژه
معنـای عـام » ربـط قلـب«نـسبت بـه » طمأنینه «ۀدر قرآن، واژ» ربط قلب«کاربردهای 

به معنای حـصول اسـتقامت و آرامـش و از بـین رفـتن » طمأنینه«، به عبارت دیگر .دارد
 ۀبـه مثابـ باشـد و  مـی شرایط اعـم از مواجهـه بـا تـرس و غیـر آنۀاضطراب قلب در هم

تنها در شرایط مواجهه بـا تـرس و » ربط قلب« اما ،جان است در کف قلب وای  هدشالو
» ربط قلـب« حصول نیزدینوری که ابن قتیبه   چنان؛آید  میایمان به وجود  در اثر،اندوه

مورد در  ۴در » ربط قلب «٣.)٢٨١: ١۴١١( داند  میرا فقط برای قلب محزون و مضطرب
                                                                 

 کـار بـه گریکدی یجا به توان  میرا نامع همی ها واژه ،آن در که استیی معنا ۀرابطی نوعی نیجانش ۀرابط. ١
  .)١١۴ـ١٠٧ :١٣٧۴ پالمر،( ندارد وجود مطلقیی معنا هم گرچه برد،

٢ .  ُیإذ ْ
ِّغشیُکِ َم النعَ ُّ ُاس أمنة منه ویُ َ ُ ْ َِ ً َ َ َعلْینزل َ َ ُ ِّ َم من السمُکَ َّ َْ َاء مـِ ُاء لیِ ِ ْطھـرمکً ُ َ ِّ ُ بـه ویـَ َ ِ ْعـنُکذهب ِ َ َ ِ ْم رجـز الـشیْ َّ َ ْ ِ ْان ولـريَطْ َ ِ َ َبط ِ َ َ

ُ قلـوبمکِْ
ِ

ُ ُی وُ ِت بـه َ ِ َ ـِّ َث
َاألقـد ْ َ که از جانب او بود را  یبخش  آرامشکِخواب سب] خدا[ه ک را ید هنگامیاد آوری؛ به )١١/ انفال (َامْ

طان ی شـۀ گرداند و وسوسکد تا شما را با آن پایزانی بر شما فرو ریط ساخت و از آسمان بارانبر شما مسل
  .تان را بدان استوار داردیها م سازد و گامکتان را محیها و دلد یرا از شما بزدا

َربط. ٣ َ ُجأشه َ
ْ

ًرباطة 
َووثق ُقلبه َّاشتد: ِ ُ َوحزم َ ُ َّفری فلم َ   .وعالر عند ِ



 

وزه
آم

 
ای
ه

آنی
 قر

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٢۵٠  

در سـاختار  کههستند » ت اقدامیتثب«و » صبر« آن یها نیهمنش و کار رفته است  بهقرآن
؛ ٢٠٠ /آل عمـران: ک.ر( دارنـد» ربـط قلـب« بـا ی اشـتدادۀ و در نقش معطوف رابطیفعل

و » ربــط قلــب «یی بــر تفــاوت معنــایگــریل دیــ، دلی اشــتدادۀن رابطــیــا  و)١١ /انفــال
 و اصـحاب یدر مـورد مـادر موسـ» ربط قلـب«، گری دۀیدر دو آ .است» نهیطمأن«

الهـام  داشتند و خداونـد بـا ط اضطراب و حزن قراریکهف به کار رفته است که در شرا
  :)١۶/١٢ :١٣٩٠طباطبایی، : ک.ر( شان را استوار ساختیها قلبصبر، 
١.  َوأ فــؤ ُْ َ َ صــ َ ــو فَ َاد أم م ُ ِّ ُ ًارغــُ

َا إن اکِ ْ ــدی بــه لــو الِ َدت لتب ْ َ َ
ِ ِ ِ ْ ُ ْ ــَ َ أن ربطن ْ َ َ ْ َا َ َ قلبھــَ ِ

ْ ُلتکــا َ َ ْون مــن املــؤِ ُ ْ َ ِ َمننيَ ِ ِ 
اگـر قلـبش را . شت گـیتهـ] ر فرزندکز جز فیاز هر چ [یو دل مادر موس؛ )١٠ /قصص(

را افـشا ] راز[ه آن کـ نمانـده بـود یزیآورندگان باشد، چ مانیم تا از ایاستوار نساخته بود
  .ندک

  :نویسد  می شریفهۀعالمه طباطبایی در ذیل آی
 است و مـراد از فراغـت قلـب مـادر یقلب مادر موس ه از تثبیتیناک» ربط قلب«

آن ن فراغـت قلـب یـ اۀ و الزمـ»شد یدلش از ترس و اندوه خال«ه کن است ی ایموس
ند و دلش را کزا در دلش خطور ن شان و خاطرات وحشتی پریها الیگر خیه دکاست 

  .)همان( ند و دچار جزع نگرددکمضطرب ن

 با توجه به آیات قبل و تفسیر آیه، ربط قلـب در شـرایطی در قلـب مـادر موسـی
  .وجود آمد که دچار ترس و وحشت شده بود به

٢ . َورب ــََ َطن َا ْ ــَ َ قلــو إذ ق ُْ
ِ ْ ِ ِ

ــُ َاموا فق َ ــُ َالوا رنب ُّ َ ــسمُ َا رب ال َُّّ ــدعو مــن دونــه إهلــَوَ ًات واألرض لــن ن َ ِ ِ ِ ُ ْ ِْ َ ُ ْ َ َ
ِ ْ َ ْ َ ــِ َا لقــد قلن ْْ ُ َ ًا إذَ

ا ِ
ًشـطط َ بـه قـصد مخالفـت بـا [ه کـگـاه  آن،یمدیشان را استوار گردانیها و دل؛ )١۴ /کهف( اَ
 جـز او هرگـز ؛ن اسـتیها و زم ا پروردگار آسمانپروردگار م: برخاستند و گفتند] کشر

  .میا ًن صورت قطعا ناصواب گفتهیه در اکم خواند ی را نخواهیمعبود
 ها با الهام صـبر بـر در این آیه را آرام کردن و استوار ساختن دل» ربط قلب«مفسران 

آشـکار کـردن  اسـتوار سـاختن دل در ی دوری از وطن وها صبر بر سختی؛ دانند  میآن
 :١۴١۵ فیض کاشانی، ؛٨/٢٠٨: ١۴٢۵،  بغدادیآلوسیحسینی  ؛١/٢٩٠: ١۴١٠ شبر،( حق بدون ترس

٢/٧٠٨(.  
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٢۵١  

  »انابه« و »طمأنینه« ١شمول معنایی .۴ـ١ـ۴
  گفته شده که به معنای بازگشت به سوی خدا با توبه و اخالص عمل»انابه«در تعریف 

  کـه در آیه بـه کـار رفتـه اسـت ١٨ مشتقات انابه در .)٨٢٧: ١٣٧٣،  اصفهانیراغب( باشد می
مورد به عنوان صفت حـضرت ابـراهیم، حـضرت داود، حـضرت سـلیمان و حـضرت  ۵

 همنشینۀ پربسامدترین واژ .)۴ /ممتحنه؛ ٣۴  و٢۴ / ص؛ ٨٨  و٧۵ /هود(است آمده  شعیب
ُلکـَذ  ۀبا توجه به همنشینی و ارتباط معنایی آن با توکل در آیـ .باشد  میتوکل ،انابه ُ اهللا ُمِ

ْرىب علی َ َ ِّ کَ َّه  َ َ ْلت وإلیِ َ ِ َ ُ ُه أنیبْ ِ
ُ
ِ )مراد از آن این است که انسان در هر امـری بـه خـدا )١٠ /شوری 

  .)١٠/٣٢۶: ١٣٩٠ طباطبایی،( رجوع کند
ین بـه خداسـت و انابـه وکـش در نظـام تی امـور خـویگفته شده که توکل واگـذار

 اسـاس آیـات بـر .)٢٠/٣۶۵: ١٣٧١ی، مکـارم شـیراز( سـتی بـه اوعیگشت در امـور تـشرباز
 ...ْ ْدی إلیَ َ ِ َه من أنِ َ ْ َ ِ الذین آمنوا وتطمئن قلو بذرک٭َابِ

ْ
ِ ِِ ْ ُ ُ ُ ُ ُّ َِ َ ْ َ َ ُ َ َ اهللا أالَّ َ ِ بذرکِ

ْ
ِ ُ اهللا تطمئن القلـوبِ َُ ُ ْ ُّ ِ ْ َ ِ )٢٨ ــ٢٧/ رعـد( 

نـی صـدر یعست؛ فرماید انابه همان ایمان به خدا و اطمینان قلب با ذکر خدا  میخداوند
ن یبنابرا. )۴/٣۵٩: ١٣٨٨قرائتی، ( باشد  می انابهۀنه نشانی طمأنبوده، ٢٧ ۀبیان ذیل آی، ٢٨ ۀآی
ۀ واژ . وجـود دارد٢یی شـمول معنـاۀ رابطـیاز نظـر معناشناسـ» نـهیطمأن«و » انابـه«ن یب

 یژگـی وی شـامل و مـشمول داراۀواژ .شـمول آن اسـتریز» انابـه«شـامل و » نهیطمأن«
ن، ذکر توأم با حالت یقی ،در توکل» نهیطمأن«و » انابه« مشترک یژگیو ومشترک هستند 

 اعتماد به خداوند، ن ویقیاثر کسب  در» مطمئن«قلب . امت استیخشوع و خوف از ق
 ۀ داللـت واژ،ییدر شـمول معنـا. شـود  مـیمتصف به صفت انابـه کند و  میاو توکل بر
 ۀ شـامل اسـت و واژۀ از واژینـوعرشـمول ی زۀ واژیعنـی ؛باشـد  میطرفه کیشمول، ریز

 رشـمول خـود برخـوردار اسـتی زۀ نـسبت بـه واژی کمتـریکاف ط الزم ویشامل از شرا
ن شرط ینه ای اما طمأناست،  انابهی رجوع و توبه شرط الزم برا.)١٠٢ و ١٠٠: ١٣٧٩ صفوی،(

  .را ندارد

                                                                 
 وجـودیی معنـا شـمول ۀرابطـی طیشرا نیچن در ،شود شامل را گرید ۀواژ چند یا یک بتواندی مفهوم اگر. ١

  .)١٣٢: ١٣٧۴ پالمر،( است شامل ۀاژو ازی نوع رشمولیز ۀواژ .دارد
2. Hyponymy. 
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  »رضا« و »طمأنینه« ١ اشتدادیۀرابط .۵ ـ١ـ۴
خداونـد . )٣/١٠٢: ١٣۵٢ ، بنـابیقرشـی(است  پسندیدن دی وی خشنوادر لغت به معن رضا
ُا أَی ات در آی َّ ُھا النفس املطمئنةَ َّ َِّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ارجعی إىل٭َ

ِ ِ ِ ِّ ربْ َاضیَ رِكَ َّة مرضـیِ ِ ْ َ ، نفوس مطمئنـه را )٢٨ ـ٢٧/ فجر( ًةً
 یات، مقـام رضـا را بـه معنـاین آیا رده است و مفسران درکف یبه راضیه و مرضیه توص

ا ی بودن آن در دنی خداوند و موافق حکمت الهیعی و تشرینیتکو ت به قضا و قدریضار
 طباطبـایی،(شود   مییت الهیت و مستوجب رضای عبودۀفیاند که موجب انجام وظ دانسته
؛ ٢۴/٢۵۴: ١۴١٩، اهللا فـضل؛ ١٠/٢۴۶: تـا  کاشانی، بـی؛۵/۵٩٠: ١۴١٨ مالکی،  ثعالبی؛٢٠/٢٨۵: ١٣٩٠
  .)١۴/١١۵: ١٣۶٩، طیب

 فعل ادراکی هستند ۀ یعنی هر دو به مثاب؛ اشتدادی وجود داردۀ رابط،بین این دو واژه
» رضـا« و  معنایی مـشترک دارنـد و در مقـام تقویـت و معاضـدت یکدیگرنـدۀلفٶکه م

 هویت طمأنینه را تشکیل و به آن داللت دارد» طمأنینه« همان معناست که ۀکنند تقویت
مرتبط با بحث است آن مورد  ٧ .مورد در قرآن آمده است ۶۴در » رضا «ۀکلم. دهد می

شـامل ( ناپـذیر و عمـل صـالح  ایمـان زوال،ها در آن» رضا« یها ترین همنشین که اصلی
 /طـه: ک.ر( باشد  میو معیشت طوبی و سکینه)  مصادیق عمل صالحۀذکر و تسبیح و هم

 ٢٢ ۀ بـه طـوری کـه آیـ؛)٨ /ینـه ب؛٢٢ / مجادلـه؛٢۶ / نجـم؛١٨ / فـتح؛١۵ / احقاف؛١٩ / نمل؛١٣٠
و جامع مفاهیم  را دارد  فجر٢٨ و ٢٧رعد و  ٢٩ و ٢٨  حکم تفسیری برای آیات،مجادله

َأول ... : آن آیات است َتب ىف قلو اإلميَ کَكِئُ ِ
ْ ُ ِ ِ

ُ ُ
ِ َ َّان وأیَ َ َ ُد بروح منه ویَ َ ُ ْ َِ ٍ ُ ِ ْ

ـُ تھا األ ری من  َدخلھم جنات  ْ َ ْ َ ْ ُِ ْ
َ َ

ِ ِ ْ ٍ َّ َْ ْ ُ  ُارِ
َالدین فیھَخ َِ ِ َا رضیِ ِ َ اهللا عـ ورضـوا عنـه أولَ ُ ُ ْ َ َُ َ َ ُْ ُ ِ حـزب اهللاَكِئـْ ُ ْ ِ... )ه کـهاسـت  نیـ در دل ا؛)٢٢/ مجادلـه
رده اسـت و آنـان را بـه کـد ییـ از جانب خود تأیها را با روح مان را نوشته و آنیا] خدا[

شه در آنجـا یـ هم.آورد یمـیی روان است درها یآن جو] درختان[ر یه از زک ییها بهشت
  .ها از او خشنودند شان خشنود و آنیماندگارند؛ خدا از ا

 ۀهـا بـه وسـیل تأیید آن«ناپذیری ایمان،   به معنای تثبیت و زوال»دل کتابت ایمان در«
 :ک.ر( باشـد  مـی و اعطای معیشت طـوبیناشها با احیای قلوب  به معنای تقویت آن»روح

 ۀاسـاس ایـن آیـه، معیـشت طـوبی قبـل از مرحلـ بـر .)٩٧ /نحل؛ ١٩/١٩٧: ١٣٩٠، طباطبایی
                                                                 

 ۀرابطـ ،باشـند گرییکـد معاضـدت و تیـتقو جهت در و داشته مشترکیی معنای ها لفهٶم اگر مفهوم دو. ١
  .دارد وجود دو آن نیبی اشتداد
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  .شود  می الهی حاصلرضای
 جانـشینی ،»سـکینه«بـا  فـتح ١٨ ۀدر آیـ» رضـا «ۀهمچنین با توجه به همنشینی واژ

  .شود  میکشف» طمأنینه«و » سکینه«

  »ایمان« و »طمأنینه« اشتدادی ۀرابط . ۶ـ١ـ۴
 از نظر اصـطالحی بـه معنـای  وتمعنای لغوی آن آرامش اس  و»أمن« ۀ از ریش»ایمان«

تقارن آن بـا سـکون و امنیـت  .باشد تصدیقی است که همراهش آرامش و امنیت خاطر
 آن عنصر عاطفی در مفهوم ایمان است که تسلیم قلبی و قبـول مفـادۀ دهند  نشانخاطر،
 دارد معرفتـی در آن حـضور  یعنـی عنـصر؛مبتنی بر مقدمات شـناختی اسـت و باشد می

  .)٢/۵٣ش: ١٣٨۵ی، آذربایجان(
 حصول اطمینان را ،با ایمان» ّتطمئن «ۀ همنشینی واژ١، نحل١٠۶ رعد و ٢٨ اتدر آی

 معنـایی عمیـق بـین ۀدهـد و حـاکی از آن اسـت کـه رابطـ  مـیدر ارتباط بـا خـدا قـرار
ِوتطمـئن قلـو بـذرک ۀ و چون جمل  وجود دارد»ایمان«و » طمأنینه«

ْ
ِ ِ ْ ُ ُ ُ ُ ُّ ِ َ ْ َ  یری عطـف تفـسِ اهللاَ

 یـاد ۀوسـیله  اطمینان قلب با مالزم ب،فهماند که ایمان به خدا یم، است» آمنوا«ۀ بر جمل
 باالتر از ایمان و یقین است و بـا توجـه ْ اطمینانۀ مرتب، بقره٢۶٠ ۀ با توجه به آی.خداست

» طمأنینـه«و » ایمان« بین ،مفهوم ایمان آرامش و امنیت خاطر را به همراه دارداینکه به 
 بنابراین در بخـشی از ،ایمان فعل ادراکی توأم با تسلیم است.  اشتدادی وجود داردۀرابط

 و معرفتی) سکینه(  عنصر عاطفی،طمأنینه مانند ایمان .مفهومش از جنس طمأنینه است
  .طمأنینه است  مفهومۀکنند بنابراین تقویت؛ را دارد) قینی(

 گونـه شـک و تردیـد،  رفـتن هـربـین در این دو آیه، مفسران منظور از اطمینان را از
ضطراب حاصـل از شـک و قلب و آرامش پس از ا قین دریثبوت ایمان در دل، استقرار 

 شـود  نمـیبا استقرار یقین در قلب، ایمان تحت شرایط مختلف متزلـزل .اند تردید دانسته
 ،غـدادی بآلوسیحسینی  ؛٣/٢٠: ١۴٢٠ بغوی، ؛٢/۴٩۴: ١۴٢٢ ابن جوزی، ؛١١/٣۵٣ :١٣٩٠ طباطبایی،(

                                                                 
١ . َمن ک ْ َفر باهللا من بعد إميَ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِ َ َّانه إالَ

ِ ِ ِ من أرکِ
ْ ُ ْ ٌّه وقلبه مطمئن َ ِ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َباإلميَ ِ

ْ
َلان وِ َ ْلُکن من شرح باِکِ ِ َ َ َ ْ ًفر صدرَْ ْ َ ِ

ْا فعلْ
ِ
ْ َ َ َ غـضب مـن اهللا وهلـم عـذَ ََ ْ ُ َ َ ِ َ ِ ٌ ٌاب عظـميَ ِ َ ٌ 

 مگـر ،] سخت خواهد داشتیعذاب[فر ورزد کمان آوردن خود، به خدا یس پس از اک؛ هر )١٠۶/ نحل(
 ،گرددفر گشاده کاش به  نهیه سکهر ن یکل. نان داردیمان اطمیقلبش به ا] یل[ و،ه مجبور شدهکس کآن 

  . بزرگ خواهد بودیشان عذابیخشم خدا بر آنان است و برا
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ـــه، ؛٧/١۴١: ١۴٢۵ ـــن عجیب ـــب؛٣/٢۵: ١۴١٩ اب ـــور، ؛١/٢۵۴ :١۴١٠ر، ّ ش ـــن عاش ؛ ١٢/١٨١: ١۴٢٠ اب
 اءبـ« نحل، حصول طمأنینه را با اسـتفاده از ١٠۶ ۀآی چون در و )١٢/٧٣١٨ :١٩٩١شعراوی، 

 ،ایمـان اسـت  اطمینـان بـاالتر از، بقـره٢۶٠ ۀ به ایمان ارتباط داده اسـت و در آیـ»هسببی
 شـرط تحقـق طمأنینـهولـی  ، خـارج از ماهیـت طمأنینـهْ ایمـان کـهشود  میتهنتیجه گرف

 حـصول طمأنینـه امکـان نـدارد و ،زمانی که ایمان وجود نداشته باشـد  یعنی تا؛باشد می
  .شود  می ماهیت طمأنینهء جز، یقین رسیدۀوقتی ایمان به کمال و مرتب

  »ذکر« و »طمأنینه« مکملی ۀرابط .٧ـ١ـ۴
 ذکـر در ایـن آیـه .باشد  میذکر، طمأنینه  رعد، یکی از عوامل حصول٢٨ ۀبا توجه به آی

. )١٠/٢١٠: ١٣٧١ مکـارم شـیرازی،( باشـد  مـی مصادیق ذکرۀ همرمعنای عام و داللت آن ب به
 باشـد کـه بـدون آن جملـه تکمیـل  مـی»ّتطمـئن«و مجرور متعلـق بـه   جار»بذکر اهللا«

ن آن اسـت کـه ّمبـی و باشـد  می نحوی و مکملیۀپای واژه بر  دوۀبنابراین رابط .شود نمی
 ماهیـت ءاز سـوی دیگـر جـز و شود  میبه فعل ادراکی طمأنینه  منجر، ذکرِفعل ادراکی

 آن و عـاملی بـرای ازدیـاد ایمـان و حـصول طمأنینـه ِ شـرطیۀلفـٶ بلکه م،طمأنینه نیست
  .است
 بـرای ،شـود  می بعد از ایمان و یقین حاصلۀاین اساس که اطمینان قلب در مرحل بر

 مـورد مطالعـه قـرار  ذکـریهـا نی همنـش،نـهیبررسی چگونگی تأثیر ذکر در ایجـاد طمأن
 ی بررسـیاتیـهـا آ ان آنیـاز م . مورد در قرآن آمده اسـت٢۶۴در » ذکر«ۀ کلم. ردیگ می
 .دنـکن مـی ذکر رهنمون ی اثرگذاریرا به چگونگ ما د که مرتبط با بحث بوده ونشو می
 ی فعـل و فـاعلی مکملـۀرابطـ ۀیـپا اسـت کـه بـر» لبـاباأل ولوأ«ن ن آین همنشیتر مهم
 ولـوأ «، رعـد٢١ ۀیـ اسـت و در آیک مفهـوم ادراکـین آن است که ذکر ّیباشد و مب می
: ک.ر( ف شـده اسـتیامت توصـیت در برابر خداوند و خوف از روز قیبه خش» لباباأل
گـر آن ین دیهمنـش. ...) و۵۴ / غـافر؛٩ /زمـر؛ ۴٣ و ٢٩ / ص؛۵٢ /می ابراه؛٧ / آل عمران؛٢۶٩ /بقره

 ٢٧ ۀی و در آ)١٣ /غـافر: ک.ر( است» بینیمن « عبارت ،باشد  میی مکملۀ رابطۀیپا که بر
نه یاست که تحت شمول طمأنای  به کار رفته و به عنوان واژه »من أناب« رعد با ساختار

د نباش  می»نیلت،  خشع، تضرع،وجل« یها ، واژه»ذکر« یها نیگر همنشید از. قرار دارد
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  .اند ان شدهی به عنوان آثار ذکر بکه
در را ر ذکـر ی تـأثی کـه چگـونگ١ انفال٢ ۀآی و همچنینگفته  پیشبا توجه به مطالب 

 شـود  میمانیش ایذکر ابتدا باعث افزاکه گیریم   مینتیجه ،کند  میانینه بیطمأن حصول
 این آیه بـه کـار رفتـه بـا ترسی که در. شود  مینان حاصلیمان، اطمیش ایو سپس با افزا

 قبـل از ، زمـر٢٣ ۀاسـاس آیـ  قلبی است که بـریه حالتک بل، منافات نداردینان قلبیاطم
 ِنحویبا همان ساختار » ذکر« ۀ واژ، زمر٢٣ ۀدر آی. شود ی عارض قلب مْنانیآمدن اطم

» طمأنینـه«همنشین شده است که به عنوان جانشین » تلین«ۀ مجرور به کار رفته و با واژ
  .شود  میکشف
: ١٣٩٠، طباطبـایی( ون و طمأنینـه اسـتک سـی متضمن معنـا،در آن آیه» نیتل«ۀ لمک

  . لینت قلبی وجود دارد،ن آن است که در طمأنینهّمبی  و)١٧/٢۵۶

  »معیشت طوبی« با »طمأنینه« مکملی ۀرابط . ٨ ـ١ـ۴
 ٢ رعـدۀ سـور٢٩ و ٢٨ در آیـات »معیـشت طـوبی« ،»طمأنینـه« ی همنشین باها از واژه
 ۀبنـابراین رابطـ؛ باشـد  می»الذین« خبر برای موصول »طوبی لهم«در این آیات،  .است

 »أطیـب«نـث ٶ م»طـوبی«. شـود  نمـیمکملی دارد و بـدون آن مفهـوم جملـه تکمیـل
و   و صـفت بـرای موصـوف محـذوف اسـتهـا  و خـوبیهـا ، نیکـیهـا معنای بهترین به

، هـائم  ابـن؛١١/٣۵۶: همـان( ت اسـت معیـشت و حیـا،موصوف محذوف با توجه به سیاق
 نحـل کـه ٩٧ ۀهمنشینی حیات طیبه با عمل صالح در این آیه و در آیاز  .)١/٢٠٢: ١۴٢٣

ات یـ آن بـا حی مکملـۀ از رابطـیباشد و حاک  می»اًمن عمل صالح« خبر برای موصول
 ، تـوأم بـا عمـل صـالح اسـتی زنـدگ،بـهیات طیشود که ح  میجه گرفتهی نت،به استیط

  .در پی دارد و از آثار طمأنینه است  الهی رارضایت
                                                                 

١ . ْإمنا املؤ ُ ْ َ َّ َمنون الذین إذِ
ِ َ ِ

َّ َ ُ َا ذرکِ ِ َ اهللا وجلت قلو وإذُ
ِ َ َْ ُ ُ ُ َُ ْ ِ َا تلیُ ِ ْت علُ

ِ
ْ َ َ َاته زَ آیْ ُ َاد إميُ ِ ْ ُ ْ َا وًانَ َ َ ر َ َ ْ ِ

ِّ َّوکَ َلـونَ ُ
) منان همـان ٶ؛ م)٢/ انفال

مانـشان ی بـر ا،ات او بـر آنـان خوانـده شـودیشان بترسد و چون آیها  دل،اد شودیه چون خدا کاند  یسانک
  .نندک یل مکد و بر پروردگار خود تویفزایب
٢ . ِالذین آمنوا وتطمئن قلو بذرک

ْ
ِ ِ ِِ ْ ُ ُ ُ ُ ُّ ََ ْ َ َ ُ َ َ اهللا أالَّ َ ِ بذرکِ

ْ
ِ ْ اهللا تطمئن الِ ُّ ِ َ ْ َ ُقلوبِ ُ َلـذین آمنـوا وعملـوا الـصاَ ا٭ُ ِ َّ ُ

ِ َ َ ُ َ َ ِ
َات طـوىبَّ ُ ٍ هلـم وحـسن مـآبِ َ ُ ْ ُْ َ ُ َ) رعـد /

گـاه باشـ؛ردیـگ یاد خدا آرامش میشان به یها مان آورده و دلیه اک هستند یسانکها  ؛ آن)٢٩ ـ٢٨ ه کـد ی آ
 ، صـالح انجـام دادنـدمـان آورده و عمـلیه اکـ یسانکـهمـان  .ندک یدا میها آرامش پ اد خدا دلیتنها با 
  .شان استی اِ از آنیک و سرانجام نیخوش



 

وزه
آم

 
ای
ه

آنی
 قر

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٢۵۶  

  »سکینه« با »طمأنینه« جانشینی ۀرابط .٩ ـ١ـ۴
در  »سـکن« از »سـکینه «.باشـد مـی» سـکینه«، »طمأنینه«ی متقارب با ها کی از واژهی

: ١٣٧۴ ابـن منظـور،(  ثبـات و آرامـش اسـت،لغت به معنای باز ایـستادن از حرکـت، وقـار
 کـه مربـوط بـه نـزول ١توبه ٢۶انفال و  ١٠ ۀاساس آی بر .)۵/٣١٣: ١٣٨٣  فراهیـدی،؛١٣/٢١١

 ۀرابطـ» سکینه«و » طمأنینه «،باشد  میآرامش بعد از امداد الهی در جنگ بدر و حنین
تفـاوت .  مترادف کامل نیستند و تفاوت معنـایی دارنـد،این دو واژه اما .جانشینی دارند

 که طمأنینه مالزم با حصول اطمینـان و در این است» طمأنینه«و » سکینه«معنای لغوی 
 ،بـا توجـه بـه کاربردهـای سـکینه .سـکینه ایـن مالزمـت را نـدارد  امـا،باشـد  مـیقینی

رفتـه  بـه کـاربـار  ۶در قرآن » سکینه«ۀ کلم .ی دیگری نیز قابل مالحظه استها تفاوت
 ،ن استجاد آی ا» در قلوبهنکیانزال س« باشد و مراد از  می جنگبارۀدرآن  مورد ۵که 

 امـا ؛)١٨/٢۵٨ :١٣٩٠ طباطبـایی،( ه فاقد آن بودند و بر نزول دفعـی داللـت داردکبعد از آن
 بـر فعـل» اهللا بـذکر«  رعد بـا مقـدم کـردن٢٨ ۀدر آی حصول طمأنینه تدریجی است و

، سکینه منحصر به ایمان و ذکر نیـستاما حصول  .شود  میمعنای حصر افاده» ّتطمئن«
 /اعـراف: ک.ر( سکینه بیان شـده اسـت  عاملی برای ایجادنیز»  ازدواجلیل و نهار و«بلکه 
 قــین حاصــلیهمچنــین طمأنینــه بعــد از تکامــل ایمــان و . )٢١ / روم؛٧٣ـــ٧٢ / قــصص؛١٨٩
پـذیر در عین حـال تجددو ناپذیر و دائمی   قلبی است که تزلزلۀ شالودۀبه مثابو شود  می

 و بـه حـضرت ابـراهیم» اطمینان«ه و  بقرۀ سور۶٠ ۀاین موضوع با توجه به آی .است
ُّلـذین آمنـوا وتطمـئن َا : شـود  مـی رعد افاده٢٨ ۀدلیل عدول از فعل ماضی به مضارع در آی َِ َ ْ َ َ ُ َ ِ

َّ
ْقلو ُ ُ ُ ُ
 ) ،ۀ سـور٢٧  و٢۶ زیـرا در آیـات ؛ اما سکینه دائمی نیـست.)١٣/١٢۶: ١۴١٨صافی 

َّمث : آمده استصورت مضارع ه توبه، مغفرت خدا ب ـُ  ُ ُوب اهللاَ ُ  داللتش بـر ایـن اسـت و
بـا  و لـذا ستیـ نیه دائمـکنه کیخالف نزول سر ان دارد، بیمغفرت خدا همواره جر که

َسِکفأنزل اهللا   :است استعمال شده یفعل ماض ُ َ َ ْ َ ُتهَ َ َ   . ی
 قبـل ،استتقو مالزم با ایمان وشود و   میسکینه با وجود اینکه موجب افزایش ایمان

                                                                 
١ . ـــــرمک ُلقـــــد  ُ َ َ َ َْ َ اهللا ىف مـــــوَ َ ِ َاطن کُ َ ْثـــــرية وِ َ َ ٍ ٍم حنـــــنيَِ ْ َ ُ َســـــِکمث أنـــــزل اهللا  ٭...َ ُ َ َ ْ َ َّ َته ُ َ َُ َ ْ رســـــوله و املـــــؤی ُ ْ َ َ َ ِ ِ ُ ًمنني وأنـــــزل جنـــــودَ ُ ُ ََ َ ْ َ َ ِ َا مل تروهـــــِ ْ َ َ ْ  ...اَ

َدر روز حن] زین[رده است و ک یاری یاریًقطعا خداوند شما را در مواضع بس ؛)٢۶ـ٢۵/توبه( گـاه آن . ...نیُ
  .یددید یها را نم ه آنک فرو فرستاد یانیمنان فرود آورد و سپاهٶ خود و بر مۀخدا آرامش خود را بر فرستاد
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ِهو الذی أنزل السک  :شود  میقین حاصلی ۀین مرتب باالتراز َّ َ َ ْ َ ِ
َّ َ ْینة ىف قلـوب املـؤُ ُ ْ ُ

ِ
ُ

ِ
َ َمنني لیـَ ِ َ ِ َزدِ َادوا إميْ ِ َا مـع ًانـُ َ

َإميـ ْاِ ِ ِ )ن کـاین آیه بعد از صلح حدیبیه نازل شده است و سکینه در این آیه مم. )۴ /فتح
 بـه معنـای ً امـا لزومـا،طرف سازدر و تزلزل اعتقاد را ب داشته باشدیدتی عقۀجنبکه است 

  .باشد  نمیحصول یقین

  »ارتداد« با »طمأنینه« ١ّتقابل مدرج .١٠ـ١ـ۴
در لغت به معنای برگرداندن ذات و حالـت شـیء » ّرد« .باشد  می»ردد«ۀ ارتداد از ریش

ْردومکَی  : مانند؛)٣۴٨: ١٣٧٣ ، اصفهانیراغب( است ُ ُّ َ بعد إميُ ِ َ ْ َم اکِنُکاَ َفـرینْ ِ ِ )ز یـ و ن)١٠٠ /آل عمران
 ابـن عاشـور،؛ ٢/٢٢۴: ١٣١۵فیـومی، مقـری (ر در کار است ی و تحیپدر یآمد پو رفت یمعنا به

ــد)١٠/١١٠: ١۴٢٠ َوارت  :؛ مانن ْ ِابــت قلــو فھــم ىف رَ ْ َ ِ ْ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ــَ َھــم ی ْ َرتددونِ ُ َّ َ َ
 )ــه ــی ؛)۴۵/ توب ــشان یعن  قلوب

 »ریـب« ،»وندّیتـرد«همنـشین  .ندا نگردایر و سرد و در اضطرابشان متحیمضطرب گرد
 ارتـداد بـه معنـای بازگـشتن اسـت کـه در ۀکلمـ .باشد که در تقابـل بـا یقـین اسـت می

کـافر شـده  اصطالح به معنای کسی است که بعد از قبـول اسـالم از اسـالم بازگـشته و
َمن ک : )١١/۴٢٢ :١٣٧١ شیرازی، مکارم( است ْ َفر باهللا من بعد إميَ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِ َ ِانه َ َّإالِ ِ من أرکِ

ْ ُ ْ َه وقلبـه مطمـئن باإلميـَ ِ
ْ

ِ ٌّ ِ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ  ...ِانَ
 سخت خواهد یعذاب[فر ورزد کمان آوردن خود، به خدا یس پس از اک هر ؛)١٠۶ /نحل(

  .نان داردیمان اطمیقلبش به ا] یل[که مجبور شده وس ک مگر آن ،]داشت
آخـرت از   دنیا بـرکه به دلیل ترجیح حیاتانی هستند طبق حکم آیه کس مرتدافراد 

یـَكِلـَذ : انـد شـدههدایت الهـی محـروم  بوا ا َ بـأ ا َ َْ ُّ َ ْسـ ُ ُ َّ َ
َاة الـدنیِ ْ ُّ َا  اآلخـرة وأن اهللا الَ َ ََّ َ

ِ َ ِ ْ َ ـَ  ْ َدی القـوم َ ْ َ ْ ِ
َافرینْلَکا ِ ِ )بـر،رسیده است» اطمینان«ایمان به  هایشان با  اما کسانی که دل.)١٠٧ /نحل  

هایـشان   برخوردار از هدایت الهی هـستند و دل، رعدۀ مبارکۀسور ٢٩ تا ٢٧ اساس آیات
طبـق  مرتـدافـراد . خدا به آرامـش رسـیده اسـت  بلکه با ذکر،نه با استحباب حیات دنیا

ْ جـرم أ َال  :نـدا دنیا و آخرت مغضوب خدا و گرفتار خسران در ، نحل١٠٩  و١٠۶ اتآی ُ َّ َ َ َ َ
َىف اآلخــرة  ا ْ ُ ُ ِ َ ِ ْ

َاســرونِ ُ ِ )ــی ؛)١٠٩ /نحــل ــان ز آنشــک  ب ــا در آخــرت هم ــدا ارانکــانیه   .ن
 در دنیا و آخرت مـورد رحمـت و ،رسیده است» اطمینان قلبی «ۀاما انسانی که به مرحل

                                                                 
 لحـاظ از و دنـریگ  مـیقـرار هـا صـفت انیـم در کـه باشـدیی معنای ها صورت آن انیمیی معنا تقابل اگر. ١

 متقابـل، ۀواژ دو ازی کـیی نف تقابل، نیا در .شود  میدهینام مدرج تقابل ،هستندی بند درجه قابل تیفیک
  .)١١٨: ١٣٧٩ ،یصفو( ستین گرید ۀواژ اثبات
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  .گیرد  می خداوند قرارعنایت
تـوان دریافـت کـه در تقابـل مـدرج بـا   مـی»ارتـداد«البته بـا توجـه بـه کاربردهـای 

  .تری دارد مفهوم وسیع» طمأنینه« اما ،د محدودتری داردو کاربرداشته قرار » طمأنینه«

  »ها انقالب قهقرایی در فتنه« با »طمأنینه«تقابل مدرج  .١١ـ١ـ۴
بـه وجـه دیگـر  وجهـی به معنای گرداندن و گردیـدن شـیء از» قلب «ۀانقالب از ریش

 به معنـای مورد انسان انقالب در. )۵/١٧١: ١٣٨٣ فراهیـدی، ؛ ١/۶٨۵ :١٣٧۴ ن منظور،با( است
  .)۶٨١: ١٣٧٣ ، اصفهانیراغب(باشد  میاش  برگرداندن انسان از طریقه
 بازگشت انـسان راگ؛ ا بد داشته باشدیتواند مفهوم خوب   میبرگشتن انسان از طریقه

قهقرایـی   سـیر، غیر الهی باشدۀ نیک است و اگر بازگشت به طریق، الهی باشدۀبه طریق
هـم قـرار بـا در تقابـل » طمأنینه« و حصول »ها  فتنهانقالب در« ١حج، ١١ ۀدر آی .است
از حقیقت و ) برگشت(» انکفاء«سید بن قطب انقالب در این آیه را به معنای  .اند گرفته

. )۴/٢۴١٢: ١۴٢۵( داند  میاز هدایت) بازگشتی که خسران در پی داشته باشد (»انتکاس«
 قلـب و ۀ در معنـای مطاوعـ،»علـی وجهـه«را به دلیل همنشینی بـا » انقلب«ابن عاشور 

: ١۴٢٠( ) علیهّسقط و انکب( زمین افتادن تفسیر کرده است وارونه افتادن یا با صورت بر
دارد و » ّاطمـأن«بـا » انقلـب« تقابـل نظر ابن عاشور به دلیل اینکـه اظهـار در. )١٧/١۵۵

 همنـشینی و  نمـلۀ سـور٩٠ ۀدر آیـ» وجـوههم« با »ّبتکف« همچنین به دلیل همنشینی
  .نظر ابن قطب برتری دارد  ملک، برۀ سور٢٢ ۀدر آی »ِوجهه«با » ًّباکُم«

چون  و  به وجود آمده است در اثر رسیدن خیرات دنیا،در این آیه اما سکون و استقرار
ناپایدار است » طمأنینه« این نوع ،در اثر خیرات ناپایدار دنیایی و ایمان ظاهری به وجود آمده

این حالت طمأنینه، شبیه حال  .گردد ب به کفر باز میئی و مصاهای اله و در اثر آزمایش
  .)٢٣/٢٠٨: ١۴٢٠رازی، الدین  فخرهمان؛( منافقان است در صدر اسالم و» فة قلوبهمّلٶم«

 و )ناهماننـد مرتـد (پی دارد  ناپایدار، خسران دنیایی و اخروی را درۀاین نوع طمأنین
                                                                 

١ . َومن الناس من ی ْ ََ ِ
َّ ِ َعبد اهللا َ َ َ ُ ُ َ حرف فإن أصْ َ ْ ِ

َ
ٍ ْ ٌابه خـريَ ْ َ ُ َ اطمـأن بـه وإن أصـَ َ ْ َِّ َ ِ ِ

َ َ لـب ْ َابته فتنـة ا َ َ َ َ ْ ٌ َ ْ ِْ ُ َ وجھـه خـسر الـدنیَ ْ ُّ َ ِ َِ ِ ْ َا واآلخـرة ذَ َ َ ِ ْ سرَكِلـَ َ هـو ا ْ ـ ُ ْ َ ُان ُ
ُاملبني ِ ُ

ْ
) پرسـتد یمـ] و بـدون عمـل[ حـال یکه خدا را فقط بر ک است یسکان مردم یو از م ؛)١١/ حج .

ا و آخـرت یـدر دن.  برتابـدی رو، بـدو رسـدیـیابد و چون بالینان ی بدان اطم، به او برسدیریپس اگر خ
  .ارکِان آشین است همان زیا. ده استید انیز
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٢۵٩  

َّإن  : نکوهش خداوند قرار گرفته استمورد َ الذین الِ َ ِ
َرجون لقَ یَّ ِ َ ُ یْ َاءنا ورضوا با َ ْ

ِ
ُ َ َ َاة الدنیَ ْ ُّ ـِ ا  َا واطمـأ ِ

ُّ َ َ ْ ا َ
َوالذین  عن آی ْ ََ ْ ُ

ِ
َّ َاتنَ َافلونَا غـِ ُ ِ )ا یـ دنیدار ما ندارند و بـه زنـدگید به دیه امک یسانک؛ )٧ /یونس

خـالف  بـر .نـدا لات ما غافـیه از آک یسانکاند و  افتهینان یرده و بدان اطمکدل خوش 
  .پایدار که معیشت طوبی و سعادت اخروی را در پی داردۀ طمأنین

ایمـان، در اثـر رضـایت از زنـدگی  سستی ها قلوب منافقان و انساننۀ بنابراین طمأنی
  دچار انقـالب و ارتـداد از ایمـان بـه سـوی کفـر، به همین دلیل؛آید  میدنیایی به وجود

 است که بـا اسـتحباب و» اطمینانی« و انقالب از آثار  ارتداد،به عبارت دیگر .شوند می
است که در اثر ایمان » اطمینانی«آید و در تقابل با   میبه وجود رضایت به حیات دنیایی

  .قلب به وجود آمده و حیات طیبه را در پی داردخالصانه به خداوند و رضایت خداوند در 

  »خوف« با »طمأنینه«تقابل مدرج  .١٢ـ١ـ۴
ه کـطور   همان،روه و ناپسند شدنک میزیدا، منتظر چیدا و ناپی پیا  از نشانهیعنیخوف 
ا یـ یالی خیا  نشانهی از رو، استیداشتن  دوستیزیداشت به چ  و چشمیدواریرجاء ام
  .)٣٠٣: ١٣٧٣،  اصفهانیراغب( معلوم

ا و آخـرت نجـات یـ دنیهـا ی است و انسان را از بدبختیک از صفات نیکیخوف 
 ...ّت، خوف از ذلت دنیا و آخرت و خوف از خدا، خوف از عذاب آخر مثل؛دهد یم

ار رفتـه اسـت و از صـفات و شـعار بنـدگان کـه گونه مـوارد بـ نیم در ایرکدر قرآن  که
َإمنـ : ماننـد؛ در مواردی نیز مورد نهی قـرار گرفتـه اسـت .خداست َّ ُلکـَا ذِ ْم الـشیِ َّ ُان َطُ ُوف ُ ِّ ـ َ

َأولی ِ ْ َاءه فالَ َ ُ َ َ َو وخُافَ َ ْ ُافون إن کُ ْ ِ ِ
ْنمت مؤُ ُ ْ ُ َمننيْ ِ ِ )١٧۵ /آل عمران(.  

هـم قـرار بـا در تقابل » طمأنینه« و »خوف« ، نساءۀ مبارکۀ سور١٠٣ و ١٠١ اتدر آی
َوإذ : اند گرفته

ِ ْا ضربمت ىف األرض فلیَ َ َ ِ ْ َ ْ
ِ ْ ُ ْ َ َعلْیس َ َ َم جنُکَ ُ صروا من الصالْ َاح أن  َّ َُ ِ ُ ْ َ ْ َ ْة إن خفمت ٌ ُ ْ ِ ْ ِ َأن ِ ْ َتنُکَ ِ َم الـذین ْ ِ

َّ ُ
ُفرواَک َفإذ ٭...٭ ...َ َ

ْا قضیِ َ َمت الصالَ َّ ُ ُة فاذرکُ ُ ْ َ َوا اهللا قیَ ِ ًا وقعـودًامَ ُ ُ َا وَ َ ُ جنـوبمکَْ
ِ ُ َ فـإذا اطمـأننمت فـأقیموا الـصالُ َّ ُ َِ

َ َْ َ َْ ُ ْْ َ َة إن الـصالِ َّ َّ ِ َة َ
ْنت  املؤاَک ُ ْ َ َ ْ ِمنني کَ َ ِ ًا موقوتًابَتِ ُ ْ د یم داشتید، اگر بیردکن سفر یو چون در زم؛ )١٠٣ و ١٠١ /نساء( اَ
وتـاه که نماز را کست ی بر شما نیاند به شما آزار برسانند، گناه دهیفر ورزکه که آنان ک
ستاده و نشـسته و بـر یـا] در همـه حـال[د، خدا را ی آوردیو چون نماز را به جا.. .دینک

بـه پـا ] امـلکبـه طـور [، نمـاز را دیخـاطر شـد پس چون آسوده. دینکاد یده، یپهلو آرم
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  .ن مقرر شده استیمنان، در اوقات معٶرا نماز بر می ز؛دارید
 خوف فتنه از سوی دشمن وجود ،لحظه چون فضای جنگ فضای ناآرام است و هر

 ،از سـوی دیگـر .شـود  مـیطمأنینه حاصـل جنگ و با وجود آمدن امنیت،  بعد از،دارد
 از این جهـت طمأنینـه حاصـل  بعد از سفر،لت داردچون آیه به قصر نماز مسافر هم دال

  .که انسان مسافر نیست و مقیم است و حالت استقامت دارد شود می
  :نویسد  می رازی در ذیل آیاتالدینفخر

 بـا زایـل ،جنگ و مـسافرت است که قلب انسان بعد ازآن مراد از اطمینان در این آیه 
  .)١١/٢٠٨: ١۴٢٠( شدن خوف، مضطرب نیست و سکون دارد

 خـوف ً زیـرا اوال؛ بلکه مدرج است،تقابل کامل نیست» خوف«و » طمأنینه«تقابل 
 بلکـه خـوف از ،بگیـرد تقابل کامل با طمأنینـه قـرار همواره صفت مذموم نیست که در

 ًثانیـا. دگـرد مـینهایـت موجـب طمأنینـه  قیامت موجب افزایش ایمان و تقوا شده و در
  .)٣٠٣: ١٣٧٣ اصفهانی، راغب( باشد  می»أمن«متضاد خوف در قاموس لغت 

  یگیر نتیجه
  دهـد کـه  مـی آن بـا قـرآن نـشانۀبررسی تطور تاریخی طمأنینه در شعر جاهلی و مقایـس

 .معنایی در قـاموس لغـت را داردویژگی چند ، به دلیل انتقال در کاربرد و هنرآفرینیًاوال
الزمـت ایمـان، بـار عـاطفی مثبـت ی طمأنینه در قرآن افزایش یافته و با مها همنشین ًثانیا
  . بنابراین از توسیع و ترفیع معنایی برخوردار شده است؛دارد

امداد «، »یقین« بررسی معناشناسی توصیفی در بافت قرآن حاکی از آن است که بین
» طمأنینه « بین؛ مکملی وجود داردۀرابط» طمأنینه«و » معیشت طوبی«، »ذکر«، »الهی

و » طمأنینـه« شمول معنـایی بـین ۀرابط؛  اشتدادی وجود داردۀرابط» رضا « و»ایمان«و 
 جانشینی دارد و بـا ۀرابط» سکینه«و » ربط قلب«با » طمأنینه«باشد و   میحاکم» انابه«

  . تقابل معنایی داردۀرابط» ها انقالب قهقرایی در فتنه«و » خوف« ،»ارتداد«ی ها واژه
قـین، سـکینه، ربـط قلـب، ی« شرطی و ۀلفٶم» ایمان و ذکر«با در نظر گرفتن اینکه 

را » طمأنینـه«تـوان   می،دنباش  می»طمأنینه «ِ ماهویۀلفٶم»  معیشت طوبی،رضای الهی
؛ فعلی ادراکی، پایدار، همراه بـا یقـین، سـکونت و اسـتقامت اسـت: چنین تعریف کرد
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٢۶١  

یبـه مقتضی حیـات ط؛ پذیر استذکر تجدید ناپذیر است و با و زوالِمبنای ایمان ثابت  بر
مبنـای ایمـان  یقـین بـوده و بـر چون همراه با . بنابراین رضای الهی را در پی دارد؛است

شـک و تردیـد   پس فعلی دائمی است و عنصر معرفتی و عـاطفی دارد و از،ثابت است
  . پس عمل صالح را نیز به دنبال دارد،چون مقتضی حیات طیبه است .در امان است

 امـا در انجـام اعمـال ،صول طمأنینه تدریجی است ح،به دلیل ازدیاد تدریجی ایمان
 همراه با مشقت و سختی ماننـد جهـاد کـه در جهـت کـسب رضـایت پروردگـار ِصالح
 یقـین بـوده و ۀربط قلبی قبل از مرتبـ ایجاد سکینه و تواند با امدادهای الهی و  می،است

  .حصول دفعی داشته باشد
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  یشناس تابک
،  علمی پژوهـشی انجمـن معـارف اسـالمیۀفصلنام، »یی ایمان در قرآنمعنا ساختار« ،آذربایجانی، مسعود .١

  . ش١٣٨۵ بهار، ٢ۀ  شمار،سال دوم
  .ق ١۴٢٢الکتب العربی،   دار، بیروت،زاد المسیر فی علم التفسیرابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی،  .٢
یر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .٣   .ق ١۴٢٠، بیالتاریخ العرمٶسسة ، بیروت، التحر
 رسـالن، ی قرشـق احمد عبـداهللای، تحقالبحر المدید فی تفسیر القرآن المجید احمد بن محمد، ،بهیابن عج .۴

  . ق١۴١٩، کیقاهره، حسن عباس ز
،  فی تفسیر الکتاب العزیـزالوجیز لمحرر ا؛ابن عطیة تفسیر،  بن غالبعبدالحقابومحمد ،  اندلسییهعط ابن .۵

  . ق١۴٢٢ه الشافی، بیروت، دار الکتب العلمی محمد عبدالسالم عبدقیقتح
  . ق١۴٠۴، یتب االعالم االسالمک، قم، ممعجم مقاییس اللغه، ابن فارس، احمد .۶
  .ق ١۴١١ مکتبة الهالل، ،، بیروتغریب القرآنتفسیر  بن مسلم، محمد عبداهللا، ابوه دینوریابن قتیب .٧
صـادر،   دار،بیـروت، لـسان العـرب ،کـرممحمـد بـن مالدین  ابوالفضل جمال،  افریقی مصریابن منظور .٨

  .ق ١٣٧۴
تحقیق ضاحی عبدالباقی ، التبیان فی تفسیر غریب القرآن،  بن محمد بن عماداحمدالدین  شهابئم، ها ابن .٩

  .ق ١۴٢٣الغرب،  دار، بیروتمحمد، 
هـای  بنیاد پـژوهش ،مشهد، القرآن روح الجنان فی تفسیر روض الجنان و، حسین بن علی، ابوالفتوح رازی . ١٠

  .ق ١۴٠٨،  رضویآستان قدساسالمی 
  .تا المعارف، بی  دار،، مصر)اختیار االصمعی (صمعیاتاال،  بن قریبعبدالملکابوسعید صمعی، ا . ١١
 الـستة الجـاهلیین؛ اختیـارات مـن الشعراء اشعار،  بن عیسییوسف بن سلیمانابوحجاج شنتمری، اعلم  .١٢

  .تا الکتب العلمیه، بی  دار،، بیروتالشعر الجاهلی
  .تا نا، بی جا، بی ، بین در تفسیر قرآنالعرفا مخزننصرت، سیده امین،  . ١٣
 اءیـاح داربیـروت،  ،یالمهد عبدالرزاقتحقیق  ،معالم التنزیل فی تفسیر القرآنمسعود،  بن نی حس،یبغو .١۴

  . ق١۴٢٠، یالعرب التراث
  .تا وجدانی، بی، قم، القرآن آالء الرحمن فی تفسیر،  بن حسنجوادبالغی نجفی، محمد .١۵
  .ش ١٣٧۴نو،   نشر،کوروش صفوی، تهرانترجمۀ ، نگاهی تازه به معناشناسی  فرانک،،پالمر .١۶
تفـسیر ( فـی تفـسیر القـرآن الحـسان الجـواهر،  مالکی، ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن مخلـوفثعالبی .١٧

  .ق ١۴١٨،  العربیاحیاء التراث  دار،، بیروت)ثعالبی
  .ق ١٩۵٢المعارف،   دار،جا ، بیعراءطبقات فحول الشبن سالم،  حی، محمدَمُج .١٨
م و الـسبع فسیر القـرآن العظـیروح المعانی فی ت ،الدین محمود بن عبداهللا ، شهاب بغدادیحسینی آلوسی .١٩

  .ق ١۴٢۵، الکتب العلمیه  دار،بیروت، المثانی
 یفروشـ تـابک، تهـران، یبهبـود محمـدباقر قیـتحق ،درخشان انوارین، دمحمدحسیس ،یهمدان ینیحس .٢٠

  .ق ١۴٠۴، یلطف
 المرتـضویه، ة المکتبـ،تهـران، القـرآن غریب فی المفردات حسین بن محمد،ابوالقاسم راغب اصفهانی،  .٢١

  .ق ١٣٧٣
  .ش ١٣٨٧ی تفسیر و علوم قرآن، ها  پژوهش،، قمتفسیر قرآن مهرعلی، محمد رضایی اصفهانی، .٢٢
  .ش ١٣٧٠ نشر مرکز، ،رانشناس، ته محمد حق  علیۀ، ترجمشناسی تاریخ مختصر زبان، .اچ .روبینز، آر .٢٣
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  .ق ١٣١٩ مکتبة االزهریه، ،، مصرسبعالمعلقات الشرح ،  بن احمد بن حسینحسینابوعبداهللا زوزنی،  .٢۴
  .ق ١۴٢۵، بیروت، دار الشروق، فی ظالل القرآن  بن ابراهیم شاذلی،قطببن سید  .٢۵
  .ق ١۴١٠، هالهجر  دار،قم، )رّتفسیر شب(الکریم  القرآن تفسیر، دعبداهللایر، سّشب .٢۶
  .م ١٩٩١ ادارة الکتب و المکتبات، ،، بیروتالشعراوی تفسیر،  متولیوی، محمداشعر .٢٧
  .ق ١۴١٨ الرشید،  دار،، دمشق مع فوائد نحویة هامه و صرفه و بیانهالجدول فی اعراب القرآن ، محمود،صافی .٢٨
  .ش ١٣٧٩ مهر، ۀ سور،تهران ،درآمدی بر معناشناسیش، وصفوی، کور .٢٩
  .ش ١٣٩٢، زمستان ١ۀ ، شمارۀ اول، دور علم زبانۀمجل، »کدام معنی؟«، همو .٣٠
 علـوم انـسانی و ۀمجلـ، » زبـان فارسـیِی معنایی از منظر نظام واژگـانیها  حوزهۀنگاهی به نظری«، همو . ٣١

  . ش١٣٨٣ ، بهار١ۀ ، شماربیست و یکمۀ ، دوراجتماعی دانشگاه شیراز
  .ق ١٣٩٠ االعلمی، ، مٶسسةوت، بیر فی تفسیر القرآنالمیزانمحمدحسین، سیدطباطبایی،  .٣٢
  .ش ١٣٧٢  ناصرخسرو،،، تهران فی تفسیر القرآنمجمع البیان ،الدین ابوعلی فضل بن حسن امینطبرسی،  . ٣٣
  .ش ١٣٧۵ مرتضوی، ،تهران ، و مطلع النیرینمجمع البحرین ،ن بن محمدیالدی، فخرحیطر .٣۴
  .ش ١٣۶٩، اسالمتهران، ، طیب البیان فی تفسیر القرآنا، عبدالحسین ، سیدطیب .٣۵
  .ق ١۴٢۵، هالمعرف  دار،جا ، بیة العامریدیوان لبید بن ربیعید بن ربیعه، َبُعامری، ل .٣۶
  .ق ١۴١٢ ،االسالمی النشرمٶسسة  ،، قممعجم الفروق اللغویه ، بن سهلعبداهللا بن حسنابوهالل  ،یعسکر .٣٧
 بیروت، دار احیاء التراث العربی، ،الغیب مفاتیح: التفسیر الکبیربن عمر،   محمدرازی، ابوعبداهللالدین فخر .٣٨

  . ق١۴٢٠
  .ق ١٣٨٣،  العربیاحیاء التراث  دار،بیروت، العین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .٣٩
  .ق ١۴١٩المالک،   دار،بیروت، من وحی القرآن تفسیرمحمدحسین، سید، اهللا فضل .۴٠
  .ق ١۴١۵،  مکتبة الصدر،تهران ،یالصاف تفسیر ،یمرتض شاه بنمحسن محمد ،یاشانک ضیف .۴١
  .ش ١٣٨٨ هایی از قرآن،  مرکز فرهنگی درس،، تهرانتفسیر نورقرائتی، محسن،  .۴٢
  . ش١٣۵٢الکتب االسالمیه،   دار،، قمقاموس قرآناکبر،  قرشی بنابی، علی .۴٣
المطبعـة  ،، مـصر فـی الجاهلیـة و االسـالمالعـرب مهـرة اشـعارَج، الخطاب  محمد بن ابیقرشی، ابوزید .۴۴

  .ق ١٣۴۵، هالرحمانی
فروشـی   کتـاب،تهـران ، فی الزام المخـالفینمنهج الصادقینتفسیر کبیر ،  بن شکراهللاهللا فتح ، مالیشاناک .۴۵

  .تا اسالمیه، بی
  .م ١٩٩۵، الغرب االسالمی  دار،، بیروتاالمالی،  احمد بن محمد بن حسنعلیابو،  اصفهانیمرزوقی .۴۶
العلمیـه، المطبعـة  ،مصر،  للرافعی الکبیرالمصباح المنیر فی غریب الشرح، مقری فیومی، احمد بن محمد .۴٧

  .ق ١٣١۵
  . ش١٣٧١الکتب االسالمیه،   دار،، تهراننمونه تفسیرمکارم شیرازی، ناصر،  .۴٨
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  موجز المقاالت
ّالجاهلیة العلمیة وخصائصها ف    القرآن الکریمیّ

  
  
  
  
  
  

  ّمحمد مرتضوی ّسید   )ّجامعة فردوسی بمشهدب كأستاذ مشار (ّ
  ّسید زین العابدین صفوی   )ّجامعة فردوسیب ّس المعارف اإلسالمیةی فرع تدریطالب دکتوراه ف (ّ
  ّجامعة فردوسی بمشهدبأستاذ (ة حسن نقی زاد(  

 ینـت آراؤهـم فـیّن تشعبت مذاهب العلماء وتباکّر الجاهلیة، لیم تعبیرکّلقد ذم القرآن ال
ّخیـة یْث اعتبرتهـا طائفـة مرحلـة تارید؛ حیالمج اهللاتاب ک یّالمراد بالجاهلیة المطروحة ف

ً فقرا مدقعا إلیتعان ّ قضیة أوسع مـن حقبـة زمنیـة إال أنهـم یْ العلم، واعتبرتها طائفة أخریً ّ ّ ّ
د اإلبانـة عـن مفهومهـا هـو یـضمن مزیـ یوالعامل الذ. »ةیرؤ« حدود یّضیقوا إطارها ف

» العلـم« صـلة یز الفـائق علـکیـروالت. میکـ القـرآن الحیّاالهتمام بخصائص الجاهلیة فـ
ّبین أن هذا المفهوم ألوسع بی» ّالجاهلیة«و ّخیـة ی حقبـة تاریر من الجهل المحض، فـیثکّ

ّمحددة، وأنه أ ّونیة عوجاء ومتعدکة یًدا من رؤیثر تعقکّ ّوقد تبنـت هـذه . ة حدود الزمانیّ

ًقی، معتمـدة علـیالدراسة المـنهج التـوث ّر الروائیـة واللغویـة ّر القرآنیـة والمـصادی التفاسـیّ ّ
ّخیة، فتوصلت إلیوالتار ّ الجاهلیـة، یفـ» العلـم«ّ سمات وخصائص بـارزة تؤیـد وجـود یّ
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ّاریـة عالمـة مخالفـة للواقـع، وتـصرفات عالمـة بعکّتصرفات ومواقـف إن: نحو دة عـن یـّ
بار کتمـان الحقـائق عـن علـم، واسـتک، و)التابعة لألهواء والنـزوات(ّالموضوعیة والمنطق 

 ی الـواعیّمان عـن علـم ومـن دون االعتقـاد، والتـصدیزة، وإبراز اإلکیّ علمی بال رٍوتعال
» ّالجاهلیـة العالمـة«ّ أن یّزات تدل علـیّهذه المؤشرات والم... مقابل الهدایة المشفقة و

ّفات والمواقـف المتـشددة الملحـة المبتنّمجموعة مـن التـصر اة یـ نمـط مـن الحیة علـیـّ
ّالمفضلة وأن المجتمع ال ًداء مرغوبـا ف«ها بـصفتها یعانی الوقت الراهن یّبشری فّ ّ، وأن »هیـً

 تهـذیب الـنفس وکمـال الـروح یادة العلـم، بـل فـیـ زیمن فیکل الخالص منها ال یسب
  .د المجتمعی صعیلها علیّوإصالح الثقافة العامة وتأه

ّالقرآن، الجاهلیة، الجاهلیة العلمیة، جاهلیة العوام :ةالرئیسالمفردات  ّ ّ ّ ّ.  

  ّة قرآنیةیّة األخالقیة؛ رؤی التربیّمیة فیّالمناهج اإلصالحیة التقو
  
  
  
  
  
  

  مشهد بّجامعة المصطفی العالمیةبّة العلمیة أعضو الهی (ّمصطفی أحمدی فر(  
  ّمحمد أمیری داد   )مشهد بّجامعه المصطفی العالمیة بفرع التفسیر المقارنفی طالب دکتوراه  (ّ

ًّة دورا هاما للغاّتضطلع التربیة األخالقی ال کـ یّ سالمة الروح اإلنـسانیة والـسعادة علـیة فیً
ّن الفردی واالجتماعی؛ وهییالمستو ّذا غدت قضیة التربیة األخالقیة إحدکّ ا یّ أهم القضایّ

 ین فـیّن والمعلمـیّن واألسـاتذة الجـامعییتزال باهتمام العلمـاء والبـاحث  استأثرت والیالت
ّعة اإلسالمیة أولت األخـالق والتربیـة األخالقیـة عنایّن الشرره أکر ذیالمدارس؛ والجد ة یـّ

ّث أن أحد أهم األهداف من نزول القرآن الکـریم یرة، بحیبک  تربیـة اإلنـسان یّتجـسد فـیّ
اق المباحـث ی سـیوفـ .ّل األخالقیـةئتهم الفـضایـرجـال حل ّاألخالقیة وتهذیبـه وإعـداد

ّاألخالقیة، تتمتع المناهج التربویة بالح ّ ّظ األوفر من األهمّ ّ مضمار التربیة األخالقیـة، یّیة فّ
ومـن . ة التالمذةیّ عملیة تربیانه من المناهج فیّتبنین بما یّق األستاذ والموجه، رهیّوإن توف

ّهذا المنطلق یعـد تحد َ ّح المـؤثر أدق المراحـل یّد المـنهج التربـوی واسـتخدامه الـصحیـُ ّ

جمعهـا ی الموضـوع ی فـیّمات شـتیتقـسك ؛ وهنـاّة األخالقیـةیـّ عملیـة التربیوأحمزها ف
ّ تربوی، ومنهج إصالحی ـ حـذفی، وعلـ ـّسییمنهج تأس: نی صنفیف المناهج فیتصن ّ  یّ

ّ هـذه الدراسـة بمحوریـة اآلیـات القرآنیـة الـشریاتب فکهذا األساس تناول ال فة، أربعـة یّ
ّرذائل األخالقیة؛ منـاهج ال« ر، واإلنذار، والتنبیه، والتغافل، تحت عنوانّالتذک: یمناهج ه
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  .» واإلصالحالحذف
ّالقرآن الکـریم، التربیـة، األخـالق، المـنهج اإلصـالحی، التربیـة  :ةالرئیسالمفردات 

  .ّاألخالقیة

  ّ قرآنیة فی توقیعات إمام الزمان ّالواعی للمصیر، سنة التقریر
  
  
  
  
  
  

  ّمحمد میرزائی ّ  
  ّإلسالمیةّالجامعة الرضویة للعلوم ا بأستاذ مساعد  

ّإن السنة ف . ونکـر الی تـدبیسبحانه وعدالته فاهللا  حکمة یّ الثقافة القرآنیة منهج قائم علیّ
ًره، دورا ملحوظـا فـیار مـصیـ اختیّیة اإلنسان فـّه حریّ معرفة السنن اإللهیة، بما فیّتؤد  یً
ّاة اإلنسان الفردیة واالجتماعیة، وطاعـة اإلنـسان وعبودیتـهیح ُّوتعـد. ّّ سـة هـذه الـسنن  دراَ

 ما وصلنا من رسـائل، وأقـوال وتأییـدات مـن یوه ـ   توقیعات إمام الزمانیوالقواعد ف
ً بابا نافعا لم ـ د منهییّ أو نوابه بأمر وتأة اإلمامیناح ّ الـسنة یففـ. سبق أن طرقه أحدیً

ة ّ الـسنی القـائم علـین بنـوع االنتخـاب الـواعیاإلنسان ونجاتـه، رهـك ّاإللهیة أساس هال
َّاإللهیة المخولة لإلنسان ث یـعات ومقارنتها مـع أحادی التوقیّل دراسة هذه السنة فّکوتش. ّ

شفت هـذه الدراسـة کـو.  لهذه المقالـةین، قطب الرحیّ وأقوال المفسرنیالمعصوم
ّحریة اإلنسان ف: یّ الوصفیة عن نتائج هـّلیة یالتحل ّره، والمـضمون القرآنـی یر مـصی تقریّ

ّسـیما التوقیعـات، مـع  قـة الی وصـلتها العمنیث المعـصومیدة أحادللتوقیعات، ووح
  .ّ المعلومات بالمنهج الوثائقییّتقص ّوتم. میرکالقرآن ال

  .، التوقیعات، تقریر المصیر ّ، السنة uالقرآن، إمام الزمان :ةالرئیسالمفردات 

  ّالنساء من منظور مفکری الشیعة لسورة ٣۴ة ی اآلیمفهوم قوامة الرجال ف
  
  
  
  
  
  

  علوم القرآن والحدیثفرع  یدکتوراه ف (ّحامد مصطفوی فرد(  
  علوم القرآن والحدیثفرع  یدکتوراه ف (حمید إیماندار(  

ّإن أهم وث ان هـذا ک.  لسورة النساء٣۴ة ی األسرة هو مفاد اآلی رئاسة الرجل فیّقة دالة علیّ
ان کـث عن حقوق المرأة ی الحدّن؛ ألنین الباحثیزال، مثار النقاش ب ة ومایالقبس من اآل

ّ األوساط العلمیة والجامعیـة؛ وهـذا االتیة الساعة فّیزال قض وما ّ  ینحـو منحـیجـاه أخـذ ّ
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. ّن االعتبـار انتـشار التیـارات المدافعـة عـن حقـوق المـرأةیّسیما مع األخذ بعـ ، الًمتنامیا
ِّوقدمت تعل ّ أنهـا إدارة الرجـال یّقات مختلفة بشأن قوامة الرجال؛ فقد فسرها الـبعض علـیُ

ّ هذا العـصر جـراء یّسیما ف ال ـّ أنها یة علیّفالتهم لها، والبعض اآلخر فسروا اآلکلألسرة و
مـا ک، رعایة الرجل ووکالته وخدمته فـی األسـرة ـّانتشار نظریات الدفاع عن حقوق المرأة

بالنقـد عة ی الـشیرّکـاتب مواقـف مفکتناول ال. نین هذه الموقفیحاولت جماعة الجمع ب
ّمهمـة الرجـال المتمثلـة فـ «یّ أن القوامـة تعنـیل، وخلص إلیوالتحل  إدارتهـم للـشؤون یّ

ّالعائلیة الداخلیة ّ«.  
  .القوامة، اإلدارة، الرعایة، الوکالة، الخدمة :ةالرئیسالمفردات 

   القرآنیّات العلمیة فیّف النوعی لآلیالتصن
  ّوأسس استنباط األخبار العلمیة منها

  
  
  
  
  
  

  مظاهری طهرانیةهارب ّ   )ّجامعة المذاهب اإلسالمیةب علوم القرآن والحدیثفرع  یطالبة دکتوراه ف (ّ
  ّعباس مصال   ) جامعة اإلمام الصادقب كأستاذ مشار (ی بورئّ
  ّمهدی إیزدی   ) اإلمام الصادقبجامعة أستاذ  (ّ

ّعیـة شـتیبثر من عشرة بالمائة من آیات القـرآن الکـریم تتنـاول ظـواهر طکّإن أ  وبعـض یّ
 القرآن، بأنواعهـا یّات العلمیة فیّ لزوم االهتمام الخاص بمعرفة اآلیّدل علیوهذا . سماتها

 دراسـة یالالفـت لالنتبـاه فـ. ًضایـّوأنساقها، وأسس االستنباط العلمی من هـذه اآلیـات أ
ّات القرآنیة أن اإلشارات القرآنیـة إلـیاآل ب یع وأسـال أنـوایّعیـة جـاءت فـی الظـواهر الطبیّّ

 مـشاهدة یًح داعیا أبناء البشر إلـی أسلوب التصریتعالاهللا  بعض منها اعتمد یفف. مختلفة
ّعیة والتأمل فیالظواهر الطب ب یرة وبأسـالیثکحة ویر صری المقابل وردت إشارات غیوف. هایّ

ّلیـة ی التحلـّد نتـائج هـذه الدراسـة الوصـفیة یـتف. ّعیـةی أنـواع مـن الظـواهر الطبیّمنوعة إل
ّات القرآنیة العلمیـة الـصری اآلیّتب أنه باإلضافة إلکّالمستقاة من طیات ال ر ی تـشیحة التـیّ

دة مـن ّع متعـدی مواضیحة إلیالصر ریات غیر اآلیّعیة تشی طیف واسع من الظواهر الطبیإل
َالظواهر، منها آیات القصص، آیات القسم، آیات الـمـثل والتـشبیه، آیـات ك خصائص تل َ

ّن أی اسـتنتاج واسـتنباط کـل. ّقیة وآیات األحکـامیزیتافیلقیامة، آیات الظواهر المأشراط ا
ّ األدلة من اآلیات العلمیة الصریحة وغیریّعلمی صحیح وقائم عل  یالصریحة، إضـافة إلـ ّ
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ّریة العامة، بحاجة ملحـة إلـی التفساألسس ّ ّ األسـس القرآنیـة الخاصـة واألسـس العقلیـة یّ ّّ

ّالدراسة أن أهم أساس مؤثر فأثبتت هذه . للحوار ّ ّ االستنباط من اآلیات العلمیة هو عـدم یّ
ّة حقانیـة اآلیـان الباطل للقـرآن، وبعبـارة ثانیإت رها للواقـع، والقرینـة یّات القرآنیـة وتـصویـّ

ّ أن العلم القطعی لیصلة علّالمت ًرا یو فعله، وأخاهللا  قول یّغیر لفظی، والحکمة فاهللا الم کّ
  .یتعالاهللا د ی إدارة األمور وإنجازها بید األسباب فضرورة وجو

الـصریحة،  ّالقرآن، العلم، الطبیعة، اآلیات العلمیة الصریحة وغیـر :ةالرئیسالمفردات 
  .وفعلهاهللا  ّالتفسیر العلمی، الحکمة فی قول

  رستونی آراء فایّدراسة نقدیة ف
ّنیة المتعلقم القرآی التعالیالتناقض ف« مقالة یف   »ة بالجهاد، وحلولهّ

  
  
  
  
  
  

  ّجامعة المذاهب اإلسالمیة بعلوم القرآن والحدیثفرع طالبة دکتوراه فی ( ةزاد ّفریدة محمد(  
   جامعة مازندرانب ة مشارکةأستاذ(ّزینب السادات حسینی(  

ًونة بالمفارقـة والتنـاقض؛ ألنهـا تقـدم حلـوال وطرقـا کات الجهاد مسیّرستون أن آیزعم فا ً ّ ّ

ّ لفقهـا یالتـ» ّجی للحـربیّة التطور التدرّینظر «یرستون باالعتماد علیوذهب فا. فةمختل

 ی فـّی والتسلسل الزمنـّیبیّانیة استعادة الترتک انعدام إمین، إلیمن مواقف العلماء المسلم
ّات أسباب النـزول والنـسخ، ألن ین استعانوا بروای العلماء المسلمّ الرغم من أنیات علیاآل

ة یـداع: نیّشهد المجتمع النبوی ظهـور فئتـك ّات متضاربة متناقضة، وجراء ذلیهذه الروا
ّل تتمسک الحرب؛ ویة إلی السالم، وداعیإل تناولت هذه المقالة . اتیبمجموعة من اآلك ّ

خ، یاق والتــاری الــسیّلــی، وباالعتمــاد علــی التحلـّرســتون بــالمنهج الوصــفی یموقــف فا
ّلجهاد مجرد تنـاقض سـطحی ظـاهری سـواء أتبنات این آیّ أن التناقض بیوخلصت إل ّ ّ نـا یّ

ّن حلـه عبـر الجمـع العرفـی، کـمی یات الجهاد أم ال؛ األمر الذی آیّة مسار التطور فّینظر ّ

ّ موقفهمـا، وإنـه ال یعـد اخـتالف یّات القرآنیة علـیّلم تستدل الفئتان باآلك  ذلیًإضافة إل َ ُ ّ

  .نهای التناقض ب إثباتیًات دلیال علیر اآلی تفسین فیّالمفسر
آیــات الجهــاد، فایرســتون، التنــاقض، النــسخ، أســباب النــزول،  :ةالرئیــسالمفــردات 

  .ّالشواهد داخل اآلیات، التسلسل الزمنی للقرآن
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   إلی عالقة الفاصلة مع القافیة والسجعمدخل
  
  
  
  
  
  

  ّعلی مهدوی راد ّمحمد   )جامعة طهرانّببردیس فارابی التابعة لك أستاذ مشار (ّ
   ّعلی أصغر آخوندی   )جامعة طهرانّ ببردیس فارابی لعلوم القرآن والحدیثفرع طالب دکتوراه فی (ّ

أتماثل الفاصلة القافیة والسجع؟ هذه . بالقافیة والسجع» ّالفاصلة القرآنیة«ّلقد شبه البعض 
نهـا مـن وجـوه الـشبه ین هذه المصطلحات الثالثـة، ومـا بیالمقالة بصدد دراسة العالقة ب

ه یـان علیالم، وتضفک خاتمة مقطع من الیهما تقعان فیلتکّإن الفاصلة والقافیة  .الفتراقوا
ّوب القافیة، ال تعد عیّوالفارق أن ع. ًقاعایإ َ ّوتجلـت عالقـات الفاصـلة و .  الفاصلةیًوبا فیُ

حــاد، والعمــوم ّالتبــاین، واالت: یال هــک ثالثــة أشــیّ مــر التــاریخ فــیًضا علــیــالــسجع أ
 یّ علماء البالغة وجود أی نوع من السجع فیّة البحوث القرآنیة نفی بدایفف. والخصوص

 عالقـة یذهبون إلـیـلـة یّقلة قلك وهنا. ة والفاصلة بالتباینین القافیالقرآن، ووصفوا الصلة ب
ّن أن الفواصـل ذات الحـروف یّرون مـن البالغیـیـثکعتبـر الی المقابل یوف. نهمایحاد بّاالت

ّرون أنـه یـوهـؤالء . یه األلفاظ المعـانی تتبع فیسجع الممدوح الذ مع الیالمتماثلة تستو

مـان ین اإلکـمیإذن . ًضایـّ استفاد من فنونهـا األدبیـة أ،ّما استفاد القرآن من اللغة العربیةک
  . القرآنیبوجود السجع ف
  .فاصلة اآلیات، القافیة، السجع، القرآن، البالغة :ةالرئیسالمفردات 

ّسس اللغویة لمصطفوی األیّلیة فیدراسة تحل   یف ّ
  » الکریم کلمات القرآنیالتحقیق ف«

  
  
  
  
  
  

  ّحسن صالحی هفشجانی ّمحمد   )یام نورب ةجامع بعلوم القرآن والحدیثفرع  یطالب دکتوراه ف (ّ
  تفسیر القرآن المجیدفرع  یر فیماجست (کّجابر فراستی نی(  
  نورجامعة بیام بأستاذ مشارك  (ی أمین ناجیهاد ّمحمد(  

ّإن المعاجم اللغویة بما ف یمالتحقیق فی کلمات القرآنها معجم یّ ِّ دونـت علـ الکر  أسـس یُ
ّلغویة خاصة تتطلب دراسة تحل ّ ّوسلطت هذه المقالـة بـالمنهج الوصـفی . ّلیةیّ ّ التحلیلـی ـّ

 التحقیـق معجـم یّومن األسـس اللغویـة فـ .التحقیقاتب کّ األسس اللغویة لیالضوء عل
 أصـل واحـد، و مفهـوم یأصـل عـدم التـرادف، وإرجـاع الکلمـة إلـ: یة إلتجدر اإلشار
ّ التجوز، أو حصر استعمال الکلمات القرآنیـة فـیاألصیل، ونف د یـتف. ّهـا الحقیقیـةی معانیّ
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ّ بأن المؤلف فالدراسة هذه نتائج َ خـالف أسـسه المعتمـدة، قبـل ی بعض المواطن علـیّ
ِ
َ

عتبـر الکنایـة اسـتعمال یّمـا أنـه ک. كّ صـرح بـذلّ المفردات القرآنیة بلیبوجود المجاز ف
ّ المالزم، إال أن الیّ معناه الحقیقی وإرادة المعنیاللفظ ف ر مـن القـدماء والعلمـاء لـم یثکّ

ّ هـذا نستـشف مـن یًضا، وعلی التشبیه أیإلك ّل المجاز؛ بل تعدوا ذلیة من قبیناکّعدوا الی

ّتعریف مصطفوی أنه  ّالزم المعنـی األصـلی، وإذا اعتبرنـا ی یلذ ای الکنایة، المعنیراد فیّ
 یًّجب االعتراف ضمنیا بوجود المجـاز فـیّهذا االستعمال الخروج عن المعنی األصلی، ف

  .ّالمفردات القرآنیة
ّالمفردات، التجوز، المجاز، التحقیق، األصل اللغوی :ةالرئیسالمفردات  ّ.  

  )ّالقرآنی تعبیرعلی وفق مبدأ أصالة ال( ّدراسة داللیة» جعل اإلمامة«
  
  
  
  
  
  

  فردوسیجامعة بّالمعارف اإلسالمیةس ی فرع تدری دکتوراه فةطالب (ّمحبوبة سقاب گندم آبادی ّ(  
  ّحسین سیدی ّسید   )ّجامعة فردوسی بمشهدبأستاذ  (ّ
  ّجامعة فردوسی بمشهد بأستاذ مساعد (ّجواد عنایتی راد ّمحمد(  

ّتمثل الدراسة الداللیة ف . ّ الدراسات القرآنیةیدة فیّر القرآنیة نزعة جدیت والتعاب المفردایّ
ّ أنه لماذا وظـف یّ إماطة اللثام عن قضیة هی إلوا سعة المقالواتبکو  القـرآن ی فـیتعـالاهللا ّ

االجتباء، «: ّ هذا الحقل الداللی مثلی فیر األخریْر الجعل، دون التعابیتعب لنصب اإلمام
َاالصطفاء، االختیار، فعـل،  َ َصـنع، خلـق، وضـعَ ََ َ َ َ َ َ ّالهـدف، سـلط ك ق ذلـیـة تحقیـ؟ وبغ»َ

ّات الـست المتعلقـة بیـواآل» جعل«  بال ّات المتعلقةیع اآلی جمیاب الضوء علّتکال جعـل «  ّ
َأسند ف» جعل«ّشفت الدراسة أن لفظ ک؛ و»اإلمامة

ِ
ُ

 اإلنـسان، ی وإلیتعالاهللا  ی القرآن إلی
ِأسن» جعل اإلمامة«ر یّد أن تعبیب

ُ
اهللا ّجـسد إدراة ی یره؛ األمـر الـذی دون غیتعالاهللا  یَد إل

ّتبـین الـسمات والعناصـر الداللیـة لك ذلکوأمره؛  عبـر تحلیـل الـسیاق » جعـل اإلمامـة«  ّ
ّواستخراج المفاهیم االستبدالیة والتجاوریة ل ّ ضـوء المبـدأ الـداللی یّ؛ وتبـین فـ»جعـل«  ّ

ّنه ال تصلح أیة مفردة من المفردات المذأ» ّأصالة التعبیر القرآنی«ّالمعرفی  ّورة أن تحـل کّ

َوتؤدی» جعل«ّمحل    .ّاتها الداللیةی آفاقها ومستوّ
ّالداللة المعرفیـة، جعـل اإلمامـة، العناصـر الداللیـة، مبـدأ أصـالة  :ةالرئیسالمفردات  ّ
  .ّالتعبیر القرآنی
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  یمّن الشعر الجاهلی والقرآن الکریب» الطمأنینة« داللة ی فدراسة
  ّمن منظور العالقات الداللیة

  
  
  
  
  
  

  جامعة طهرانبأستاذ مشارك  (الفضل خوش منش أبو(  
  علوم القرآن والحدیثفرع  یر فیماجست(ة زاد حمیدة بابا(  

ّتتمتع المفردات القرآنیة بمستو ّوفر أرضیة خصبة للبحث الداللی ی یّات داللیة، األمر الذیّ ّ ّ

 ی المفـردات، هـیّشاف الداللی فـکّ آلیات االستیّأن إحدوبما . »الطمأنینة«ی مفردة ف
ّشاف عالقاتهــا وحقولهــا الداللیــة، فقــد تناولــت هــذه الدراســة العالقــة الداللیــة کــاست ّ
 یّ الـشعر الجـاهلی وفـیلـة لهـا فـیمع المفردات المتجاورة والمتقابلـة والبد» طمأنینة«  لل

ّ الـشعر الجـاهلی یف» الطمأنینة«دام ثر استخکّ أن أیوخلصت الدراسة إل. میرکالقرآن ال
ّتعلق باألمن الجسمی والسی ّون المـادی، وذلـکّ ك  ذلـی الثقافـة الـسائدة فـیبـالنظر إلـك ّ

ّواتسم اللفظ العربی بتعـدد الداللـة . نةیّن الجاهلیة والطمأنیّالعصر، وروح التضاد القائمة ب ّ ّ

مـا شـهد کّالمعجـم اللغـوی، ّ الشعر الجـاهلی ویف واإلبداع فی التوظیبفضل االنتقال ف
ّاللفظ العربی توسعا وسموا داللی ًّ ً ّ  یّلة الدراسـة الوصـفیة فـیّأما حص .ن بفضل نزول القرآنیّ

ّضا أن یـّاق القرآنی، فتثبـت أیالس  ّفعـل إدراکـی تربطـه بمتجاوراتـه عالقـات» الطمأنینـة«ً
ّل، واالشتداد والشمول الداللی، وأنیمکالتقابل، واالستبدال، والت ًباعتباره فعال » اإلیمان «ّ

ّإدراکیا مصحوبا بالعمل واحتوائه لشحنة عاطفیة ومعرفیة، و ّ ًّبوصفه فعال إدراکیا؛ » الذکر«ًًّ ً

، »رضـا اهللا«، »استکـشاف الحقیقـة والیقـین«ّنـة، وأن یّالن العناصر الشرطیة للطمأنّکشی
ّمقومـات الجوهریـة ّك کلـه الل ذلـّکتش» ربط القلب«و» السکینة«، »المعیشة الطوبی« ّ
ّما أن الدراسة بینت أن ک، »طمأنینة«  لل ٍّکـل مـن ّونة بتقابـل مـدرج مـع کمس» الطمأنینة«ّّ

  .»الخوف«و»  الفتنی األعقاب فیعل االنقالب«، »االرتداد«
ّالطمأنینــة، علــم الداللــة، اإلیمــان، القــرآن، الجاهلیــة، الــشعر  :ةالرئیــسالمفــردات 

  .ّالجاهلی
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opposite and paradigmatic lexica in the holy Quran. The results 

indicate that the lexicon “ نـهینأطم ” in Jahili poetry with attention to the 

culture of that time and the opposition between bad-tempered custom 

with “ نـهینأطم ” (peacefulness) has used in the meaning of the physical 

and material security and peacefulness, more. Because of conveying in 

the usage and creativeness in Jahili poetry and lexica, it has involved 

polysemy and with sending down (nuzul) of the holy Quran 

(revelation of the Quran), it has possessed the semantic widening and 

semantic elevation. The out coming of the descriptive study in the 

Quran context shows that “ نـهینأطم ” is a cognitive act which it has 

opposite relation, paradigmatic relation, complementary relation, 

ishtidadi relation and hyponymy with its syntagmas and faith ( مانیإ ) as 

a cognitive act accompanying with practices and with having the 

emotional and gnostic element and remembrance (ذکـر) as a cognitive 

act have formed the provisional components of “ نــهینأطم ” and the 

exploration of the reality and certainty, Allah’s consent, the blessed 

life, the calmness and strengthening the spiritual heart establish the 

essential (mahuwi, based on quiddity) components and it has with the 

terms: apostasy, degeneration in fitna (unrest) and fear has gradable 

opposition. 

 Keywords: The holy Quran, Peacefulness ( نـهینأطم ), Semantics, Faith ( مـانیإ ), 

Jahiliyyah (period of Ignorance), Jahili poetry. 
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appointment of Imamat have been studied. The consequence based on 

it show that the term “جعـل” in the holy Quran has been attributed to 

both God and man but the expression “the appointment of Imamat” 

has been merely attributed to God which indicates His will and order 

(command). Through the analysis of the context and the extraction of 

the syntagmatic and paradigmatic concepts of “جعـل”, the semantic 

specifications and components are specified and with the use of the 

cognitive semantic principle of the authenticity of the Quranic 

expressions, it is revealed that none of the mentioned words could 

substitute for the term “جعـل” and express its semantic strata and 

levels. 

 Keywords: The cognitive semantics, The appointment of Imamat, The 

semantic components, The principle of the authenticity of the Quranic 

expressions. 

The Semantics of “ نهینأطم ” (Peacefulness) 

in Jāhilī Poetry and the Holy Quran 

from the View of Semantic Relations 
 Abulfazl Khosh Manesh (Associate professor at University of Tehran) 

 Hamideh Babazadeh (An MA in the Quran Sciences & Hadith) 

he stratified terms of the holy Quran have provided back ground 

for the semantic research of “ نــهینأطم ” (peacefulness) in this 

paper. One of The methods for determining the semantics of the lexica 

is to explore the semantic relations of the lexis and semantic network. 

This note studies the semantic relation of “ نـهینأطم ” (peacefulness) with 

the syntagmatic lexicons of Jahili poetry and with syntagmatic and 
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vocabularies and also he has announced it. He believes that kenāya 

(allusion/ metonymy) is the usage of a word in its real meaning and 

intending the meaning associated with it. But most of the antecedents 

and scholars have believed that not only kenāya (allusion/ metonymy) 

but also tašbīh (simile) are of the trope (majāz) type .hence, it obtains 

from Mustafawi’s definition that in kenāya (allusion/ metonymy),the 

meaning which is associated with the original meaning is intended. If 

it was believed that this kind of the use is twisting out of their original 

meaning, implicitly, the trope (majāz) would have been accepted in 

the holy Quran.  

 Keywords: Mufradat (single entities), Figuratively, The trope (majāz), Al- 

Taḥqīq, The literal principle. 

The Examination of the Semantics of 

the Appointment of Imamat 

(With Relying on the Principle of 

the Authenticity of the Quranic Expressions) 
 Mahbubeh Saghab Gandomabadi (A PhD student of Islamic Studies) 

 Sayyed Hussein Seyyedi (Full professor at Ferdowsi University) 

 Muhammad Javad Enayati Rad (Assistant professor at Ferdowsi University) 

he examination of the Quran lexicons and terms is of new ways 

in the Quranic studies. The aim of the author is to investigate 

this issue why Allah has used the term “جعـل” for the appointment of 

Imam and for what Allah has not used terms which are in its semantic 

field such as “َفعل ,اختیار ,اصطفاء ,اجتباء َ َ َصنع , َ َ َخلق , َ َ َوضع , َ َ”. To achieve this 

goal, all verses associating with “جعـل” and six verses relating to the 
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the scholars of rhetoric think that “fawāṣil” (sing: fāṣilah, the verse-

final pause henceforth) with the same letters are oneness with “saj 

mamduh” (approval saj’) which words follows the meaning. They 

believe that as the holy Quran has used Arabic language, it has utilized 

its rhetorical figures, therefore, it could be accepted the existence of 

saj’ in the holy Quran. 

 Keywords: The holy Quran, Fāṣilah (final syllables of the Quran verses), 

Rhyme (qāfiyah), Assonance (saj’), Rhetoric. 

The Analysis and Examination of 

the Literal Bases of Mustafawi in 

Al-Tahqiq fi Kalimat Al-Quran Al-Karim 

(  ( الکریمالقرآن کلماتی ف قیالتحق
 Muhammad Hasan Salehi (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

 Jaber Farasati Nik (An MA in the Quran Exegesis) 

 Muhammad Hadi Amin Naji (Associate professor at Payam Noor University) 

exica of the Quranic vocabulary such as Taḥqīq fi kalimāt al-

Qur’ān Al-Karim has been written based on the specific lexical 

bases which it is necessary to be analyzed and investigated. This note 

with the descriptive and analytic method has studied and examined the 

lexical bases of the author of the book. The principle of the absence of 

synonym, referring words to the one principle and original concept, 

the negation of the trope (metaphor) or the limitation of the usage of 

the Quranic words in real meanings are of Mustafawi’s principles. The 

findings of the research indicate that in some cases, the author 

contrary to his bases has accepted metaphor among the Quranic 
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jihad or disbelieving, the contradiction of the verses of jihad is in 

appearance which it can be solved by the convention conciliation (al-

jam al-urfi) and the Quran verses are not the groups’ proofs. The 

disagreement between the exegetes about the exegesis of the verses 

does not indicate the contradiction between the verses. 

 Keywords: The verses of jihad, Firestone, Contradiction, Naskh 

(abrogation), Asbāb al-nuzūl (occasions or circumstances of revelation), Inward 

proofs of the Quran verses, Chronology of the noble Quran. 

An Approach to The Relationship 

the Verse-Final Pause (Henceforth, Fāṣilah) 

with Assonance (Saj’) and Rhyme (Qāfiyah) 
 Muhammad Ali Mahdavi Rad (Associate professor at Collage of Farabi) 

 Ali Asghar Akhondi (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

he Quranic fāṣilah has been compared to in rhyme (qāfiyah) in 

poetry and assonance (saj’) in prose. Is “fāṣilah” identical to 

rhyme in poetry and assonance in prose? This paper is going to 

examine the relationship of these terms, similarities and 

dissimilarities. Both “fāṣilah” and “qāfiyah” are the end of a clause or 

a sentence and add rhyme to it. The difference is what is fault in 

“qāfiyah”, it is not fault in “fāṣilah”. “Fāṣilah” and assonance (saj’) 

have experienced three relations “opposition, oneness and general 

(ʿām) and specific (khāṣ)” during the history. The scholars of kalam 

(Islamic theology) have denied (negated) any assonance (saj’) in the 

Quran and informed that the relationship between it and “fāṣilah” is 

opposition, firstly. But a few of them believe in oneness. But a lot of 
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of wisdom (hikmah) and at the end, it is necessary the existence of 

causes for the managing and running affairs by God. 

 Keywords: The holy Quran, Knowledge, Phenomenon, The explicit and 

implicit scientific verses of the noble Quran, The scientific exegesis, Wisdom in 

God’s words and acts (fi’l). 

The Criticizing Firestone’s Opinions in the Article 

“Disparity and Resolution 

in the Qurʾānic Teachings on War” 
 Farideh Muhammadzadeh (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

 Zeinab al-Sadat Husseini (Associate professor at University of Mazandaran) 

irestone asserts that the verses of Jihad (a holy war or fighting or 

warring in the path of God) appear to contradict one another 

because they have presented different methods. With relying on 

“evolutionary theory of warring in the Qurʾān” which Firestone has 

determined from the point of Muslim’s scholars, he believes that in 

spite of their usage of the Islamic traditions of Asbāb al-nuzūl 

(occasions or circumstances of revelation) and naskh (abrogation), it is 

impossible for these traditions because of contradiction to reconstruct 

tartib al-nuzul (the chronological order of the verses of the Qur’an) 

and for the contradiction between the Quran verses, two groups 

“peacemakers and warmongers” with observing some verses in the 

Nabawi’ (prophetic) community have been formed (established). This 

research with the descriptive-analytic method and with being depend 

on Siaq (context) and history has been conducted and has led to these 

findings: whether believing in the evolutionary theory of the verses of 
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verses of the holy Quran, it reveals that mentioning these natural 

phenomena in the holy Quran is in the different types and styles. In 

some scientific verses, God Almighty has explicitly stated these 

natural phenomena and asked human being to think and be aware of 

them. In contrast, several other verses of the Quran have implicitly 

implied some types of the natural phenomena in the different styles 

and methods. Findings of this research which has been adopted based 

on the descriptive- analytic method show that in addition to the 

explicit verses of the holy Quran which have directly indicated the 

natural phenomena, several cases of the features of the natural 

phenomena have been expressed by the several implicit scientific 

verses. Of these implicit scientific verses, it can be implied the verses 

of Qisas (stories) in the Quran, the verses of oaths, the verses of the 

Simile and Mathal (Pl. amthal, usually a proverb, but also a maxim, 

adage, or aphorism), the verses of the happenings at the Doomsday 

time, the verses describe the psychic phenomena and the Qur’anic 

verses related to rulings (Ayat al-ahkam). But for any true and 

scientific conclusion and inference perceived from the scientific 

explicit and implicit verses of the noble Quran, additionally to the 

general principles of the exegesis, it is necessary to be considered the 

specific bases originated from the holy Quran and intellectual dialogue 

principles. This paper shows that the effective basics in inferring from 

the scientific verses are: no path for falsehood (batil) in the Quran and 

in other statement, the verses of the holy Quran being right and 

authentic and showing real, non-verbal accompanying qarineh 

(indication), absolute and certain knowledge for God’s words and act 
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scholars have constantly debated over the subject. From the past to 

now, the issue of women’s right has been a current matter in the 

scholarly and scientific meetings. This attitude is in progress. 

Different analyses have been presented about Qawwamiat for men. 

Some believe it is the management and supervision (guardian) of 

family and in recent century and specifically for the popular notions of 

the defense of women’s right, some others have determined that the 

concept of this verse is men are servants and agents. Some others try 

to put forward an idea which contains the both attitudes. The authors 

with collecting the presented opinions of the Shia intellects about this 

matter criticize and study it and they determine that men’s superior is 

the men’s responsibility for the management in the family institution. 

 Keywords: Guardianship, Management, Supervision (guardian), Managing, 

Serving. 

The Typology of the Scientific Verses of 

the Holy Quran and the Bases of the Inferring 

the Scientific Propositions from Them 
 Bahareh Mazaheri Tehrani (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

 Abbas Musaliipour (Associate professor at Imam Sadiq University) 

 Mahdi Izadi (Full professor at Imam Sadiq University) 

ore than 10 percent of the holy Quran verses have implied to 

the different natural phenomena and some of their features. 

This matter results the special notice to know these scientific verses of 

the holy Quran and their types and also the bases of the inference and 

scientific reasoning from these verses. With the examination of the 
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universe. Knowledge of God’s traditions such as the choice of the fate 

of human being has a vital role in the individual and social life and 

lastly, being humble to God and worship of God. The research of 

these principles in Tawqi’at (plural of Tawqi’, al-Mahdi’s written 

words) meaning: letters of Imam al-Mahdi or the Nawwab al-arb’aah 

(the four deputies) with Imam Asr’s order and emphases is a valuable 

and new subject with no record. According to God’s words (in God’s 

words), the type of the conscious choice is the base of the loss and 

salvation of human being which it has been given to man based on 

God’s tradition. The main pivot of this paper is to examine this 

mentioned tradition in Tawqi’at and to conform with the speeches of 

the Infallibles (Ma’sūmūn) and the Quran exegetes. The choice of fate 

and destiny, the Quranic content of Tawqi’at, the oneness of the 

Infallibles’ works and the deep relationship between them specifically 

Tawqi’at and God’s words are of the findings of the analysis and 

description of this library research. 

 Keywords: The holy Quran, Imam al-Mahdi, The tradition (sunnah), 

Tawqi’at (plural of Tawqi’; letters), The choice of destiny. 

The Approach of Shia Scholars to 

the Concept of Qawwamiat ( یتامّقو ) for Men 

in the Verse 34th of Sūrat an-Nisāʼ 
 Hamed Mustafavifard (PhD in the Quran Sciences & Hadith) 

 Hamid Imandar (PhD in the Quran Sciences & Hadith) 

he most important proof for the men’s superior to women is the 

verse Qawwamun ( ــونّقو ام ) (Sūrat an-Nisāʼ/ 34) which the T 
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paid attention by scholars, researches and university’s professors and 

school instructors. It should be mentioned that the holy Islam has been 

giving a considerable observation to ethics and moral education; as one of 

the most important goal of the Quran revelation is the moral education, 

the purification of the soul (self) and training persons blooming in moral 

virtues. Among the moral education, the educational methods are of the 

most important part of the moral education and the success of the 

instructor depends on the methods which have been selected to train the 

educated. For this, the most difficult and accurate step in the process of 

the moral education is to determine and realize the method and to use and 

provide it truly and effectively. In the matter, it has been presented 

different categories that the comprehensive classification of them is the 

commentary of the methods in two sections: creativity-training and 

fostering-elimination. According to this, the author in this note with 

the pivot on the verses of the holy Quran has examined four methods: 

notification, alerting, punishment and pretend to be unconscious as 

“the eliminating and innovating methods of the vices” (evil manners). 

 Keywords: The holy Quran, Training, Morality, The fostering method, The 

moral training (education). 

The Conscious Choice of Fate and Destiny; 

The Quranic Sunnah in Imam Zaman’s Tawqi’at 
 Muhammad Mirzaii 

 Assistant professor at Razavi University of Islamic Sciences 

n the Quran culture, the tradition (sunnah) is a way based on 

hikmah (wisdom) and God’s justice in the management of the I 
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more concept than the absolute ignorance especially in a definite 

historical period and is more complicated than a worldview during a 

period in history. with applying the documentary method with exegetic 

and narrating referring and using the philological and historical 

resources, this research has achieved the prominent parameters which 

indicate the existence of “knowledge” in jahiliyyah like: conscious 

conducts and denials opposing reality, conscious behaviors with no logic 

(his own desires with no guidance from God), conscious concealing 

the fact and reality, conscious supremacy with no assistance, the 

conscious declaration of faith with no believing, conscious resistance 

to the compassionate guidance. These parameters show that the scholarly 

jahiliyyah is a collection of intense and firm conducts which are based on 

a voluntary life style and in a form of the intentional sickness which the 

human community has involved todays. Getting rid of this, not 

increasing knowledge but purification of the soul (self), development of 

soul (spirit) and improvement of the public culture of the community. 

 Keywords: The holy Quran, Jahiliyyah (ignorance, pre-Islamic period to 

Qur‟ānic era), Conscious jahiliyyah, Unconscious jahiliyyah. 

The Fostering Methods 

in the Moral Training of the Holy Quran 
 Mustafa Ahmadifar (An academic member at Al-Mustafa Univ. of Mashhad) 

 Dad Muhammad Amiri (A PhD student of the Comparative Tafsir) 

he moral training has a great role in the health of the soul and the 

happiness and welfare of human being and the community; hence, 

the ethical education is one of the most important issues which have been
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Abstracts  
The Conscious Jahiliyyah (Ignorance) 

and Its Parameters in the Holy Quran 
 Sayyed Muhammad Mortazavi (Associate professor at Ferdowsi University) 

 Sayyed Zein al-Abedin Safavi (A PhD student of Islamic Studies) 

 Hasan Naqizadeh (Full professor at Ferdowsi University) 

he term “jahiliyyah” (ignorance, pre-Islamic period to Qur‟ānic 

era) has been rebuked in the holy Quran. There is disagreement 

among the scholars about what jahiliyyah means in the holy Quran. Some 

of the scholars believe that it is a historical period with the lack of 

knowledge and some others think that although this concept is beyond 

the time interval (period of time) but they have restricted it to be as “a 

belief and notion”. Considering the Quranic parameters of “jahiliyyah” 

makes it be more obvious. Specifically, paying attention to the 

relationship between “knowledge and jahiliyyah” specifies that it is far
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