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ـ    ن مقاالتی تدویراهنما  
  . باشندی نوآوری، مستند و دارای پژوهش ـید علمیمقاالت با 
  .چینی شده باشد  کلمۀ حروف٩٠٠٠ تا ۶٠٠٠مقالۀ ارسالی بین  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 یدیلکباشد و واژگان 
  .نوشته شود) صفحه/ جلدۀا شماری صفحه ۀشمار: ، سال انتشارینام خانوادگ(صورت ن پرانتز به یارجاعات در متن مقاله ب ـ
 از همـان یگریو اگر به مأخذ د) 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 یاز سمت چپ در بن و ین، 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 و د شـویـ 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> یات به نشانیت 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

  .وجود اسامی غیر مرتبط ضروری است
گونـه  ده دارد و نیـز مـسئولیت هـر عهر 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 میۀاطالعات شخصی نویسندگان برای عوامل اجرایی و اعضای تحریری ـ
  .گردد انجام میداوری مقاالت توسط داوران، بدون اطالع از نام نویسندگان  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 ۀشده یا ترجم برداری از آثار چاپ مقاالت ارسالی نباید کپی ـ

  .اشددیگر به طور همزمان ارسال شده ب
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
  .دگرد رایت می  درصد قابل قبول است و بیشتر از آن شامل قانون کپی١٠ نویسنده یا نویسندگان تا ۀشد همپوشانی مقاالت چاپ ـ
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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢٩های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارۀ  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  بررسی تأثیر متعلق معرفت در اخالق

  از منظر قرآن کریم
    ١مسکوب حامد  
  ٢باقر حجتی  سیدمحمد  
    ٣مهدی مهریزی  

  دهکیچ
معرفت بـر اخـالق از منظـر قـرآن  متعلق تأثیردر این مقاله سعی شده است تا 

منظور ابتدا آیات قرآن کریم با این نگـاه مـورد  بدین .کریم مورد بررسی قرار گیرد
کیـدیی کـه در قـرآن کـریم مـورد ها و معرفت بررسی و مداقه قرار گرفتند  قـرار تأ

اند  بندی شده و مورد تحلیل قرار گرفته  دسته، و اثرگذار بر اخالق هستنداند گرفته
 شـناخت شـریعت و .٣ ،شـناخت آخـرت. ٢ ، شناخت دنیـا.١: ند ازا عبارتکه 

 ، شناخت انـسان.۵ ،ی مبارزه با آنها  شناخت شیطان و راه.۴ ،دستورات اخالقی
هـا و در  سپس بررسی شده است کـه در ایـن معرفـت.  شناخت خداوند متعال.۶

                                                                 
 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١٩/١٠/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
ـــشگاه آزاد . ١ ـــدیث دان ـــرآن و ح ـــوم ق ـــری عل ـــشجوی دکت ـــالمی دان ـــات اس ـــوم و تحقیق ـــد عل واح

(hamedmeskoob@gmail.com).  
  .(s.m.hijati@gmail.com))  مسئولۀویسندن (واحد علوم و تحقیقاتاسالمی استاد دانشگاه آزاد . ٢
  .(toosi217@gmail.com) واحد علوم و تحقیقاتاسالمی دانشیار دانشگاه آزاد . ٣
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 کدام یکشناخت شود و   می اخالقی برآوردتأثیرچه میزان ها   آن مندرج درمراتب
ی دارد؟ نتیجه این بوده است که متعلـق تر  و کاملتر اثرات اخالقی عمیقها   آناز

گردد و  تر می  و متعالیتر  اثر اخالقی آن نیز عمیق، شودتر متعالیاندازه معرفت هر 
 باالترین اثـرات را ،باالترین معرفت که همان توحید و شناخت صفات الهی است

  .هد گذاشتدر اصالح اخالق خوا
  .شناخت، اخالق، دنیا، آخرت، دستورات اخالقی :یدیلکواژگان 

  درآمد
ُای کـه بعـد   بـه گونـهانـد؛ ادیان الهی همواره از مروجان اخالق در تاریخ بـشر بـوده

در قـرآن کـریم و روایـات . نمایـد  مـیناپـذیر تفکیـکها   آناخالقی ادیان از دیگر ابعاد
 موضـوعات اخالقـی اختـصاص داده شـده  نیز بخـش قابـل تـوجهی بـهنامعصوم
مـورد توصـیه در » مکتـب اخالقـی« مهـم، شـناخت مسائلدر این میان یکی از . است

  .تر و کارآمدتر استمٶثر ها کتاب و سنت است و اینکه کدام روش از دیگر روش
شـمرد کـه  مـی چهار مکتـب اخالقـی را برالمیزان عالمه طباطبایی در ،در این رابطه

حـق ( آن تحسین و تقبیح اجتمـاعی ۀاول، روش اخالقی متداول که انگیز:  ازاند عبارت
دوم، روش مرسوم میان ادیان توحیدی و از جمله در اسالم، که همـان . است) اجتماعی

ســوم، روش . اســت) حــق واقعــی(توجــه بــه ثــواب و عقــاب و نتــایج اخــروی اعمــال 
 ۀصفات اوسـت کـه بنـدمخصوص قرآن کریم که توجه به ذات باری تعالی و توحید و 

. )۵۴٢ و ١/۵٣۵: ١٣٧۴طباطبایی، (دهد   میآورد و عبودیت محض را نتیجه  میخالص به بار
البتـه عالمـه . )١/۵۶٣: ١٣٧۴طباطبـایی، (مبنای نسبیت اخالق اسـت  چهارم، روشی که بر

 اگر هـم در جـایی :فرماید شمرد و می سوم را مورد توجه قرآن کریم برمی مکتب دوم و
 باز از جهت توجه بـه فوائـد آخرتـی آن ،آن کریم، ذکری از مکتب اول شده استاز قر
  .است

 اخالق ۀ شناخت بر اخالق یکی از مباحث فلسفی است که در فلسفتأثیراز دیگرسو 
بایـد منظورمـان از شـناخت   بنابراین.)٢١٩: ٢٠٠٩زاگزبسکی، (گیرد   مینیز مورد توجه قرار

ور از شناخت، نه بررسی امکان شـناخت و نـه بررسـی  حاضر منظۀدر مقال. روشن باشد
است؛ بلکـه » شناخت بر عمل«خالق و یا به تعبیر دیگر فلسفی  شناخت بر اتأثیرامکان 
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 و منظـور از شـناخت، متعلـق معرفـت و درجـات انـد فرض گرفته شـده  مسائل پیشاین
  .مختلف آن بوده است

م یرکـاخت بـر اخـالق در قـرآن  شـنتأثیرتوان به بررسی   میحال به اشکال مختلفی
مثال واژگان مرتبط با ادراک و اخالق را در نظر گرفـت و در آیـاتی کـه رای پرداخت؛ ب
دیگـر اینکـه .  شناخت و اخالق پرداختۀ به بررسی نوع رابط،رفته استها   آنذکری از

 ئلۀ این ارتباط جویا شد، اما این روشی نادرسـت اسـت؛ چـرا کـه مـسۀنظر قرآن را دربار
مـسائل ه در مواجهه با کشود، بل  هیچ وقت به شکل فلسفی در قرآن مطرح نمی،شناخت

: ١٣٨٧جـوادی آملـی، ( شناخت بـه دسـت آورد ۀم را در رابطه با مسالیرکتوان نظر قرآن  می
بر اخالق را مـورد بررسـی قـرار داد،   متعلق شناختتأثیرراه دیگر نیز این است که . )٢٠

  .بر این اساس است روش این مقاله ۀکه عمد
کند با توجه به نگاه عالمه طباطبایی و با   میبر اساس آنچه ذکر شد، نگارنده تالش

بـه نـوعی بـه ها   آنکه دررا گذار بر اخالق، آیاتی از قرآن کریم تأثیری ها بررسی معرفت
بندی قرار دهد و سپس با   مورد مقایسه، تحلیل و دسته،پردازد  می شناخت بر اخالقتأثیر
  . شناخت بر اخالق دست یابدتأثیری ها بندی این غایات، به عرصه دسته

  گذار بر اخالق در قرآن کریمتأثیرهای اساسی  معرفت

   شناخت دنیا.١
 اساسی در دیدگاه اخالقـی هـر فـرد، شـناخت او از دنیاسـت کـه در مسائلیکی از 

  خلقـت وشـناخت قواعـد نظـام«، » دنیـا و آخـرتۀشناخت رابطـ «ِاینجا در سه بخش
  .به آن خواهیم پرداخت» شناخت بازتاب اعمال در دنیا« و در نهایت» های الهی سنت

   دنیا و آخرتۀشناخت رابط. ١ـ١
ــر قــرآن و حــدیث ــا در تعبی ــرای دوســتان خددنی ؛ ٢٩/  فــاطر:ک.ر(اســت َ، متجــری ب

و موزونی  آن دو را با هم بشناسد، رفتار متعادل ۀ و هر کس رابط)۴٩٢ـ٣: ١۴١۴، البالغه نهج
 به هـر انـدازه کـه ،هر کس در طلب دنیا باشد. در رابطه با تعلق به دنیا پیدا خواهد کرد

شود؛ نه آن میزان که خود بخواهد ولـی در آخـرت   میخداوند متعال بخواهد به او اعطا
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اء   : نخواهد داشتپاداشی لنا له فیھا ما  ُمن اکن یرید العاجلة  ََش َ ََ ُ ِْ ُ َ َْ ُْ ََّ َ َ
ِ َ ِ َ لیھـا مـذموما َ ًملن نرید مث جعلنا له جھ  ُ َْ َ َ َْ ْْ َ َ َّ َ َُ َ َ َُ َّ ُ

ِ ُ َ ِ
ًمدحورا ُ ْ َ

رسـند و افـزون بـر آن نیـز   مـی اما جویندگان آخرت به جزای خود.)١٨ /سراءا( ١
ْومن أراد اآلخرة وسعی هلا سعیھا وهو مـؤمن فأولئـك اکن سـع : کنند  میدریافت ْ ََ َ ََ َ َ ِ

َ ُ َ ٌ َ ِْ ْ ُ ََ َُ َ َ ََ َ َ َ ِ ْ َ َ ً مـشکوراَ ُ ْ َ ْ ُ ُ


 /سـراءا( ٢
ْمن اکن یرید حرث اآلخـرة نـزد لـه ىف حرثـه ومـن اکن یریـد حـرث الـدنیا نؤتـه منھـا ومـا لـه ىف اآلخـرة مـن   ؛)١٩ َ ُ ْ ُ ِْ ِِ َِ ْ ْ َ ِْ ِْ ْ

ِ ُِ ُ َْ ََ َ ََ َْ ُّ ُ ُِ ِِ ِْ ُ ْ ََ َ ََ َ َِ ِ َِ ََ َ
ٍب ِ َ


خرمـشاهی، (د بهـره نخواهنـد مانـ  عالوه بر آنکه اینان در دنیا هم بـی؛)٢٠ /شوری( ٣
 نـه در امـر دنیـا سـستی و ،گونه بشناسد  بنابراین هر کس دنیا را این.)١٢٣٠ـ١٢٢٩: ١٣٧٧
  .دارد  میتمام هم و غم خود را مصروف آننه کند و   میکاهلی

  های الهی شناخت سنت. ٢ـ١
های اخالقی دارد، این است که دنیا بـر مـدار   بسزایی در نگرشتأثیر دیگر که ئلۀمس

گردد و هر کـس کـه بخواهـد بـه راحتـی و همگـام بـا مـسیر   میسنت الهیخواست و 
در زیـر بـه .  باید در آن مدار قرار گیـرد تـا بـه سـعادت برسـد،آفرینش به حرکت درآید

  .شود  میها اشاره برخی از این قواعد و سنت
راگیرنـد و دوم آنکـه های الهی دو ویژگی مهم دارنـد، نخـست آنکـه عـام و ف سنت
  شـناختتـأثیرهـای الهـی و   در ادامه به برخی سنت.)١٢٢١: همـان(ناپذیرند یرثابت و تغی

  :کنیم  میبر اخالق اشارهها  آن
 در قرآن کریم بارها به این حقیقت اشاره شده کـه قـانون :اسباب و مسببات) الف

 ایـن ، معنـوی و مـادیۀهـای الهـی اسـت و در دو عرصـ عام اسباب و مسببات از سنت
م األرض فراشـا والـسماء نبـاء وأنـزل مـن  : )١٢٢٢ــ١٢٢١: همان(ت قاعده برقرار اس َالـذی جعـل  ِ َ َ ْ َ َ َ ًَ ََ ِ َ َّ ًُ َ ِ َ ْ َ ْ ُلکـ َ َ َ ِ

َّ َ
علوا هللا أندادا وأنـمت تعلمـون م فال  َالسماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا  ُ َ ََ ُْ ََ ْ ُ ْ َْ ََ ً َ ِ ِ ْ َ َ َ َْ َلُکَّ ً ْ ِ ِ َ ََّ َ ِ ِ ِ َ ْ َ ً َ ِ

  ایـن آیـه را.)٢٢ /بقـره( ٤
م فرقانـا   ۀ مادی و آیۀن در اشاره به اسباب در عرصتوا می عل  ا الذین آمنوا إن تتقوا اهللا  ًیا أ َ ْ ُ ْ َلُک ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ ِ ُ َ َ َِ

َّ َ ُّ َ
                                                                 

 او گـاهیجا را جهـنم آنگـاه م،یـدار یارزانـ زودش میبخواه چه هر ،باشد جهان نیا خواهان هک سک هر. ١
  .درافتد بدان مردود و دهیوهکن تا میساز

  .شد خواهد داده شیسع یجزا باشد، مؤمن و ندک یسع آن طلب در و باشد آخرت نخواها هک هر و. ٢
 عطـا او بـه ،بخواهـد را ایـدن شتکـ سک هر و مییافزا یم اش شتهک به ،بخواهد را آخرت شتک سک هر. ٣

  .ستین یبینص آخرتش شتک در گرید یول م،ینک یم
 بدان و فرستاد آبی آسمان از و بیفراشت بنایی چون را آسمان و ْبگسترد فراشی چون را نیزم هک یخداوند آن. ٤

  .دهید قرار همتایانی خدا برای نباید که دانید می خود و برویانید ای ثمره گونه هر نیزم از شما یروز یبرا آب
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م واهللا ذو الفضل العظمي م ویغفر  م سیئا فر  ِو ِ َِ ْ ْ
ِ

ْ َ ُِّ ُ َ َ ُ َْ ْ ُْ ُ ُ لکَ تک عنک َیک ْ ْْ َ ِ َ ِّ َ ْ َ
 را در اشاره به اسـباب )٢٩ /انفـال( ١

  .معنوی دانست
دهـد، خـود عامـل   میکه خداوند متعال کارها را از روی اسباب آن انجامانستن ایند

حرکت در اجتمـاع اسـت و فهـم نادرسـت از رزاقیـت الهـی عامـل سـستی و تنبلـی در 
  .شود ها می انسان
 پیروزی نهایی حق بـر ۀ آیات متعددی دربار، در قرآن کریم:تدافع حق و باطل) ب

تحقق این وعده نیـز شـروطی از قبیـل اسـتقامت، ایمـان بـه باطل ذکر شده و البته برای 
مت   :)١٢٢٢: همان(شده است بیان نیز ... وعده الهی و إ اهللا  ولون افرتی  اهللا کذبا فإن  ْأم  ِ

ْ َ ُ ًِ ََشِ َْ ََ ِْ
َ ِ

َ َ َ َ ُ ُ ْ َ
لماته إنه عل ق  ق ا ِ قلبك وميح اهللا الباطل و َِ ُ ََّ َِ ِ ِ َ ِبَک َّ ُّْ

ِ
ُ َ ُ ََ ِ ْ ُ ْ َ

ِ
ْ َ َ ِمي بذات الصدورَ ُ ُّ ِ َ

ِ ٌ
 ۀ علم بـه وعـد.)٢۴ /شوری( ٢

دارد و   مـیمنان را از یـاس و ناامیـدی دورٶ م،نصرت الهی و پیروزی نهایی حق بر باطل
گاه هاسـت و  کند که حتی در صورت شکست نیـز پیـروزی نهـایی بـا آن  میهمچنین آ

  .به باد نخواهد رفتها   آنیها  تالشۀنتیج
آزمایـد تـا   میاءّخداوند متعال بشر را با خیر و شر و بأساء و ضر :آزمایش و ابتال) ج

 هـا  را آشکار کند و حجت بر انـسانها  انسانۀاخالص و دوستی و بندگی و صدق وعد
ري فتنـة وإلینـا تر  :)١٢٢٣: همـان(شـود   مـیکامـل ة املـوت ونبلـومک بالـشر وا س ذا ْکـل  ُِّ َ َْ َْ

ِ َ َ ًَ ُْ ِ ِ ْ ـ َ ْ َّ
ِ ْ

ُ ُ ْ َ ِ َ ْ ـَ َـ
ِ

َ
ٍ

ْ ُّ َجعـونُ ُ َ
٣ 

 شناخت ذات دنیا و زمینه بودن دنیا بـرای آشـکار سـاختن و .)٨ ـ٧ /کهف: ک.؛ ر٣۵ /انبیاء(
تعالی دادن حقیقت وجودی انسان، او را نسبت بـه نامالیمـات دنیـا و فـراز و نـشیب آن 

 در هـر دو حالـت هـا  و گـشایشها کند و با فهم علت ایجاد گرفتاری  میصبور و بردبار
  .دهد  میل و خردمندانه از خود بروزرفتاری معتد

کنـد کـه خداونـد متعـال   مـی استدراج زمانی تحقق پیـدا:مکر، امال و استدراج) د
در . ا کند تا از اصالح خـود غافـل بمانـدی دنی ظاهریها نتیذ و زیانسان را سرگرم لذا

  بـه خداوند متعـال،و امتحان، حق را نپذیرند ن پس از آزمایشا اول اگر مستدرجۀمرحل
                                                                 

 گناهانتان و دهد باطل از حق شناخت رتیبص را شما ،دیبترس خدا از اگر د،یا آورده مانیا هک یسانک یا. ١
  .است بزرگ یرمک و فضل صاحب هک امرزدیب را شما و دیبزدا را
 خـود لمـاتک بـه خـدا و نهـد یمـ مهر تو دل بر بخواهد خدا اگر. بندد یم دروغ خدا بر هک ندیگو یم ای. ٢

  .داناست ،گذرد یم ها دل در چه هر به او. گرداند یم ثابت را حق و ندک یم محو را باطل
  .دیگرد یبازم ما نزد به همه و مییآزما یم شر و ریخ به ار شما و چشد یم را مرگ طعم یسک هر. ٣
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٨  

 ۀلیوس  آنان را بهیها کند و دل  میگرفتار» مکر«را به سنت ها   آندهد و  میمهلت ها آن
 در برابــر یفتگی و شــیقــساوت و اعــراض از حــق و عالقمنــد شــدن بــه شــهوات مــاد

نیـز هـا   آن.دارد  مینهد، سپس به آنان روزی و خیرات ارزانی ی مهر میوی دنهای ییبایز
 رسـند  مـیدهنـد و ناگهـان بـه سـزای اعمالـشان  مـیفـزایشطغیان و ناسپاسی خـود را ا

دیث   :)١٢٢: ١٣٧٧؛ خرمـشاهی، ٨/٢۴٧ و ١/١۴٢: ١٣٧۴ طباطبایی،( ـذا ا ذب  ِفـذرىن ومـن  ِ َـ
ْ َ ِّ ََ ِ ُ َیکـ ُ َْ َ ِ ْ َ

َسنستدرجھم من حیث ال یعلمون ُ َ ْ َ ْ َُ ُ ْ َ ِ ْ ُْ ِ ْ ََ ٌ وأملی هلم إن کیدی متني٭َ ِ َ ِْ ْ َ َّ ِ ْ ُ َ ِ
ُ َ

  .)١٨٣ـ١٨٢: اعراف :ک.؛ ر۴۵ ـ۴۴ /قلم( ١
دانستن این سنت الهی، هم زنگ خطری برای صالحان است که مـدام خودشـان را 
گـاهی بـه مـردم اسـت کـه  در نعمت و خوشی مورد بررسی و بازبینی قرار دهند و هم آ

خیر نیست، بلکـه ها   آن این نه تنها برای،اگر خطاکاران و کافران غرق در نعمت گشتند
نخواهد ها   آنلذا با چشم حسادت به. را فرا خواهد گرفتها  ن آتر است که شری بزرگ

  .نگریست و همچنین ایمان و اعتماد خود را به خداوند متعال از دست نخواهد داد
 الهی این استهای   از سنت:حمایت دائمی خداوند متعال از متقیان و صالحان)   ه

وا اهللا واعلمـوا ...  : شـمارد میرا مورد حمایت خود بر... که همواره متقیان، صالحان و ُوا َ ْ َ َ ـَ ُ َّ
َأن اهللا مع املتقني َّ ُ ْ َ َ َ َّ ب احملسنني ... ٭َ َوأحسنوا إن اهللا  ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ِ

ُ َ ََّ ِ ُ ْ َ


  .)١٢٢٧: ١٣٧٧خرمشاهی، ؛ ١٩۵ ـ١٩۴ /بقره( ٢
 ،کننـد  مـیپردازند و حدود الهی را رعایـت  میبنابراین کسانی که به رعایت اخالق

 که این فعل اخالقی ایشان با حمایت پروردگار و از آن باالتر بـا محبـت دانند  میهمواره
دهد تا با انجام آن اعمال در   میرا افزایشها   آناو همراه است و این خود انگیزه و شوق

  .مند گردند  محبت و عنایت او قرار گیرند و از مزایای آن بهرهۀسای
 قضا و قـدر منـشأ اخـالق فاضـله  اعتقاد به:امکان تغییر سرنوشت قضا و قدر و) و

برخی بر این باورند کـه ایـن . آن به دست دهیم است، اما به شرطی که تفسیر درستی از
 چرا که اگر کسی ؛کند  میاعتقاد، دشمن اخالق است و اختیار و نظام طبیعی را مختل

بگوید که خواست الهی بر این بوده است که من به صـفات اخالقـی کـه دارم متـصف 
اما تفـسیر درسـت چنـین اسـت کـه .  خواهد بودامعن  دیگر اصالح این اخالق بیباشم،

                                                                 
 ابنــد،یدرن هکــ چنــان کانــد کانــد تــا واگــذار ننــدک یمــ بیذکــت را ســخن نیــا هکــهــا   آنبــا مــرا پــس. ١

  .است استوار یرکم من رکم نهیآ هر. دهم مهلتها   آنبه و٭ مشانیریفروگ
  .دارد دوست را ارانکویکن خدا هک دینک یکین و ... ٭است زگارانیپره با او هک دیبدان و دیبترس خدا از. ٢
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 آدمی یک جزء از اجزاء علل حوادث است و اگر برای وقوع چیـزی هـزار علـت افعال
َوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیھا آباءنا واهللا أمر :  یک جزء آن هم اختیار انسان است،باشد َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َُ َ ْ ُ َ ً َ ِ َ َ ََ ـا ِ َنـا  ِ

َ
ولون  اهللا ما ال تعلمون شاء أ  َقل إن اهللا ال یأمر با َ َُّ َ ْ َ َ ََ ُِ

َ َ ُ ُ َ َ ِ َ ْ َ ْل ِ ُ ْ َ َ ِ ْ ُ


  .)٢٨ /اعراف( ١
ت یه پروردگار متعـال نعمـت و هـداکن است ی ای الهیها  از سنتیکیاین نیز خود 
فـران و کند تـا خـود بنـده بـه خـاطر کاش مستمر بگرداند و از او سلب ن خود را بر بنده

 نعمـت و ی تعـالیه خـداکـ آن وقـت اسـت ؛ر آن را فراهم آوردییش موجبات تغا یتعد
  .)٩/۵۴٢: ١٣٧۴ طباطبایی،(رد یگ یت خود را از او میهدا

بنابراین سعادت و شقاوت انسان، بر مدار اختیار اوست و باید برای تغییر شرایط خود 
َذلــك بــأن اهللا  :و تحــصیل کمــاالت تــالش کنــد َّ َ

ِ
َ ِ

َ مل یــك مغــريا نعمــة أنعمھــا  قــوم حــىت یغــريوا مــا َ ُُ ًِّ َِّ َ ُُ َ ََّ َ ٍ ْ
َ َ َ َ ََ ْْ َ ً ِ ْ َ

سھم ْبأ ِ ِ ُ ْ َ
ِ

 حوادث نیست و باید علل ۀیگانه علت تامکه  و در عین حال بداند )۵٣ /انفـال( ٢
َّما أصاب من مـصیبة إال  : الهی را در حوادث دخیل بداندۀارادها   آندیگر و در رأس

ِ ٍ َ ِ ُ َْ ِ َ َ ِ بـإذن اهللا َ ِ
ْ

ِ ِ
ء علـمي ل  د قلبه واهللا  ٌومن یؤمن باهللا  ِ َ ٍ ْ َ ِّ ِبُکْ ُ َ َُ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ِ ْ ُ ِْ َ

ای   صفات ذمیمه، و اگر چنین نداند)١١ /تغابن( ٣
 طباطبایی،(شود   میشامل حال او... أسف و اندوه وچون عجب و کبر و بخل و فرح و ت

  .)۵٣٩ ـ ۵٣۵/١: ١٣٧۴

  دنیاشناخت بازتاب اعمال در  ٣ـ١
قرآن کریم در آیات متعددی منافع اعمال صالح و رعایـت اخـالق و تقـوا را متوجـه 

داند و لذا بر خالف تصور برخی که معتقدند برای دیدن پـاداش و جـزای   میهمین دنیا
  قیامت و روز جزا بود، برخی نتایج اعمال در همـین دنیـا ظـاهرۀاعمال باید منتظر صحن

 مهم نیز ۀنکت.  همچنان برای روز حشر باقی خواهد ماندشود؛ گرچه جزای کامل آن می
  .)١/۵٣۵: همان(د دنیوی این است که غایتشان اخروی و الهی است یدر توجه به این عوا

ُوأطیعـوا اهللا ورسـوله وال تنـازعوا   :از بین رفتن هیبت اجتماعی در برابر دشـمن. ١ـ٣ـ١ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ ُ َ

                                                                 
: بگـو. است داده فرمان بدان را ما خدا و میا افتهی نیچن زین را خود پدران: ندیگو نند،ک یزشت ارک چون. ١

  د؟یدان ینم هک دیده یم نسبت خدا به ییزهایچ چرا. دهد ینم فرمان یارکزشت به خدا
  .شوند دگرگون خود قوم آن تا نسازد دگرگون است، داشته یزانار یقوم به هک را ینعمت خدا رایز. ٢
 تیهـدا را قلـبش خـدا اورد،یـب مـانیا خدا به هک هر و رسد ینم یسک به خدا فرمان به جز یبتیمص چیه. ٣

  .داناست یزیچ هر به خدا و ندک یم
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ُُکفتفشلوا وتذهب ر ِ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َم واصربوا إن اهللا مع الصابرینَ ِ ِ َّ َ َ َ ََّ ِ ُ ِ ْ ْ
 ایـن آیـه مـردم را دعـوت بـه .)۴۶ /انفال( ١

رو ی و هدر رفتن نیجاد اختالف، باعث سستی صبر و اکه ترکنی ای برا است؛ردهکصبر 
  .)١/۵٣۴: همان(  استییاید دنیه همه فواکشود  ی شدن دشمن میو جر
َوملن صرب  :افزایش عظمت. ٢ـ٣ـ١ َ َ ْ َ َ ِ وغفر إن ذلك ملن عزم األمورَ ُِ ُ ْ ْ َ ْ ِ َ َ ِ

َ َّ ِ َ َ َ َ
 ایـن آیـه .)۴٣ /شوری( ٢

: همان( و عظمت است چون باعث عزم ؛ش فرموده استیمردم را دعوت به صبر و بخشا
  .)۵٣۵ ـ ۵٣۴/١

عـل  :یافتن قدرت تشخیص حق از باطل. ٣ـ٣ـ١ ـا الـذین آمنـوا إن تتقـوا اهللا  ْیـا أ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ ِ ُ َ َ َِ
َّ َ ُّ م َ  ْ ُلکـ َ

م واهللا ذو الفــضل العظــمي م ویغفــر  م ســیئا فــر  ِفرقانــا و ِ َِ ْ ْ
ِ

ْ َ ُِّ ُُ َ َ ُ َْ ْ لکــْ تک عــنک ُیک ُ ُ ََ ْ ْ ْْ َ ِ َ ِّ َ ْ َ ً َ


ــه.)٢٩ /انفــال( ٣  ، در ایــن آی
. رعایت تقوا موجب راهیابی و موفقیت در تـشخیص حـق از باطـل دانـسته شـده اسـت

  .گذار استأثیرت در راهیابی به اعمال صالح ًتشخیص حق از باطل نیز مجددا
َولـو أن أهـل القـری   ۀ در آی:پرهیز از گناهان و تقوا، راه گشایش نعمات مادی. ۴ـ٣ـ١ ُ ْ ََ ْ َ ََّ ْ َ

سبون ا  ا فأخـذنا مبـا اک ن کـذ نا عل بـراکت مـن الـسماء واألرض و وا  َآمنوا وا ُ ِ یکـ ْلکـ َ َ َ َ َُ ََ ُ َ ََ ِ ْ َ ْ ََّ َ ُ َ ْ َِ ِ ْ َ ْ ِ َ َّ ِْ ٍ َ
ِ
ْ َ َ َ ُْ َ َلف َ ْ َ َّ َ

 /اعـراف( ٤
 شده اسـت کـه هراه گشایش برکات آسمانی و زمینی شمرد) تقوا( پرهیز از گناهان ،)٩۶

  .همگی در دنیا قابل حصول است
 هایی است عذابهای اعمال در دنیا   یکی دیگر از بازتاب: عذاب در اثر گناه۵ـ٣ـ١

نهـا گیرد و حساب آن ت که در همین دنیا دامان گناهکاران و فاسقان و مکذبان را فرا می
وا ىف دار جـامثني : فرمایـد  مـیقرآن کریم. افتد به روز جزا نمی َفأخـذ الرجفـة فأ ِ ِ َ ْْ ِ ِ َ ُِ

َ ْصـ َ ََ َُ َ َّ ُ ُ ْ َ َ الـذین ٭َ ِ
َّ َ

اسـرین ا  ا ا شعیبا اک ا شعیبا کأن مل یغنوا فیھا الذین کذ َکذ َ َ َِ ِ َ ْ ُ ُ َُ ً ًْ ْ َْ َُ ُُ َُّ ََّ َ ََّ
ِ َ ْ ْ َ ْ َ


 ،این آیـاتبر اساس  .)٩٢ـ٩١ /اعراف( ٥

                                                                 
 شـما قـوت و مهابـت و دیشـو نـاتوان هکـ دیزیبرمخ نزاع به گریدیک با و دینک اطاعت امبرشیپ و خدا از. ١

  .است صابران همراه خدا هک دیریگ شهیپ صبر. برود
  .است دهیپسند یارهاک از نیا درگذرد، خطا از و ندک صبر هک آن و. ٢
 گناهانتـان و دهد باطل از حق شناخت رتیبص را شما دیبترس خدا از اگر د،یا آورده مانیا هک یسانک یا. ٣

  .است بزرگ یرمک و فضل بصاح هک امرزد،یب را شما و دیبزدا را
 شانیـرو بـه را نیزمـ و آسـمان اتکـبر بودنـد ردهکـ شهیـپ یزگـاریپره و آورده مـانیا هـا هیقر مردم اگر. ٤

  .میردک شان مؤاخذه ردارشانک فرکی به زین ما. دادند نسبت ییدروغگو به را امبرانیپ یول م،یگشود یم
 بـه را بیشـع هکـ آنـان ٭ُمردنـد یجـا بـر خـود یهـا خانـه در و گرفـت فرو را آنان سخت یا زلزله پس. ٥

 نـسبت ییدروغگـو بـه را بیشـع هک آنان. اند نبوده ارید آن در هرگز هک ییگو دادند، نسبت ییدروغگو
  .ردندک انیز خود ،دادند
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دلیـل ایـن امـر تکـذیب و . شـوند به عـذاب دنیـوی دچـار مـی حضرت شعیب قوم
 مبنی بر یکتاپرسـتی و توحیـد، های حضرت شعیب ها نسبت به سفارش نافرمانی آن
  :انـصاف در خریـد و فـروش و عـدم فـساد در زمـین اسـتفروشی و رعایـت  عدم کم
  ...م مــن إلــه ٍاعبــدوا اهللا مــا 

َ
ِ ْ ِ ْ ُلکــ َ َ َ ُ ُ ْ سوا النــاس ُ یــل واملیــزان وال  م یبنــة مــن ربــمکْ فــأوفوا ا َ غــريه قــد جــاء َّ َ ُْ ــْ َ َْ ت َ َْ َ ْ ِّ ََ َ ِ ْ ََ ْ َ لکُ ُتک ََ ُ َ ْ ِ ٌ ِّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ

سدوا ىف األرض بعد إصالحھا َأشیاء وال  ِ َ ْ ِ َ ُْ َ َِ ْ َ ْ
ِ ِ ْ ُ َ ُْ َ َ ْ َ...٨۵ /اعراف( ١(.  

   شناخت آخرت.٢
.  و مراحـل و مـواقفی داردها گیشود که ویژ  میانسان بعد از دنیا وارد جهان آخرت

 آخـرت و مواقـف آن و بازتـاب اعمـال، همگـی ثمـرات شـگرفی در ها شناخت ویژگی
  .گیری و اصالح اخالق دارند شکل
 در آیات بسیاری صـفات آخـرت ذکـر شـده اسـت و در :دوام و قرار آخرت. ١ـ٢

ْکـال بـل  :ها، این صفات در مقایسه با دنیا آمـده اسـت برخی از آن َ َّ بـون العاجلـةَ  َ َ
ِ َ ْ َ ُّ ِ

َ وتـذرون ٭ُ ُ َ َ َ
َاآلخرة َ ِ ْ


یـاة الـدنیا متـاع وإن اآلخـرة هـی دار القـرار ، )٢١ـ٢٠ /تقیام( ٢ ِیا قـوم إمنـا هـذه ا َِ ََ َ ُْ ُ َ ََ ِ ِ ْ َّ ِ َِ ٌ َ َ َ َ ْْ ُّ َْ
ِ ِ َ َّ َ َ

 .)٣٩ /غـافر( ٣
با افق مدت و های انسان باید بلند د که دنیا زودگذر است و برنامهنده  میاین آیات نشان

 ًگذر بودن دنیا و قرار و ثبات آخرت را بشناسد، طبیعتا کسی که زودآخرت تنظیم شود و
ّکند و هـم و غـم خـود را مـصروف  های دنیا استفاده نمی جز به مقدار حاجت از نعمت ّ

  . اخالق او رخت برخواهد بستۀدارد و حرص و آز، از عرص  میآخرت
اجلی نهاده است و انسان نیز اجلـی دارد  خداوند متعال برای هر چیزی : مرگ.٢ـ٢

م مـن طـني مث قـضی أجـال وأجـل مـسمی عنـ مث أنـمت   :که از آن فراتر نخواهد رفت ْهو الذی  ُ َْ َ َ ََّ َُّ ُُ ْ ِ ًّ َ ُْ ٌ َ َ ًَ َ َ
ٍ ِ ِْ ُخلقکـ َ َ َ ِ

َّ َ ُ
َمترتون ُ َ ْ َ


مـرگ .  در این اجل مسمی هیچ گونه تغییر و تبدیلی رخ نخواهد داد.)٢ /انعـام( ٤

                                                                 
 او جـز ییخـدا را شـما .دیبپرست را اهللا من، قوم یا: گفت. میفرستاد را بیشع برادرشان نیمد مردم بر و. ١

 مکـ مـردم بـه و دیـنک ادا تمام را ترازو و مانهیپ. است آمده روشن یا نشانه پروردگارتان جانب از .ستین
 نیـا د،یـا آورده مـانیا اگـر هکـ د،ینکم فساد آن در ،است آمده صالح به نیزم هک پس آن از و دیمفروش

  .است بهتر تانیبرا
  .درخشان و بایز هست ییها چهره روز آن در٭ دیگذار یم فرو را آخرت و. ٢
  .بقاست یسرا آخرت و است یشیتع یۀما کاند ایدن یزندگ نیا من، قوم یا. ٣
  .دیورز یم دیترد همه، نیا با. نیمع او نزد در یمدت ؛ردک مقرر یعمر و دیافریب ِگل از را شما هک اوست. ٤
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حسی نیست، بلکه بازگشت به سوی خداونـد متعـال و  حرکتی و بی گاه قرآن بی در ننیز
انگیـز نیـست، امـا  پس مرگ در ذات خود هراس. خروج از دنیا و ورود به آخرت است

نـدن ک شـخص مـؤمن همچـون دور افی مرگ برانی بن حسی امام علۀطبق فرمود
ــاس چــر ــدها و زنجکیلب ــاین و برداشــتن بن ــدی ســنگیره ــا  ن آلین و تب ــره ــه بهت ن و یب
 یهاسـت و مـرگ بـرا ن خانـهیتـر تـرس یها و ب ْبَکَن مریتر ها و راحت ن لباسیخوشبوتر
 یـکان نمودن از منازل نزدک فاخر و نقل میها ندن لباسکافر همچون دور افکشخص 

هـا و  ن خانـهیتر ها و دورافتاده ن لباسیتر ن و خشنیتر نکیبه چرها   آنلیترس و تبد یو ب
 بنابراین کسی که با حقیقت مـرگ .)۶۵ ـ ١/۶١: ١٣٩٠طباطبایی، (است ه ن عذابیتر بزرگ

کنـد کـه   میای تنظیم آشنا شود و از یاد آن غافل نشود، اعمال و اخالق خود را به گونه
  .هر لحظه برای انتقال به سرای پایدار و مالقات پروردگار آماده باشد

انگیزاننـده در اخـالق، پـاداش و  یکـی از عوامـل بر:پاداش و مجازات الهی. ٣ـ٢
 ما نیـز جـاری اسـت و همـواره در سـیر ۀاین روش که در زندگی روزمر. مجازات است

شـده اسـت، جزئـی   مـیتاریخ بشر برای حفظ اجتماع و تعلیم و تربیـت بـه کـار گرفتـه
طور که پیشتر نیز اشاره شد، این مکتب اخالقـی،  همان. ناپذیر از اخالق است تفکیک
  . انبیای پیشین و هم در قرآن کریم به کار گرفته شده استۀرهم در سی

 ،انسان در روز قیامت از زمان برانگیخته شدن از قبـور تـا ورود بـه بهـشت یـا جهـنم
مگر افراد خـاص کـه از جانـب پروردگـار ؛ کند دیگر بر اساس اختیار خود حرکت نمی

دهنـد و بـه جایگـاه   میرا سوق بلکه فرشتگان الهی او .)١٠٩ /طه(متعال اذن یافته باشند 
کنند و در بهشت و دوزخ نیز با او تعامل دارند و در پایان به پـاداش و یـا   میخود معرفی

  .یابد  میعذاب متناسب با اعمال خویش دست
هایی کـه پـیش از ورود بـه بهـشت نـصیب   یکی از پاداش: شادمانی و غم.١ـ٣ـ٢

ِفأما من أوىت کتابه بیمینه : است اعمال ۀشود، شادمانی دریافت نام  میصالحان ِ ِ َ ِ ُ َ َ ِ َ ِ
ُ ْ َ َّ َ اسب ٭َ ُ فسوف  َ َ ُ َ ْ َ َ

ريا ًحـسابا  َــِس ً َ ً وینقلــب إىل أهلــه مــسرورا٭ِ ُُ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ
ِ َ ْ َ َ

 غــم و فغــانی اســت کــه ، و در مقابــل)٩ ـــ٧ /انــشقاق( ١
ِوأمـا مـن أوىت کتابـه وراء ظھـره  :گریبانگیر کافران و فاجران اسـت ِ ْ َْ َ َ َ َ َُ َ ِ َ ِ

ُ ََ ً فـسوف یـدعوا ثبـورا٭َّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ لـی ٭َ َ و ْ َ َ
                                                                 

 نـزد نشـادما و ٭شندکـ حـساب او از آسـان هکـ زودا ٭دهنـد راسـتش دست به را اش نامه هک سک هر. ١
  .گردد باز سانشک
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١٣  

ًسعريا ِ َ١٢ـ١٠ /انشقاق( ١(.  
شـود و   مـی نیـز ظـاهرهـا  نتایج اعمال در چهـره:سربلندی و سرافکندگی. ٢ـ٣ـ٢

ود وجـوه فأمـا الـذین اسـودت   :شـود  مـیموجب سربلندی و یا سرافکندگی ـیض وجـوه و ْم  َّ ُّ َْ َ َْ َ ِ
َّ َّ َ َ ٌ ٌُ ُ َ ُ َـْسُ ُّ ْ َ ََ

ُوجو فرونُ م فذوقوا العذاب مبا کنمت  َهھم أ کفرمت بعد إميا ُ ُْ َْ تکُ َنک ْ ُ ْ َُ ََ ِ َ َ َُ ْْ ُ َ ْ ِْ َ ِ َ ْ ُ َ ُ ْ وأما الذین ابیـضت وجـوهھم فـىف رمحـة اهللا  ٭ُ ُ ِ ِ َ ْ َ ِ
َ ْ ُ َُ ُ ُ ْ َْ َّ َ ِ

َّ َّ َ
َفیھا خالدون ُ ِ َ َ ِ

  .)١٠٧ـ١٠۶ /آل عمران( ٢
آوری  های شگفتی  یکی از پاداش:پاداش چندبرابری در مقابل پاداش برابر. ٣ـ٣ـ٢

شود، جزای ده برابری حسنات با کرم و لطـف الهـی و جـزای   میکه قرآن کریم یادآور
سنة فلـه عـشر أمثاهلـا ومـن جـاء بالـسیئة   :معادل برای سیئات بر اساس عدل الهی است ِمن جاء با َِ ِّ َّ َِ َِ ََ َ َْ َْ ْ ََ ِ َ َ ُ ْ َ ُ ََ َ َ ْ

زی إال مثلھا و ال یظ ْفال  ُ ََ ُ َّْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ ُ َ َلمونَ ُ َ


  .)١۶٠ /انعام( ٣
 در نهایـت نیـز مجرمـان بـه جـزای :های جهنمی نعمات بهشتی و عذاب. ۴ـ٣ـ٢

ـرمني ىف ضـالل وسـعر  :رسند  میکامل اعمال خود ٍإن ا ُِ ُ َ ٍ
َ َ ِ َ ِ ْ ُ ْ َّ بون ىف النـار  وجـوهھم ذوقـوا ٭ِ م   ُ ُ ْ ِ ِ ُ ُ َ َ

ِ َّ ِ َ ُ َ ْْ ُیـ َ َ
َمس سقر َ َ َّ َ

  .گردند  میمند بدیل الهی بهره یز از نعمات بی و متقیان ن)۴٨ ـ۴٧ /قمر( ٤

   شناخت شریعت و دستورات اخالقی.٣
 قرار داده و سپس معاد و نبـوت را از آن ی خود را خداشناسۀقرآن کریم اساس برنام

ده و صفات حسنه را مناسب اصـول ی اصول اخالق پسند،پس از آن. نتیجه گرفته است
قـت حـافظ سـعادت یه در حقرا کـ ین عملـی قوان،نو از آ) اخالق(ان نموده یگانه ب سه
 یده و بـاالتر از آن عامـل رشـد و ترقـی اخـالق پـسندۀدهنـد نده و پـرورشی و زایقیحق

). احکـام شـریعت(ان داشت اسـت یس و بی تأس،باشند یه میاعتقادات حقه و اصول اول
                                                                 

 آتش به و٭ شدم کهال هک من بر یوا: دیبگو هک زودا ٭شود داده سر پشت از اش نامه هک سک هر اما. ١
  .دیدرآ افروخته

 شـما ایآ: ندیگو یم اند شده یرو هیس هک آنان به ،شوند یرو هیس یگروه و یدرویسپ یگروه هک روز آن. ٢
 یدرویسـپ هکـ آنـان امـا٭ را خـدا عذاب دیبچش افرشدنتانک سبب به د؟یشد افرک آوردنتان مانیا از پس
  .باشند پروردگار رحمت در غرق همواره اند، شده

 از و ستیـن او جـز ییخـدا چیهـ. نکـ یرویـپ ،اسـت شـده یوح تو بر پروردگارت جانب از چه هر از. ٣
  .برتاب یرو انکمشر

 َسـقر عذاب دیبچش: هک شندک جهنم در رتصو به راها   آنهک یروز٭ ندا جنون و یگمراه در مجرمان. ٤
  .را



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

١۴  

ونـه یچ گه... انت وی و خیه در دزدک یسکست ی این است که هرگز قابل قبول نعلت
 ،پـردازد یه به عبادت خدا نمـک یسکا ینفس داشته باشد   ندارد، صفت عفتیباربندو
 رشـته اعمـال و افعـال یـکشه بـا یـده همیپس اخالق پـسند.  باشدی سمت بندگیدارا

ن حال را یه همیده نسبت به اعتقادات اصلیه اخالق پسندکماند؛ چنان  یمناسب زنده م
 اعتقاد به ،شود ی سرش نمی و خودپسندینیر و خودببر و غروکه جز ک یسک ًدارد؛ مثال

  . توقع داشتید از وی را نبایخدا و خضوع در برابر مقام ربوب
 یه خـود نـوعک  ـدهی متعال در خصوص ارتباط اعتقادات حقه و اخالق پسندیخدا

مل الطیب والعم  :فرماید می به عمل ـاز اعتقاد هستند عد ا َإلیه  َ َْ ََ ُ ِّ َّْ ُ ِ ْلَک ُ ْ َ ِ ُل الصا یرفعهِ ُ َ ْ َُ ِ َّ ُ
. )١٠ /فاطر( ١

ا   :فرماید  می عمل بر عقیدهتأثیرهمچنین در ارتباط  ُمث اکن عاقبة الـذین أسـاؤوا الـسوآی أن کـذ َّ َ ْ ََ َُّ ُ َ ِ
َّ َ َ ِ َ َ َّ ُ

تھزؤون ا  ا  َبآیات اهللا واک ُ ِ ْ ََ َْس َ ِ
ُ َ َ ِ ِ ِ

  .)٣٢ـ٣١: ١٣٩٣طباطبایی، ؛ ١٠ /روم( ٢
آوریم و تنها دسـتورات  سخن از احکام و سنن عبادی به میان نمی ،البته در این مقال

 حـائز اهمیـت ایـن اسـت کـه در بـسیاری از ۀنکتـ. دهیم  میاخالقی را مورد توجه قرار
ای معرفتـی اسـت و کمتـر مـوردی  موارد، دستورات اخالقی قرآن کریم همـراه ضـمیمه

ده و یـ دستورات یا با ذکـر فا اینًمعموال. است که تنها دستوری اخالقی ارائه شده باشد
علت فرمان بیان شده است و یا محبوب و مبغوض بودن آن از جانـب پروردگـار متعـال 

  :کنیم  میدر اینجا به برخی از این آیات اشاره. مورد توجه قرار گرفته است
ــ  رمــات قــصاص فمــن اعتــدی ـ رام وا رام بالــشھر ا َالــشھر ا َ ُْ

ِ َ َ ٌ َ ِ ُ َ ُ َ َ ُُ َ ــَ ْــ ْ َْ ِ ِ ْ َّْ َّ
م فاعتــدوا علیــه مبثــل مــا اعتــدی ِ  َ َُ َْ َ َْ ِ

ْ ِ ِ ِ ْ َ َ ْ ْعلــیُک َ َ
وا اهللا واعلموا أن اهللا مع املتقـني َم وا ِ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ََّ َ ُ َ ْ ُ َّ ْ ْعلیُک َ ة وأحـسنوا ٭َ قـوا ىف سـبیل اهللا وال تلقـوا بأیـدیمکْ إىل ا ُ وأ ِ ْ َ ََ ْ َ َِ َلتھلکـ ُ َّ َ

ِ
ُ

ِ ْ َ ِ
ُ ُْ ُ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ

ْ
ب احملسنني َإن اهللا  ِ ِ ْ ُ ْ ُّ ِ

ُ َ َّ ِ )٣.)١٩۵ ـ١٩۴: بقره  
                                                                 

 باال او یسو به کپا و خوش سخن. خداست آن از یهمگ عزت، هک بداند ،است عزت خواهان هک هر. ١
 پردازنـد یمـ یارکـتبه بـه رکـم یرو از هکـ آنان یبرا و برد یم باال را آن هک است یکن ردارک و رود یم

  .دبرو انیم از زین رشانکم و سخت است یعذاب
 دروغ را خـدا اتیـآ نـانیا رایـز ؛بـود نـاگوارتر ،شـدند بـد یارهـاک بکمرت هک سانک آن عاقبت سپس. ٢

  .گرفتند مسخره به راها   آنو انگاشتند
 شـما بـر سکـ هـر پـس. اسـت قـصاص را حرام یها ماه ستنکش و حرام ماه آن مقابل در حرام ماه نیا. ٣

 زگـارانیپره بـا او هکـ دیـبدان و دیبترسـ خـدا از و دینک یدتع او بر اش یتعد ۀانداز همان به ،ندک یتعد
 خـدا هک دینک یکین و دیندازیم تکهال به شیخو دست به را شتنیخو و دینک انفاق خدا راه در٭ است

  .دارد دوست را ارانکویکن
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١۵  

 تعـدی ، این آیات دستور داده شده که بیش از آن حدی کـه تعـدی شـده اسـتدر
نکنند و تقوا پیشه کننـد و همچنـین بـه انفـاق در راه خداونـد متعـال دسـتور داده شـده 

  .گیرند  می چرا که محسنین مورد محبت پروردگار مهربان قرار؛است
ا الذین آمنوا  ـ  ُیا أ َ َ َِ

َّ َ ُّ ب َ سـسوا وال یغتـب بعـضکم بعـضا أ  بـوا کثـريا مـن الظـن إن بعـض الظـن إمث وال  ُّا ـْ ِ
ُ َ ً ُْ ْ َْ َ َ َ َْ ُ َُّ َ ْ َ ِّ ِّ ََ ََ َ ٌ ْ

ِ َِّ ََّ َّ ِ ً ِ َ ُ ِ َجت ْ
اب رحمي وا اهللا إن اهللا  رهتموه وا م أخیه میتا  ٌأحدمک أن یأکل  ِ َ ٌ َُّ َ َ َ ََّ ِْ

ُ َّ ُ ُ ًْ ِ َفَک ْ َ ِ ِ
َ َ ََ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ

  .)١٢ /حجرات( ١
ین آیات نه تنها دستور به ترک غیبت داده شده است، بلکـه علـت آن نیـز ذکـر در ا

معناسـت کـه مـا در  غیبت مانند دریدن پیکر برادر مرده اسـت و ایـن بـدان. شده است
  . به تخریب او بپردازیم،نداردرا حالی که کسی توان دفاع از خود 

  ی مبارزه با آنها  شناخت شیطان و راه.۴
ر او گمـارده ی و غیآدم ه برکشناسد   میمحسوسی را به رسمیتاسالم موجودات نا

در . نـام دارنـد» شـیطان«و نمایند  ت میی هدایها و معصیت و نافرمان یاند و به بد شده
 خواهد یافت که فرمـانبرداری اتحلیل اصل معصیت باید گفت که معصیت هنگامی معن
ود، فـارغ از شـیل فرمانده عمـل امکان داشته باشد؛ یعنی امکان داشته باشد که مطابق م

  .اینکه فرمان با لفظ به انسان رسیده باشد و یا از طریق عقل و یا هر شکل دیگر
اش با عالقه به آن امـر عجـین شـده اسـت تـا  کند، اراده  میکسی که فرمانی صادر

 ًبخواهد آن کار را به شـکل کـامال» فرمانبر«حال اگر . از او صادر شده است» فرمان«
  ،انجام دهد، بایـد بـه همـان شـکلی کـه فرمانـده اراده کـرده اسـت» فرمانده«مطلوب 

و خواسـت خـود یـا » انانیـت«هـر چـه قـدر از آن فاصـله بگیـرد و  اراده و عمل کند و
اگـر همـین .  از اطاعت محض فاصله گرفتـه اسـت،خواست غیر را در آن دخالت دهد

ه گنـاه بـا کـتوانیم بگـوییم  ، می اطاعت از فرمان الهی در نظر بگیریمۀموضوع را دربار
ت یـ انانیو ادعـا) فرمانده حقیقـی عـالم( انواعش، جز با غفلت از خداوند سبحان ۀهم

                                                                 
 در و اسـت گناه حد در ها گمان از یا پاره رایز ؛دیزیبپره فراوان گمان از د،یا آورده مانیا هک یسانک یا. ١

 دارد دوسـت شـما از یک چیه ایآ. دینکم بتیغ گریدیک از و دینکم وجو جست گریدیک یپنهان یارهاک
 خـدا رایـز ؛دیبترسـ خـدا از و داشـت دیـخواه ناخوش را آن پس بخورد؟ را خود ۀمرد برادر گوشت هک

  .است مهربان و ریپذ توبه
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  .ابدی ی نمتحقق
ت آمده یت استوار است و در روایذات شیطان و ابتدای خطای او بر مبنای همان انان

لعـن و ن سـبب سـزاوار ی و بـه همـ“مـن”: ه گفـتک بود یسکن یس نخستیابل«: است
َإذ قـ :  خداوند متعال فرمود.» از رحمت خدا شدیدور ْ ُّال ربـِ َ َ للمالَكَ َ ْ ِّة إنـَکـِئِ ِ ٌالق َ خـیِ ِ
ًبشر َ ِا من طَ ْ َفإذ ٭ٍنیِ ِ

َّا سوَ َیته وَ ُ ُ ِنفخت فْ ُ ْ َ ِه من روحیَ ُ ْ ِ َ فقعوا له سـیِ ُ َ ُ َ ِاجدَ َفـسجد المال ٭َنیِ َ ْ َ َ َ ُة َکـِئَ
َلهم أجمعونُک ُ َُ ْ َ ْ ِإال إبل ٭ُّ ْ ِ ِ

َس استیَّ ْ َکبر وکَ َ َ َ ْان من الْ َ ِ
ِافرَکَ َنیِ

ان یه بک ی از برهان.)٧۴ـ٧١ /ص( ١
 حضرت حق تحقـق یامل از شیطان جز با خلوص براک ییه رهاکشود  یشد، استفاده م

لصني  :ابدی ینم َفبعزتك ألغوی أجخعني إال عبادك م ا َِ ِ َِ ُْمل ْ ُ ُْ ُْ َّ َِ َ َ َ ِ َّ
ِ َ ْ َ َ ِ

ْ ُ َ َ ِ َّ ِ
  .)٨٣ـ ٨٢ /ص( ٢

ه ک ی تصرفات،قسم اول:  بر سه قسم استین جهان مادیِ تصرفات شیطان در اۀعمد
م  :دهـد ی انجـام مـی با وسوسه و خطورات قلبـیدر آدم ْوإن الـشیاطني لیوحـون إىل أولیـا ِ ِ ِِ َ ُ َِ ْ ََ َ َ َُّ َ َ ِ َّ


٣ 

ناس  ؛)١٢١ /انعام( ِمن شر الوسواس ا ِ
َّ َ ْ َ َْ ْ ِّ َ ْ سوس ىف صد٭ِ ُ الذی  ُ ِ ُ ِ ْ َ ُ ِ

ِور الناسَّ
َّ ِ

 یایا و اولیانب ()۵ ــ۴ /ناس( ٤
ه در انـسان از ک ی تصرفات،قسم دوم). ندا طان در امانین قسم از تصرفات شیمعصوم از ا

ان یـر آنچـه در جریـ انـسان، نظیدهد، مانند تصرف در اعـضا یق قلب انجام میطر ریغ
  یایـولن قـسم از تـصرفات در ایـا( سخت او نقـل شـده اسـت یماریوب و بیحضرت ا

  ).گـردد ی موجـب آزار آنـان مـنا قسم اول اسـت و در معـصومۀمعصوم مقدم ریغ
: فرمایـد  مـیخداونـد متعـال.  تصرفات شیطان در خارج از نفس انسان است،قسم سوم
 ىن ألزیـــنن هلــــم ىف األرض وألغــــوی أجخعــــني َقـــال رب مبــــا أغــــو ِ َ ُْ َ َْ ُِّ َّ َ َّ ِِّ

ْ ُْ َ َُ ْ ََ ِ ْ َِ ْ َ َ َ ْ
ِ َ َ َ ِ َ َ


: ١٣٨٨طباطبــــایی، ؛ ٣٩ /حجــــر( ٥

  .)٢٣۵ ـ٢٣١
ی ها  به برخی از راه،است» انانیت«پس از شناخت راه اصلی نفوذ شیطان که همان 

                                                                 
 خود روح از آن در و ردمک تمامش چون٭ نمیآفر یم گل از را یبشر من: گفت فرشتگان به پروردگارت. ١

 کـافران از و فروخت بزرگی که ابلیس کردند٭ مگر سجده فرشتگان ۀهم٭ دینک اش سجده همه دم،یدم
  .شد

  .باشند تو مخلص بندگان از هکها   آنمگر ٭نمک گمراه را همگان هک سوگند تو عزت به: گفت. ٢
 خـود دوسـتان بـه نیاطیش و است ینافرمان خود هک دیمخور ،تاس نشده ادی آن بر خدا نام هک یذبح از. ٣

  .دیانکمشر از ،دینک یرویپ شانیا از اگرپس  .نندک مجادله شما با هک نندک یم القا
  .ندک یم وسوسه مردم یها دل در هک آن ٭ینهان گر وسوسه ۀوسوس شر از. ٤
 را همگان و میارایب نظرشان در را ها یبد نیزم یرو در ،یردک دینوم مرا چون من، پروردگار یا: گفت. ٥

  .نمک گمراه
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ـا النـاس کلـوا ممـا ىف األرض حـالال طیبـا وال  : کنیم  می قرآن کریم نیز اشارهۀ مورد اشارفرعی َیـا أ ًَ ً ِّ َ َ ِ ْ َ ْ
ِ َّ ِ ُ ُ ُ َّ َ ُّ َ َ

ِبعوا خطوات الشیطان
َ ُْ ََّ ِ ُ ُ ِ

َّ م عدو مبنيَ ٌ إنه  ِ ُ ٌّ ُ َ ْ َلُک ُ َّ ولـوا  اهللا مـا ال تعلمـون٭ ِ شاء وأن  َإمنـا یـأمرمک بالـسوء وا ُْ َ ْ َ َ َ ُِ
َ َ ُ ُ َ َ َ َِ َِ ْـ َ ْل ُّ ِ ْ

ُ ُ ْ َ َّ ِ
١ 

  .)١۶٩ ـ١۶٨ /بقره(
 شیطان این است که انسان بداند او دشـمن ماسـت و ۀی مهم دربارها یکی از دانسته

بخش نماید، اما در نهایت بـه  اهر هم برای ما لذتی او گرچه در ظها  و وسوسهها فرمان
 جهـل مـا بنیـان ۀهمچنین حرکات و دسـتورات او بـر پایـ. ضرر ما و برای سقوط ماست

ی او هـا تـوانیم از دام  مـی بنابراین با تکمیل معلومات و بـا شـناخت صـحیح.شده است
ولوا  اهللا ما ال تعلمون  :بگریزیم َوأن  ُْ َ ْ َ َ َ ِ

َ َ ُ ُ َ َ َ .  
  و قـبح گنـاه رادهـد  سـوق مـی شیطان انسان را به صورت تدریجی بـه سـوی خطـا

  هــای تــدریجی او بــرای رســاندن  و از گــام)۵٠: ١٣٨٩زمــانی، (زدایــد   مــیدر نظــر انــسان
  هالکـتۀ حرام است که اندک انـدک انـسان را بـه ورطـۀانسان به پرتگاه، خوردن لقم

  .اندازد می

   شناخت انسان.۵
ی مؤکدی بـر شـناخت انـسان وارد ها توصیه نامعصوموایات در قرآن کریم و ر

ء   :شــده ف بربـك أنــه  کــل  ق أ و مل  سھم حـىت یتبــني هلــم أنـه ا ٍســ آیاتنـا ىف اآلفــاق وىف أ ْ َُ ِّ َُ َ َ ُ َ َُّ ََّ َ َ ََ ِّ َ َ ََ ِ ِ ْیکــ ْ َ ُّ ــ ْ ْ َْ َّ َ َ َ ََّ َ ِ ِ ــ ُ ْ
ِ ِِ

َ ْ َ ِ ْ ِ ِ
ُ َ

ٌشھید ِ َ


ل   :شمرده شدهها بر  آنهای انسان نیز در  و ویژگی)۵٣ /فصلت( ٢ ان مـن  ٍخلـق اإل ـ َ َ ْ ِ ُ ْـَس ِ
ْ َ ِ ُ

لون ِسأریمکْ آیاىت فال 
ُ

ِ
ْ َْسَت َ َ

ِ َ ُ
ِ
ُ َ

 صـفات ً و در توصیفاتی که برای انسان شده، عمـدتا)٣٧ /ءانبیـا( ٣
 بـسزایی بـر رویکـرد اخالقـی او تأثیرلذا شناخت انسان . شمرده شده استاخالقی او بر
  .خواهد داشت

  .پردازیم  میهای آن شناخت اعمال انسان و ویژگیدر اینجا به 
                                                                 

 دیـمگذار طانیش یپا یجا به یپا و دیبخور است نیزم در هک زهکیپا و حالل یزهایچ آن از مردم، یا. ١
 خـدا ۀدربـار هکـ خواهـد یمـ و دهـد یمـ فرمـان یزشـت و یبد به را شما او٭ شماست ارکآش دشمن هک
گاه بدان هک دییبگو ییزهایچ   .دیستین آ
 ارکآشـ شانیـبرا تـا داد میخـواه نشانها   آنبه خودشان وجود در و آفاق در را خود قدرت اتیآ هک زودا. ٢

  ست؟ین یافک است حاضر جا همه در تو پروردگار هکنیا ایآ. است حق او هک شود
  .دینکم شتاب داد، خواهم نشان شما به را خود اتیآ. شده دهیآفر ارکشتاب یآدم. ٣
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های ظاهری به معیارهای ایمـانی و  تغییر در معیار کرامت از مالک. ١ـ۵
  تقوایی

وا املــشراکت حــىت یــؤمن وألمــة مؤمنــة خــري مــن مــشرکة ولــو  ۀ خداونــد متعــال در آیــ ْوال  َ َ َ ٍَ َ
ِ ِ

ْ ُْ ُ َْ َّ ُِ ِ ٌِ ْ َ ٌ ٌَ ْ َْ َ َّ َ ِ
َ َُ ْ ــ ُتن ِ

ْ َ
م ْأ ْبتُک َ َ ْ َ...ۀ و همچنین آی)٢٢١ /بقره( ١   ی وجعلنامک شعوبا وقبائل ا الناس إنا خلقنامک من ذرک وأ َیا أ ِ َ َ َ ً َ َ َُ َُ ْ ُْ َُ َ َّْ ََ ْ ُ َ

ٍ
َ َ ْ َِ ْ َ َّ ِ ُ َ ُّ

امک إن اهللا علمي خبري ٌلتعارفوا إن أرکممکْ عند اهللا أ ِ َ ٌ ِ َ َ َّ َِّ ِْ ُ َ ْ َ َ
ِ َ ْ ِ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ِ

گـرش در  را بـه تغییـر نهـا ، انسان)١٣ /حجرات( ٢
 بـرای التفـات و هـا  انـسانً در حـالی کـه عمومـا؛کنـد  میگذاری دعوت مالک احترام

ی ظـاهری از جملـه جمـال و ثـروت و شـوکت و جایگـاه هـا  مالک،عنایت به دیگران
و  من، باالترٶفرماید که کنیز م  میخداوند متعال. دهند  میرا مالک قرار... اجتماعی و
. ی اگـر زیبـایی او کـسی را بـه تحیـر واداشـته باشـدمـشرک اسـت؛ حتـۀ واالتر از آزاد

 ِساالر اعراب را در هـمنهاد و مرد ِهمچنین در یک دستور اخالقی شگرف، سازمان قبیله
حـال . )٢٠٨ ـ ٨٧: ١٣٧٨ ایزوتسو، :ک.ر(بخشد   میگرفته و به تقواها   آنریزد و اعتبار را از می

آید، دیگر جایگاهی برای تمـسخر  درشکل  بدینها ی تکریم در میان انسانها اگر مالک
  .پرستی و رذایلی از این دست باقی نخواهد ماندو تحقیر و نژاد

ون لـه امللـك علینـا  ۀ  شریفۀدر آی ا قـالوا أىن  م طـالوت  َوقـال هلـم نبـ إن اهللا قـد بعـث  ْْ َ َْ ُ ُ ْ َ َ َُ َ ُ ُُ یکـَّ ملکـ ُلکـ ً َُ َ َ ََّ َ
ِ َ َ َُ ْ ْ َْ َ َ ِ ُّ ِ َ ُ َ َ

ن أحق بامللك ِو ْ ُ ْ ِ ُّ َ َ َُ ْ سم واهللا َ طة ىف العـمل وا م وزاده  ُ منـه ومل یـؤت سـعة مـن املـال قـال إن اهللا اصـطفاه  َ َ َ َ َِ ْ ـْ ِ
ْ

ِ
ْ ً ًِ

ْ
ِ َ َبـْسَ ُ َُ َُ ْعلـیُک َ َ َ ْ َّ ِ َ َ ْ

ِ َ َ ُِ َِ َ َ ْ ْ َ ْ
اء واهللا واسع علمي ه من  ٌیؤىت  ِ َ ٌ ِ َ ُ َ ُ ََش ْ َُ ُ ْملَک ُ ِ ْ

 قرآن کریم معیار برتری و صـالحیت را در ،)٢۴٧ /بقره( ٣
ی هـا حـسادت و نافرمـانی و کـژرویۀ  همان عاملی که مایـ؛دهد  میغییردید مسلمانان ت
ی جـسمی و علمـی ها فرماید عامل فضیلت، گزینش الهی و توانایی  میلذا. بعدی است

  .نژاد نیست است و وسعت مالی و اعتبارهای ساختگی چون نسل و
                                                                 

 شـما هرچند است، هکمشر آزادزن از بهتر مؤمنه زینک و دیریمگ یزن به ،اند اوردهین مانیا تا ار هکمشر زنان. ١
 کمـشر از بهتـر مـؤمن ۀبنـد و دیـمده مؤمنه زن اند اوردهین مانیا تا کمشر مردان به و دیآ خوش او از را

  . ...دیآ خوش او از را شما هرچند است،
 را گریدیکـ تـا میردکـ هـا لـهیقب و هـا جماعـت را شـما و میدیـافریب یا ماده و ینر از را شما ما مردم، یا. ٢

  .است اردانک و دانا خدا. شماست نیزگارتریپره خدا، نزد شما نیتر یگرام نهیهرآ. دیبشناس
 مـا باشد؟ یپادشاه ما بر را او چگونه: گفتند. ردک شما پادشاه را طالوت خدا: گفتها   آنبه غمبرشانیپ. ٣

 است دهیبرگز شما بر را او خدا: گفت. اند نداده یچندان ییدارا را او و میهست یپادشاه هب او از سزاوارتر
 و رنـدهیدربرگ خـدا هکـ دهـد خواهـد هک هر به را شا یپادشاه خدا و است فزودهیب او توان و دانش به و

  .داناست
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١٩  

  شناخت حد اعتدال در اعمال. ٢ـ۵
کـسانی کـه بـه دنبـال رعایـت فـضایل   وال اساسی در میان متدینانٶهمواره یک س

از «. توان به آن دست یافـت  میاخالقی هستند این است که حد میانه چیست و چگونه
 های مختلف که قوا و گرایشنظر قرآن تربیت و تکامل اخالقی انسان زمانی ممکن است 

 او به طور منطقی و معقول و در مسیر هدفی که برای آن قوه و گـرایش تعریـف شـده و
  .)١٩٩: ١٣٩٣فیروزمهر، ( »نیز به آن کیفیتی که خالق آن مقرر کرده است، فعال باشد

گرایـی و تمرکـز و جمـود بـر ظـاهر و  یهودیان به حسوان ادیان برخی از در میان پیر
 و البتـه همـواره در انـد از مـسیحیان بـه رهبانیـت و دوری مطلـق از دینـا منـسوببرخی 

در قـرآن .  نماینـدگانی داشـته و دارنـدهـا فراط و تفریطمذاهب و ادیان مختلف نیز این ا
 موصوف و به رعایت اعتدال دعـوت )١۴٣ /بقره: ک.ر(» وسط«کریم مسلمانان به صفت 

ـا الرسـل کلـوا مـن الطیبـات واعملـوا   : که آیات متعددی بر این اصل داللت دارنـداند شده ُیـا أ َُ ْ َ ِ َ ِّ َّ َ َِ ُ ُ ُ ُّ َ ُّ َ
ا إىن مبا ت َصا َ ِ

ِّ
ِ ً ِ ٌعملون علميَ ِ َ َ ُ َ ْ

ِقل مـن حـرم زینـة اهللا الـىت أخـرج لعبـاده والطیبـات   همچنین ؛)۵١ /منونٶم( ١ َ َِّ َّ َ ِ ِ ِ ِ َ َ َّْ َ
ِ
َّ

ِ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ُ
صل اآلیــات لقــو م القیامــة کــذلك  یــاة الــدنیا خالــصة  ْمــن الــرزق قــل هــی للــذین آمنــوا ىف ا َ َ ََ ِ ِ ِِ َ َ َْ ُ ِّْ ــَ َ ُ َُ َ َ ِ َ َِ ْ َ ْ ََ ً َ ْ ُّ ُِ

ْ
ِ ِ

َّ ِ َ ِ ِ ْ ِّ َم یعلمــونِ ُ َ ْ َ ٍ
٢  

  .)٣٢ /اعراف(
فرمایـد کـه کـسی حـق نـدارد از حـد اعتـدال   میدر این آیات خداوند متعال اشاره

روایت معروفی .  بر خود حرام گرداند،که برای او ارزانی شده استرا درگذرد و طیباتی 
 نقل شده است که در آن گروهـی را کـه تـصمیم بـه نیز در این زمینه از پیامبر اکرم

  برحذر،گرفته بودند و تنها مشغول عبادت شده بودند...  نخوردن گوشت وک دنیا وتر
  .)۴/٣۶۴ـ٣: ١٣٧٢طبرسی، ( فرماید  میرا منعها   آندارد و می

عرض دیـدن  روی، هم  بسیار مهم در رعایت اعتدال این است که منظور از میانهۀنکت
. ید از قرآن و سنت به دست آیـدنیازهای مادی و معنوی نیست، بلکه معیار اعتدال نیز با

                                                                 
 ،دینک یم هک ییارهاک هب من هک دینک ستهیشا یارهاک و دیبخور خوش و زهکیپا یزهایچ از امبران،یپ یا. ١

گاهم   .آ
 ردهک حرام را طعم خوش یها یخوردن و آورده دیپد بندگانش یبرا خدا هک را ییها لباس یسک چه: بگو. ٢

ها   آنخاص زین امتیق روز در و اند آورده مانیا هک است یسانک یبرا ایدن نیا در زهایچ نیا: بگو است؟
  .مینک یم انیب لیتفص به نیچن نیا انیدانا یبرا را خدا اتیآ. باشد
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 بعد روحانی و معنوی انسان است و بعد مادی در صورتی مورد توجـه ، اصل استآنچه
البتـه ایـن . )٢٠٣: ١٣٩٣فیروزمهـر، ( گیرد که در خدمت بعد روحـانی قـرار بگیـرد  میقرار

 دنیا و اعتدال در طلب«یاتی دارد که به عنوان مثال به  نیاز به شرح جزئ،بحث برای اتمام
ْفـإذا قـضیمت مناسـککم فـاذرکوا اهللا کـذرکمک آبـاءمک أو أشـد ذرکا فمـن النـاس مـن   :کنیم  میاشاره» آخرت ً َُ َِ

َّ َّ ََ ِ
َ ْ َ َ َْ ْ ُ

ِ َ َ َْ َ َْ ُْ َُ ِ ِ
َ ْ ُ َ ِ ْ ُ ْ َ َ

ِ
ٍول رنبا آتنا ىف الدنیا وما له ىف اآلخرة من خالق

َ َ ْ ِ ِ َ ِ ْ
ِ ُِ َ َ َ َ ْ ُّ َ ِ َ َّ َ ُ ُ ول رنبـ٭َ َ وم من  َّ َ ُ ـ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ًا آتنـا ىف الـدنیا حـسنة وىف اآلخـرة حـسنة َ ًَ َ ُّ ََ ََ َِ َ ِ ْ

ِ َِ َ ْ ِ
ِوقنا عذاب النار َّ ََ َ َ ِ ساب٭َ ب مما کسبوا واهللا سریع ا ِ أولئك هلم  َ َ ِْ

ْ ُ َِّ َ ُ َ ُ َ ِ ٌ ِ َ ُ َ َ ِ
َ ُ


 این آیات کـسانی .)٢٠٢ــ٢٠٠ /بقره( ١

بال خیر دنیـا و بهرگان در آخرت و کسانی را که به دن را که تنها در طلب دنیا هستند، بی
البته در اینکـه منظـور از . آورد  میمندان به شمار ، بهرهاند آخرت و پرهیز از عذاب آتش

 و یو جبـائ شیخ طوسی از قتاده. حسنه در دنیا و آخرت چیست، نظرات مختلف است
العبادة  «: برخی دیگر معتقدند.»نعم اآلخرة وایه نعم الدنّإن« :کند  میبیشتر مفسران نقل

 گـرایش بـه نظـر با طباطباییعالمه . )٢/١٧٢ :١۴١۶طوسی، ( » اآلخرةیة فّالجن وایلدن ایف
خواهد، مقیـد نیـست کـه آن مـورد رضـای خداونـد   میفرماید کسی که دنیا را  میدوم

 یکـیبینـد،   مـی ولی آنکه اهل آخرت است دو چیـز در دنیـا و آخـرت،متعال هم باشد
طباطبـایی، (نـد مگـر حـسنه را ک یرخواسـت نمـد و دیجو یئه و او نمی سیگریحسنه و د

١٣٧۴ :٢/١١٩(.  

  شناخت تاریخ انسان ٣ـ۵
ی اخالقـی، سرمـشق گـرفتن از هـا گذار در گرایشتأثیرهمواره یکی از عوامل بسیار 

با خوانـدن و شـنیدن . هاست ن و اولیای الهی و شناخت زندگی و روش آناتاریخ صالح
الت روحـی و ن سلوک فردی و اجتمـاعی، حـا و همچنیها  و پیروزیها داستان مقاومت

 منـان افـزایشٶمنان پیشین و پیـروان پیـامبران، دلگرمـی و قـوت قلـب مٶم... معنوی و
را ها   آنکنند که راه و روش  میدهند و تالش  میالعین خود قرار را نصبها   آنیابد و می

                                                                 
 یخـدا ـ آن از شتریب یحت  ـدیردک یم ادی را شیخو پدران هک همچنان د،یآورد یجا به را تانکمناس چون. ١

 آخـرت در را نـانیا. بخـش یزیـچ ایـدن در را مـا ما، پروردگار یا: ندیگو یم مردم از یبرخ. دینک ادی را
 در هـم و بخـش یریـخ ایـدن در هـم را مـا مـا، ردگارپرو یا: ندیگو یم مردم از یبرخ و٭ ستین یبینص

 بـه سـرعت به خدا و شوند یم مند بهره اند، خواسته آنچه از نانیا٭ دار نگه آتش عذاب از را ما و آخرت،
  .رسد یم سک هر حساب
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  .بپیمایند
 خطاکـار و سرنوشـت شـوماقـوام   مقابل نیز انسان با شناخت تاریخ افـراد وۀدر نقط

گـاه تـالش  میعبرتها  آن دوری هـا   آنکنـد تـا از رفتـار و عاقبـت  مـیگیـرد و ناخودآ
خلقیـات رایـج میـان اقـوام و » اخالق توصیفی«در قسمی از علم اخالق به نام . بجوید

 هر گونه داوری، اما قرآن کریم با ذکر صفات ۀشود، بدون ارائ  میملل گوناگون بررسی
دهـد و از ذکـر   میی آنان، اخالق توصیفی را در خدمت اخالق تربیتی قراراه و ویژگی
: ١٣٨٣مرکـز فرهنـگ و معـارف قـرآن، ( نمایـد  مـیها نتایج هدایتی خـود را برداشـت سرنوشت

  .کنیم  می تنها برخی از آیات مرتبط را ذکر،بندی  یک دستهۀدر اینجا با ارائ. )٣۶٢ـ٣۶٠

  و اولیای الهیٶمنان  سرمشق گرفتن از م.١ـ٣ـ۵

   افراد.١ـ١ـ٣ـ۵
گـوی و  از شـرح حـال و صـفات و گفـت، قرآن کریم در سور متعدد:پیامبران) الف

عـالوه . ی الهی اسـتها پیامبران با اقوام خویش سخن گفته است که سرشار از سرمشق
 و حضرت ابراهیم و پیروان او را نیز اسـوه معرفـی بر اینکه به طور خاص رسول خدا

ها   آن مریم چندین پیامبر الهی و صفاتۀسور در. )٢١ / احزاب؛ ۶ و ۴ /ممتحنه( کرده است
یـا : بازگو شده است تاب إمساعیل إنـه اکن صـادق الوعـد واکن رسـوال  ًّواذرک ىف ا َِ َ

ً َ َ ُْ َ َ َ ََ َِ ْ ْ َ ِ َ ُ َّ ِ َِ ِ ْ ِ َ لِک ِ ْ ُ ْ


 .)۵۴ /مـریم( ١
 نـام بـرده ،د استدر اینجا حضرت اسماعیل با یک صفت بارز اخالقی که وفای به عه

رساند که مورد ستایش پروردگار جهانیان قـرار   میشده و این عظمت صفات اخالقی را
  .گرفته است

نـة   :اولیای الهی) ب ِوضرب اهللا مثال للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن ىل عندك یبتا ىف ا َّ َ ْ َُ ْ ِ ً ْ َ َ ِ ِ ِ ْ ُ َِّ ََ ْ َ َ ْ
ِ َ ْ َ ْ َ َِ َ

َ ْ َ ََ ِ
َّ ِ ً َ َ

ىن م ِو ِ
ِّ َ ىن مـن القـوم الظـاملنيَ َن فرعون وعمله و  ِ ِ َِّ

ِ ْ َْ ْ َ ِْ ِ
ِّ َ َ َِ َ َ ََ ْ ِ

ایـن آیـات عـشق و محبـت در . )١١ /تحـریم( ٢
نظیـر او در  و استقامت بـی کشیده شده نهایت آسیه به ساحت قدس ربوبی به تصویر بی

                                                                 
  .بود امبریپ یا فرستاده و قول درست او. نک ادی را لیاسماع ،تابک نیا در و. ١
 مـن، پروردگـار یا: گفـت هکـ آنگـاه ؛زند یم َمثل را فرعون آن اند، آورده مانیا هک یسانک یبرا خدا و. ٢

 ارهکسـتم مـردم از مـرا و ده نجـات عملش و فرعون از مرا و نک بنا یا خانه خود نزد بهشت در من یبرا
  .برهان
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 ۀ عذاب شدیدی که فرعـون بـرای او در نظـر گرفتـه اسـت کـه الگـویی بـرای همـبرابر
  .ان در صبر و بردباری در راه حق و ایثار تا پای شهادت استمسلمان

  ها  اقوام و گروه.٢ـ١ـ٣ـ۵
م نبھر فمن شرب منه فلیس مىن ومـن مل  : پیروان طالوت نود قال إن اهللا  ْفلما فصل طالوت با َ َ َْ ََ َ َِّ ِ َِ ْ َ َ َ َُ ْ َُ َ َِّ ٍ

َ ْ َ ُِ ْ ِمبتلیُک َ ْ ُ َّ ِ َ َ ِ ُ ْ
ِ

ُ َ َ َ
َّیطعمه فإنه مىن إال

ِ ِّ ِ ُ َُّ ِ
َ ْ َ ْ ا منه إال قلیال م فلما جاوزه هو والذین آمنوا معـه قـالوا ال طاقـة َ َ من اغرتف غرفة بی فشر ًَ َ ََ ََ َُّ َُّ َُ َ َ َُ َْ ِ َ َ ََ َُ ُ َ َّ َْ َ ْ َ َُ ِ ًِ ِ ِ ُ ِ

َ
ِ ِ ِ ْ ُ َْ َ

الوت وجنـوده قـال الـذین یظنـون أ مالقـوا اهللا مک مـن فئـِ َلنا الیوم  ِ ْ َ َِ ْ َ
ِ ُ ََ ُ ْ ُ َّ َ َ ُّ ُ َُ ِ

َّ ُ ْ ََ ِ ِ ُ َ َ َ ِ َ ْ َة قلیلـة غلبـت فئـة کثـرية بـإذن اهللا واهللا مـع َ َ ُ َ ِ ِِ
ْ

ِ ِ
ً َ َ ً َ ِ ْ َ َ ََ ٍ ٍِ َ

َالصابرین ِ ِ َّ
  .)٢۴٩ /بقره( ١

 پیروان واقعی طالوت ابتدا بر دشواری اندکی که همان ننوشـیدن از آب اسـت، فـائق
تنها . شوند  می مواجه،آیند و سپس با آزمون دشوارتر که مبارزه با لشکر طالوت است می

 و در اطاعت اول از فرمان الهـی پیـروز اند که از آزمایش اول سربلند بیرون آمدهکسانی 
لـذا . دهنـد  میگیرند و با یاری او دشمن را شکست  می مورد عنایت الهی قراراند، شده

کند و او را در مواجهات بعـدی   می انسان را قویۀ اراد، و هوای نفسها مبارزه با سختی
  .گرداند  میروزبا نامالیمات سربلند و پی

  کار و اولیای شیطانهای خطا  عبرت گرفتن از انسان.٢ـ٣ـ۵

   افراد.١ـ٢ـ٣ـ۵
 کسی که پس از بخـل در ؛قابیل شاید اولین گناهکار روی زمین به شمار آید: قابیل

َإىن أریـد أن تبـوء   :کشد  میورزد و او را  میقربانی و پذیرفته نشدن آن به برادرش حسادت ُ َ ْ َ ُُ ِ
ِّ

ِ
ِبـإ اب النــار وذلـك جـزاء الظــاملنيِ ون مـن أ َمثی وإمثـك  ِ ِ َّ ُ َ َ َ ََ َِ

َ
ِ َّ ِ َ ـ ْ َ ْ ِ َ ُفتکــ َ َ ِ ِْ ْ

سه قتـل أخیـه فقتلــه فأ مــن ٭ِ َ فطوعـت لـه  ِ َ َ ْصـ ََ َ َ َُ ُ ُ َْ َ َْ ِ ِ
َ َ َُ ــ ْ َ َ َّ َ

اسرین َا ِ ِ َ ْ


  .)٣٠ـ٢٩ /مائده( ٢
                                                                 

 بخـورد آن از هک هر ؛دیآزما یم یآب یجو به را شما خدا: گفت انداخت، راه به را سپاهش طالوت چون. ١
 چون. دندینوش آن از کیاند جز همه. است من از اشامدیب یفک تنها ای نخورد آن از هک هر و ستین من از
 یآنان. ستین سپاهش و جالوت توان را ما امروز: گفتند گذشتند، نهر از بودند همراهش هک یمؤمنان و او
 گـروه بـر هکـ کیاند گروه بسا چه خدا خواست به: گفتند رد،ک خواهند دارید خدا با هک دانستند یم هک
  .فشرند یم یپا هک است یسانک با خدا هک ند،ک غلبه یاریبس

 پـاداش اسـت نیا هک یگرد انیدوزخ از تا را خود گناه هم و یریگ گردن به مرا گناه هم هک خواهم یم. ٢
  .دیگرد ارانکانیز از و شتک را او و ردک بیترغ برادر شتنک به را او نفسش٭ ارانکستم
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  ها اقوام و گروه. ٢ـ٢ـ٣ـ۵
ا...  : ةّصحاب الجنأ َفانطلقوا و  َ َی ْ ُ َ ُ َ َ ْ َفتونَ ُ م مـسکني٭َ ٌ أن ال یدخلنھا الیـوم  ِ ْ ِْ ْعلـیُک َ َ َ ْ َ ْ َ ََّ َْ ُ َ ْ ٍ وغـدوا  حـرد ٭َ ْ َ َ َ ْ ََ َ

َقـادرین ِ ِ َ


فرماید که   می در داستان باغداران، خداوند متعال گروهی را ذکر.)٢۵ ـ٢٣ /قلم( ١
رونـد   می الهی و با حالتی پیروزمندانه به سوی برداشت محصول خودۀبدون یادکرد اراد

محـصول   ولی ناگاه بـا بـاغ بـی،مند نگردانند کنند که فقرا را نیز بهره  میا خود وعدهو ب
 ۀ همـِایـن داسـتان. شوند که در شب پیش گرفتار بالیی الهی شده است  میخود مواجه

 از یـاد خداونـد ،کسانی است که پس از پیروزی و موفقیت و دسـت یـافتن بـه نعمـات
 شـوند و از فقـرا نیـز رویگـردان  مـی دارایـی خـودشوند و متوجه خود و  میمتعال غافل

  .گردند می

   شناخت خداوند متعال.۶
کـه ایـن  اسـت  شناخت خالق هستی در اخـالق معتقـدتأثیر ۀعالمه طباطبایی دربار

 کـه دارد ایـن ای  منحصر به قرآن کریم است و ویژگـی،طریقه در میان مکاتب اخالقی
. بـرد و نـه دفـع  مـی رفع از بینۀ را به شیوی ناستودهها اوصاف رذیله و خوی«است که 

ه کـنـد، بلیردنش برآکـطرف یابد تا در صدد برها راه  ه رذائل در دلک اجازه نداده یعنی
 ی رذائـل بـاقی بـراییگـر جـایه دکـرده کـچنان با علوم و معـارف خـود پـر  ها را آن دل

د ایـن اسـت همچنین ویژگی دیگـری کـه دار. )١/۵٣٩: ١٣٧۴ طباطبایی،( »نگذاشته است
  .)١/۵۴٢: همان( »دهد  میجهیت محض را نتیآورد و عبود ی خالص بار مۀبند«که 

   شناخت صفات الهی.١ـ۶
در هـا   آننظر گرفتن صفات الهی، نتـایج شـناخت در این بخش تالش شده تا با در

  .اخالق مورد بررسی قرار گیرد
ل«ـ  ُّوهللا املشرق واملغرب فأ  َ ُ َ َ ْی َ َ ُ ِ ِ

ْ َ َْ َْ َُ ْ ِ ٌوا فمث وجه اهللا إن اهللا واسع علميِ ِ َ ٌ ِ َ َ ْ ََّ ِ ِ ُ َّ َ َ


 کریمـه، ۀ این آیـ.)١١۵ /بقـره( ٢
                                                                 

 هکـ آهنگ نیبد گاهان صبح٭ دیدرآ شما بستان به یینوایب دینبا امروز٭ :گفتند یم آهسته و افتادند راه به. ١
  .شدند رونیب ،نندک منع را نوایب توانند یم
 رحمـت فراخ خدا. خداست به رو جا همان د،ینک رو هک یجا هر به پس. خداست آن از مغرب و مشرق. ٢

  .داناست و
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کـسی . دهـد  میدهد و اخالق او را نیز به تبع تغییر  می انسان را به طور کلی تغییربینش
 ،روی خـدا ببینـد بهمه جا را روکه خداوند را محدود در مکان و زمان خاصی نبیند و ه

چنـین . اشـاره کـردهـا   آنتوان به برخـی از  میشود که  میرای او حاصلنتایج فراوانی ب
یار و یاور بـودن نخواهـد کـرد، در  کسی دیگر احساس تنهایی نخواهد کرد، احساس بی

دهـد، ریـا و نفـاق از او   مـیدهد کـه در جلـوت انجـام  میخلوت همان کاری را انجام
  . ...رخت برخواهد بست و

ولوا مل  ـ َوال  ِ
ُ ُ َ َ عرونَ ن ال  تل ىف سبیل اهللا أموات بل أحیاء و َن  ُ ُ َْش َ َْ لِکْ َ ٌَ َ َْ َ َْ ٌُ ْ ِ ِ ِ َ ِ َ ْ وف ٭ُ م بىشء مـن ا ِ ولنبلو ْ ـَ َ ْ َ ِ ٍ ْ َ

ِ ْ َّنُک ُ ْ َ َ َ
ر الـصابرین س والثمرات و ص من األموال واأل وع و َوا َِ ِِ َّ َبشِّ ََّ َ َ َ َِ َ َ ِ

ُ ْ ََ َْ ْ
ِ َ ْ ِ ٍ

ْ
ِ

ُ ٌ الـذین إذا أصـاب مـصیبة٭ْ َ ِ ُ ْ ُ ْ ََ َ َ
ِ َ ِ

ِ قـالوا إنـا هللا وإنـا إلیـه َّ ْ َ ُ
ِ ِ َِّ ََّ ِ ِ َ

َراجعون ُ ِ َ
 اگر کسی بداند که همه چیز از آن خداست و هر آنچه که از .)١۵۶ـ١۵۴/بقره( ١
ها و  ای از بابت از دست دادن اموال و جان گردد، دیگر غصه می به سوی او بر،خداست

اریـه در دسـت او حاضر است که جان خـود را کـه ع. نخواهد داشت... محصوالت و
 تحمـل انـسان در ، توجه بـه ایـن آیـاتۀدر نتیج. داند، تقدیم به مالک آن کند  میخود

یابد و جزع و فزع که از نواقص اخالقی هستند از   می و مشکالت افزایشها برابر سختی
  .شود  می صبر آراستهۀشود و انسان به پیرای  میانسان دور

ــ ِّوإذا ســألك عبــادی عــىن  ـ َ ِ َ ِ َ َ َ َ َ
ِ یبوا ىل ولیؤمنــوا ىب لعلھــم َ ْ فــإىن قریــب أجیــب دعــوة الــداع إذا دعــان  ُ َّ َ َ ْ

ِ
ُ َِّ ْ ُ ََ ِ ُ ِ

َ ْفلیــس َ ْ َ
ِ َ َْ ََ َ

ِ ِ
َ ُ ٌِ

ُ
ِ
َ ِّ

ِ
َیرشدون ُ ُ ْ َ

ُوهللا املـشرق واملغـرب  ۀ همان طور کـه در آیـ)١٨۶ /بقـره( ٢ ِ ِ
ْ َ َْ َْ َُ ْ ِ ِ )در آمـده،  )١١۵ /بقـره

علـم بـه ایـن نکتـه . کنـد  مـیدیـک معرفـیاینجا نیز خداوند متعال خود را به بندگان نز
ای   این آیه بـه گونـه، پیشین ذکر شدۀعالوه بر ثمراتی که در آی. شماری دارد ثمرات بی

دهد و این عـشق و   می بنده را مورد عنایت قرار،آمیز و با رحمتی خاص خاص و محبت
  .کند میتر  محبت بنده به پروردگار مهربانش را افزون

ْا أش  ـ َ ُّ َ ْ علوا مـن خـري یعلمـه َ ُھر معلومات فمن فرض فیھن ا فال رفث وال فسوق وال جدال ىف ا وما  ْ ََ ُ ُْ َ َْ ْ َّ ٍُ ْ َ ِ ْ َ َ َ ََ َ َِّ ََّ َْ ْ
ِ َ َ ِ

َ ََ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ
ِ ِ َ َ ٌْ ٌ

                                                                 
 بـه را شـما البتـه٭ دیابی یدرنم شما و اند زندهها   آن.دیمخوان مرده شوند، یم شتهک خدا اهر در هک را آنان. ١

٭ ده بـشارت را انیباکیشـ و مییآزما یم محصول در نقصان و یماریب و یینوایب و یگرسنگ و ترس کیاند
  .میگرد یبازم او به و میهست خدا آن از ما: گفتند دیرسها   آنبه یبتیمص چون هک یسانک
 پاسـخ ،بخوانـد مـرا هکـ یسکـ ینـدا به و میکنزد من هک بگو بپرسند، تو از من ۀدربار من بندگان چون. ٢

  .ابندی راست راه تا آورند مانیا من به و دهند پاسخ من یندا به پس. دهم یم
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ون یا أوىل األلباب ِاهللا وتزودوا فإن خري الزاد التقوی وا َ ْ َ ْ
ِ

ُ َ ِ
ُ َّ َ َّ َ َُ ْ َّ ِ َّ ََ ْ َ َّ ِ

َ ُ َ


نده بداند هـر خیـری  اگر ب.)١٩٧ /بقـره( ١
 شاهد و ناظری دارد و شاهد همان کسی است که مقـصود اصـلی از ،دهد  میکه انجام

... اندیـشی و  ریـا و نیـات غیـر الهـی و مـصلحتۀکار خیر اسـت، دیگـر کـارش آلـود
داند که اگر کار خیری انجام دهد و هیچ کسی از آن مطلع   میاز طرف دیگر. شود نمی

گاه استنشود، خداوند متعال از برای او کافی است و اعمـال خیـر او نیـز  همین.  آن آ
م مـن ...   :نابود نخواهد شد و پاداش آن به او برخواهد گشت ْوإن تطیعـوا اهللا ورسـوله ال  ِ ْ ْیلـتُک ِ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ ُ ُ ْ ِ

م شیئا إن اهللا غفور رحمي ٌأعما ِ َ ٌ ُ َ َ َّ ِ ً ْ َ ْ ِلُک َ ْ َ


فرماید که   می شریفهۀ طبری در تفسیر این آی.)١۴ /حجرات( ٢
شـود   در پاداش اعمالتان به شما ظلم نمی،اگر از خداوند متعال و رسول او اطاعت کنید

  .)٢۶/٩٠ :١۴١٢ طبری،(شود  و از ثواب آن چیزی کم نمی
ـص  ــ بض و رض اهللا قرضـا حـسنا فیــضاعفه لـه أضـعافا کثـرية واهللا  ُمـن ذا الــذی  ْ َ ََ ُ َ َُ ِ ــ ْـ َْ ًُ َ ِ َ ً َ ََ ْ ًَ ُ َُ ََّ ِ َ ُ ً َ ْ َ ُ ِ ِ ْ َط وإلیـه ترجعــونَ ُ َ َْ ُ ِ ْ َ ِ

ُ


٣ 
،  مفتاح قبض و بسط در دست خداوند قادر متعال است و دانای به این نکته.)٢۴۵ /بقره(

دیگـر . کند  میانفاق او نیز تغییرۀ انفاق و نحو هراسد و نمی... دیگر از انفاق و قرض و
  .بخل از سرای دل او رخت خواهد بست و سخاوتمندانه خواهد بخشید

  م به امکان مالقات با پروردگار متعال و شناخت رضای اوعل. ٢ـ۶
ای  کنـد و در پـاره  مـی علل دستورات اخالقـی را بیـان،ای موارد قرآن کریم در پاره

 عالوه بر اینکه با توجه دادن به صفات ذات اقدس الهی تحولی بنیادین در اخالق ،دیگر
 ۀت فرمـان را خواسـت و اراد در موارد بسیاری نیز هست کـه علـ،کند  میایجادٶمنان م

عالمه طباطبایی . شمرد  میدر نزد پروردگار متعالها   آنالهی و مورد پسند و ناپسند بودن
  :فرماید  میدر این باره

                                                                 
 نـدکن جمـاع آن یاثنا در هک دیبا ندک ادا را ضهیفر نیا ها ماه آن در هک هر. است ینیمع یها ماه در حج. ١

گـاه آن از خدا ،دیده یم انجام هک یکین ارک هر. ندکن مجادله و نزند سر او از یفسق و  توشـه و اسـت آ
  .دیبترس من از خردمندان یا. است یزگاریپره ها توشه نیبهتر هک دیبردار

 مـانیا نـوزه و میـا شده میتسل هک دییبگو د،یا اوردهین مانیا: بگو. میآورد مانیا: گفتند نینش هیباد اعراب. ٢
 اسـتهک شـما اعمـال ثـواب از دیـنک اطاعـت را امبرشیـپ و خـدا اگـر و اسـت نـشده داخل تانیها دل در
  .است مهربان و آمرزنده خدا رایز ؛شود ینم

 یتـوانگر و دهـد یتنگدسـت خـدا د؟یـفزایب برابـر چند آن بر خدا تا دهد الحسنه قرض خدا به هک ستکی. ٣
  .دیشو یم هبازگرداند او یسو به شما و بخشد
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 »ح دادن جانب خدا بر جانب خلق و بنده استی و ترجی اسالم بر محبت عبودبنای«
  .)١/۵۴٢: ١٣٧۴ طباطبایی،(

ه عقـل کـدارد   مـی واییارهـاککـه انـسان را بـه شـود   میمحبت و عشق و شور بسا
 و حـب هـم یامکـ خود احی چرا که عقل برا؛پسندد ی و فهم عادی، آن را نمیاجتماع

  .)همان(  جداگانه داردیامکاح
فرماید که با نگاه عرفانی مـورد نظـر عرفـا بـسیار   میدر اینجا ایشان دیدگاهی را بیان

  :دهد  مید حب الهی ادامه اشتداۀنماید و بحث را دربار  مینزدیک
گذارد، دلش مجـذوب تفکـر دربـارۀ  وقتی ایمان بندۀ خدا رو به شدت و زیادی می«

 دارد به یاد او باشد و اسماء حسنای محبوب خود دوست میشه ی هم.شود میپروردگارش 
پروردگار مـن چنـین اسـت، :] و بگوید[را در نظر بگیرد، صفات جمیل او را بشمارد 

چنان در او ین جذبه و شور هما. ز محبوبم منزه از نقص استیاست و نچنان محبوبم 
 رود بودن، رو به ترقی میاد محبوب ین مراقبت و به یگذارد و ا ی و شدت میادیرو به ز
 بیند و او کند که گویی او را می ایستد، طوری بندگی می می به عبادت او یه وقتکتا آنجا 

ند یب یهم او را م. ندک ی می تجلیز قوکت و تمراش در مجالی جذبه و محب  بندهیبرا
  .)١/۵۶١: همان( »گذارد یز در دلش رو به شدت میو هماهنگ آن محبت به خدا ن

 ر و طـرز رفتـارش عـوضکـ و طـرز فک ادراۀ نحـویدر نهایت این بنده به طور کل
  سـبحان را قبـل از آن و بـا آنیه خـداکـ مگر آن،ندیب ی را نمیزیچ چی هیعنی ؛شود می
  .شوند ی استقالل ساقط مۀند و موجودات در نظرش از مرتبیب یم

 او یل رضـای جـز تحـصًدارد، قهـرا یر خدا را دوست نمیه غک ییبنابراین او از آنجا
ترسد، اگـر  ی میزیدارد، اگر از چ  میدشیخواهد و اگر ام ی میزی اگر چ. نداردیهدف
ی ا راضیند ک  میحاشیا استیشود  ی موسأیا مید و ینما  مینظر ا صرفیند و ک  میاریاخت
  .)۵۶٢ـ ١/۵۶١: همان(  خداستیاش برا گردد، همه ک میا خشمنایشود  می
اشـعني  ـ بـرية إال  ا ا  َواستعینوا بالصرب والصالة وإ ِ ِِ ِ

َ ْ َ َ َّ َ
ِ ٌ َ ِ لَک َ َّ َ َ ََ َّ َِّ ْ ِ ُ َ َ الـذین یظنـون أ مالقـوا ر وأ إل٭ْ َّ

ِ ْ ُْ َُّ ََّ ََ ْ ِ
ِّ َ ُ َ ُ َ ُّ ُ َ َ ِیـه ِ ْ

َراجعـون ُ ِ َ
 رسیدن به حال خشوع مستلزم درک این نکته اسـت ، در این آیه.)۴۶ـ۴۵ /بقره( ١

                                                                 
 گمـان یبـ هکـ آنـان٭ خـشوع اهـل یبرا جز دشوارند، یارک دو، نیا و دییجو یاری نماز و ییباکیش از. ١

  .گردند یبازم او نزد و ردک خواهند دارید خود پروردگار با هک دانند یم
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 انسان یقین کند کـه پروردگـارش را مالقـات خواهـد کـرد و بـه مالقـات او خواهـد که
  .رسید

  گیری نتیجه
 یکی از شعارهای اساسـی قـرآن کـریم و آیـین ،دعوت به شناخت و افزایش معرفت

تعقـل، تـدبر، تفقـه و «شـود کـه   مـیاست و آیات فراوانی در قرآن یافـتمقدس اسالم 
اتمام مکارم اخـالق نیـز کـه علـت بعثـت پیـامبر . را از انسان انتظار دارد» ...بصیرت و

 معرفتی که بر اساس ؛ معرفت بنا نهاده شدهۀ در قرآن بر پای، دانسته شده استخاتم
  و نتـایج اخالقـی شـناختها ن معرفتای. د آن همیشگی و ابدی استیحق است و عوا

  : استبه شرح زیرها  آن
ای ارزشمند برای حصول آخرتی آباد، انسان را از سستی  شناختن دنیا به عنوان مقدمه

  .دارد  میدر کار دنیا و یا افراط در آبادانی آن و اهمال آخرت باز
 اخالقـی انـسان حیـاتها   آنکند که با علم به  میهایی را به انسان معرفی قرآن سنت

  انسان را به تالش برای کسب نتایج بهتر سوق،علم به اسباب و مسببات. گیرد  میشکل
علـم . دهد  می امیدواری او را افزایش، نصرت الهی و پیروزی نهایی حقۀوعد. دهد می

دارد و صـبر او را در مقابلـه بـا   مـیامیدی بـه دور، انسان را از نابه سنت آزمایش و ابتال
کند   می انسان را از غفلت دور،شناخت سنت امال و استدراج. دهد  می افزایشاه سختی

 ،علم به قضا و قدر. و همواره تلنگری است برای اینکه انسان غرق در دنیای مادی نشود
هـا  بینی را از دلدهـد و اسـتکبار و خـودبرتر  میاالسباب افزایش توجه انسان را به مسبب

اراده و اختیـار   اسـت و بـیمـٶثراند کـه در سرنوشـت خـود فهم  میزداید و به انسان می
  .نیست

 زنگ خطر ها ای برای بازتاب اعمال است و این بازتاب  عرصه،دنیا عالوه بر آخرت
 ،مثـال؛ برای رفتن در خطاها و اشتباهات است و یا تشویقی برای تکرار صواب برای فرو

تقـوا . شـود  مـیعزت و عظمتباعث از بین رفتن هیبت اجتماعی و صبر باعث » نزاع«
  برکات آسمانی و زمینـی بـر انـسان نـازل،روشنگر مسیر حیات است و پرهیز از گناهان

  .ی دنیوی نیز جزای زودرس و عبرتی برای دیگران استها عذاب. کند می



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

٢٨  

شود که حرص به دنیا در انـسان کـاهش   می آخرت و دوام و قرار آن باعثشناخت
همچنـین نـوع حـضور انـسان در . سازی برای آخرت شود رهیابد و تمرکز او متوجه ذخی

صحرای محشر و سربلندی و سرافکندگی او در آن روز و در نهایت ورودش بـه بهـشت 
گذاری هـستند کـه قـدرت زیـادی در سـوق دادن و یـا تأثیری ها یا جهنم همگی انگیزه
  .بازداشتن انسان دارند

آیـد و دسـتورهای اخالقـی   مـیاببنای باورها و اخالق به حسشریعت به عنوان زیر
کند که   می خطوط اخالقی الزم را برای مسلمانان بازگو،قرآن کریم نیز به طور مشخص
  .اند همواره مورد تذکر قرار گرفته

 ،اسـت» اسـتکبار«و » انانیـت«اش بـر اسـاس  شناخت شیطان که ساختار وجـودی
 دارد و انسان را از پای گذاشتن بازمی ،ترین پرتگاه که مشابهت با اوست انسان را از بزرگ

  .دارد میخواری و ارتکاب خطاهای کوچک باز در مسیرهای منتهی به او همچون حرام
  با علم به باطن اعمال بهتر، باطنی دارندْاعمالکه انسان اگر خود را بشناسد و بداند 

دانـد   میطور که جهادگر  همان؛کند  میدرستی نیز پیداۀ تواند تصمیم بگیرد و انگیز می
از طرفی کسی که اصالت .  الهی استۀ حیات جاودانه و رحمت ویژ،که باطن شهادت

یش در زنـدگی اجتمـاعی از قبیـل ازدواج و یـا انتخـاب هـا  مـالک،دهـد  میرا به باطن
که را کند و دیگر کسی   میتغییر... دارایی و شوکت و زیبایی و نژاد واز ... حاکمان و

  .دهد قرار نمی... د تمسخر و تحقیر و مور،فاقد این ظواهر است
 از تغیـرات ، فاصـله بگیـرد،های حـسی کـه بـر او غالـب اسـت انسان اگر از ویژگی

 ی حـسی طمأنینـههـا اسرائیل با نشانه طور که قوم بنی  همانگیرد؛  میاخالقی نیز فاصله
  بـه آرامـش درونـی حاصـل از ایمـان تکیـه در حالی که امت پیامبر خاتم؛یافتند می
تـرین آفـات  اگر گروهی حد اعتدال میان ظاهر و باطن را نشناسند، به بزرگ. کردند می

لـذا قـرآن . شـوند  مـیترک دنیا مبـتال اخالقی یعنی جمود بر ظاهر و در مقابل افراط در
  .نهد  میروی را در اختیار کریم معیارهای اعتدال و میانه

 عبـرت قـرار گرفتـه ۀمـشق و مایـ سرها، افراد و گروه، در قرآن کریم شرح حال اقوام
اسـتقامت و سـربلندی در ۀ  طالوت و گـروه انـدکی از پیـروان او اسـو،مثال؛ برای است

  .اند آزمایش الهی دانسته شده
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رسیم که همان شناخت   میشده در قرآن های ارائه ین معرفتتر نهایت به اثربخش در
کـسی کـه خداونـد  .تتوحید و صفات الهی و امکان مالقات بـا پروردگـار متعـال اسـ

یـاوری  کند، احساس بی  می در خلوت و جلوت یکسان عمل،متعال را در همه جا ببیند
 در بذل جان و ، همه چیز را خداوند متعال بداندِکسی که مالک حقیقی.  ...کند و نمی

 متعال را نزدیک بداند،آن که خداوند .  ...بخشد و  میکند و سخاوتمندانه مال دریغ نمی
کند و عشق و محبت، باالترین انگیزه برای هـر حرکـت   میآمیز برقرار  محبتۀرابطبا او 

 ،که خداوند متعال را شاهد اعمال خـود بدانـد هر. اخالقی برای جلب رضای خداست
نخواهد بود و کار را تنها برای خدا ها  ۀ آننگران نابودی اعمال یا قضاوت نادرست دربار

 داند، می» ما فی الضمیر«که خداوند متعال را دانای به کسی . دهد  میو بدون ریا انجام
 ،انسانی که قبض و بسط را در دست خداوند متعال بداند. کند در دل نیز فکر خطا نمی

 کـسی کـه. دیگر از انفاق ترسی ندارد و صـفت بخـل از دل او رخـت برخواهـد بـست
نهایـت  بیۀ شور و جذب با عشق و ،رسد  میداند در نهایت به مالقات پروردگار متعال می

 گیـرد و ایـن عـشق و شـور او بـه حـدی  مـیسبقتها   آنزند و در  میدست به حسنات
مانـد و بـا عبودیـت و اخـالص   مـیرسد که تنها یک انگیزه و هدف در دل او باقی می

  .دارد  در راه اطاعت فرمان الهی گام برمی،محض
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  یشناس تابک
، یخ و معـارف اسـالمیاپ سوم، تهران، دفتر مطالعـات تـارمهدی فوالدوند، چۀ محمد، ترجمقرآن کریم .١

  . ق١۴١٨
  . ق١۴١۴هجرت، قم، تحقیق صبحی صالح،  ی،رضگردآوری سید ، هنهج البالغ .٢
  . ش١٣٧٨ای، تهران، فرزان،  بدره فریدون ۀ، ترجم دینی در قرآن مجید ـمفاهیم اخالقیایزوتسو، توشیهیکو،  .٣
  . ش١٣٨٧قم، اسراء، چاپ هفتم، ، در قرآن کریمشناسی  معرفت، اهللاجوادی آملی، عبد .۴
  . ش١٣٧٧، تهران، دوستان و ناهید، پژوهی  قرآن و قرآنۀنام دانشخرمشاهی، بهاءالدین،  .۵
  . ش١٣٩٢تهران، نی، چاپ دوم،  کاوه بهمنی، ۀ، ترجمشناسی معرفتزاگزبسکی، لیندا،  .۶
یمۀترجمزمانی، کریم،  .٧   . ش١٣٨٩، تهران، نامک،  روشنگر قرآن کر
صـادق الریجـانی، چـاپ دوم، قـم،  ، ترجمه و تعلیـقانسان از آغاز تا انجامن، یحسیی، سیدمحمدطباطبا .٨

  . ش١٣٩٠تاب، کبوستان 
باقر موسـوی همـدانی، چـاپ پـنجم، قـم، دفتـر انتـشارات ۀ سـیدمحمد، ترجم تفسیر المیزانۀترجم، همو .٩

  . ش١٣٧۴، یاسالم
  . ش١٣٨٨، تابکم، قم، بوستان دو، چاپ رسائل توحیدی، همو . ١٠
  . ش١٣٩٣تاب، ک، چاپ هفتم، قم، بوستان قرآن در اسالم، همو . ١١
  . ش١٣٧٢تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  .١٢
  .ق ١۴١٢، ه، بیروت، دار المعرفجامع البیان فی تفسیر القرآنر، ی، محمد بن جریطبر . ١٣
  .ق ١۴١۶، یاء التراث العربیحا، بیروت، دار فسیر القرآنالتبیان فی ت، محمد بن حسن، یطوس .١۴
  . ش١٣٩٣، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، تربیت اخالقی با نگاهی قرآنیفیروزمهر، مهدی،  .١۵
یمدائرةمرکز فرهنگ و معارف قرآن،  .١۶   . ش١٣٨٣، چاپ دوم، قم، بوستان کتاب، المعارف قرآن کر
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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢٩المی رضوی، شمارۀ های قرآنی، دانشگاه علوم اس آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  نگر  کلِیتبلیغ راهبرددر ی مدیریتی ها بایسته

  از منظر قرآن کریم
    ١محمدتقی دیاری بیدگلی  
    ٢دی مفتحهامحمد  
    ٣ فیروزیاهللا نعمت  

  دهکیچ
. دانـد  مـیندن پیام دینین رسالت انبیاء الهی را ابالغ و رساتر قرآن کریم مهم

ی قرآنی تبلیغ، مبین این نکته اسـت کـه جریـان تبلیـغ، صـرف ها توجه به شاخصه
اعالم و انتقال پیام نیست بلکه موفقیت آن حاصل نگاه عالمانه و راهبردی نـسبت 

  .به ابعاد پیچیده تبلیغ و عناصر دخیل در آن است
د که منابع و رویکردهای ده  می آثار و اقدامات متعدد این حوزه نشانیبررس
تمرکز داشته و » دینی  و تبیین الگوهای درونیغ فردی تبلهای وهی به شًغالبا«موجود 

  به نـدرت رویکـرد جـامع و دقیـق نـسبت بـه انـسجام و پیوسـتگی اجـزاء و ابعـاد
این پژوهش با توجه به معارف قرآن کریم و سیره عملـی . دینما  میمکمل آن ارائه

                                                                 
 ٣/٩/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ٧/۵/١٣٩٧: افتیخ دریتار.  
  .(mt_diari@yahoo.com) استاد دانشگاه قم. ١
  .(mhmofateh@yahoo.com) دانشیار دانشگاه قم. ٢
  .(Farhangenab@yahoo.com))  مسئولۀنویسند (دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم. ٣
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تواند منجر بـه تحـول   مییابد که توجه به آن  مییی دستها ته به بایسMبیت اهل
 ضرورت درک جامع از وجـوه .و تأثیرگذاری قابل توجه در جریان تبلیغ دین شود
بندی نظام موضوعات تبلیـغ، ارائـه  تمایز، اهداف و کارکردهای تبلیغ دین، اولویت

ی نظـام جـامع محور، طراحی نظام جامع مشارکت و نیز اجـراهای جامع بلند طرح
ِمبتنـی بـر تبلیـغ راهبـردی . سـتها رصد و پایش مستمر تبلیغ از جمله ایـن بایـسته

ی بخـشی، هـا نگـر، تـرویج و نهادینـه نمـودن اصـل دیـن در جامعـه بـا نگـاه کل
مدت و مقطعی حاصل نخواهد شد؛ بلکه تمـامی ایـن  نگر و اقدامات کوتاه جزئی

انـدازها،  ی و بر محور ترسیم دقیق چـشماقدامات باید مبتنی بر بنیادهای اصیل دین
ی همـسو و هـا تبیین منطقی نقش و جایگاه هر یک از اجزاء، ابعاد و برنامه ریزی

  .جهت انجام پذیرد هم
 نگـر، قـرآن ی کـلهامدیریتی، راهبرد های تبلیغ دین، بایسته :یدیلکواژگان 

  .کریم

  طرح مسئله و اهمیت موضوع
 /نحل( زندگی الهی یا همان حیات طیبه،  بیتاز منظر قرآن کریم و معارف اهل 

 دانست کـه » و رفتارهاییها مجموعه باورها، نگرش«توان   می را)١٢٢ / انعام؛٢۴ / انفال؛٩۵
 آدمی را از مرحله حیوانیـت بـه مرحلـه انـسانیت و از آن، بـه جایگـاه الوهیـت رهنمـون

 تبلیغ و ،ن اساسیبر ا. )١١/٣٩۴: ١٣٨٣  مکارم شیرازی،؛٣/١۴٩۴: ١۴١٧ قطب،بن سید ( سازد می
نـد داشـتن ایفر« ،معرفی صحیح و کارآمد دین در راستای دستیابی بـه ایـن حیـات طیبـه

م، ی و نظـارت بـر مفـاهیت، رهبـری، هـدای، سـازماندهیزیـر ، برنامـهی الهـینـیب جهان
ت، تکامـل و یـ تـرویج، تثبیای است که در راستا ی به هم پیوستهها  و بخشها مجموعه
  .»پذیرد  می و جوامع صورتها  مادی، فکری و معنوی انسانتعالی

مسئله کارآمدی مکاتب دینی همـواره از جملـه موضـوعات بـسیار پیچیـده و عمیـق 
ای کـه اگـر بـا تبیـین   مـسئله؛بخش قابل توجهی از جوامع مختلف دینی بـوده و هـست

 از  و شــبهات محــوری مــرتبط بــا آن پاســخ داده شــود بــسیاریهــا درســت، بــه پرســش
ژه جهـان اسـالم و تقابـل ی به وینیی فرهنگی و اجتماعی جوامع دها مشکالت و آسیب
م که از سویی در بـسیاری از متأسفانه امروز شاهدی. ع خواهد شد رفیآن با مکاتب بشر
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ی مدیریت راهبردی و در تبیین و تبلیغ ابعـاد ها الگوها و مدل« مرتبط با ارائه موضوعات
از سوی دیگر در مقابله بـا مجموعـه . ای نداریم وای قابل عرضه محت»ی دینها و قابلیت
دهـیم   مـیکنـیم و یـا اگـر هـم انجـام  نمـیی اعتقادی و فرهنگی نیز یا اقدامیها آسیب

  .کنیم  مینگر اتخاذ همواره تصمیمات انفعالی، مقطعی، جزئی و بخشی
ضرورت «درباره با اینکه تبلیغ و ترویج فرهنگ دینی از مسائل مهم اسالم است، اما 

دی بـه آثـار زیـا» ی آنهـا  و راهبردهـای مـدیریتی و بایـستهنگر کلطراحی نظام تبلیغی 
ی هـا بعدی و در شـیوه  همراه با نگاه تکًغالبا«عبارت دیگر ه ب. نیامده استنگارش در

ی جـامع و هـا سخنرانی، منبر و تبلیغ یک عالم دینی سخن گفته شده است و نه نگـرش
 هـا از سـوی دیگـر ایـن نـوع نگـاه. » و اسـالمییه تبلیغ فرهنگ الهبین بخشی به حوز

دینی، مخاطب غیر همـسو، مخاطـب   داشته و به عرصه برون»دینی بیشتر کارکرد درون«
مبتنی بر همین دالیل است کـه . کند  میالمللی کمتر توجه ی بینها عام جهانی و نگرش

 و انجـام مطالعـات نگـر کـل ِیدتبلیـغ راهبـر ضرورت« در معتقدیم امروز دیگر تردیدی
  . نیست»بایسته در پویایی و تحول آن

  تبلیغ در کاربرد قرآنی
ی رسیدن به انتهای مقصود، خواه مقصود زمانی و یـا ابه معن» غ ل ب« تبلیغ از ریشه

 لسان العرب چنانچه در.  گرفته شده است،مکانی یا اینکه امری از امور معین دیگر باشد
ی امعنـ. )٨/۴٢٠: ١۴١۴ ابـن منظـور،(» انتهیوصل و: اًبالغا وً بلوغیءشبلغ ال«: آمده است

 بـه العـینطور که فراهیدی در کتـاب   همان؛کفایت و بسندگی نیز در بالغ نهفته است
در اصـفهانی البته راغـب . )۴/۴٢٢: ١۴١٠(» تبلیغ أی کفیةبالغ و«: آن اشاره کرده است

در حقیقت مفهـوم . )١۴۴: ١٣٨۴( ر گرفته است، هر دو معنا را برای بالغ در نظالمفردات
این واژه عبارت است از رسیدن به مرتبه و مقام باالتر کـه ایـن امـر تفـاوت بـین تبلیـغ و 

 »ّوصل الصبی« یا »وصلت الثمار«: گویند  چرا که هرگز نمی؛کند  میوصول را نیز بیان
 از جملـه ی قرآنیدها و به این طریق لطف انتخاب این لفظ در کاربر»هّشدأوصل «و یا 

ُوملا بلغ أشـ ۀ در آیات شریف َّ ُ َ َ َ َ ََّ َ )٢٢ /یوسف(،  مل م ا َوإذا بلـغ األطفـال  ُُ ُـ ْ ْمـنُک ِ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ
ِ... )۵٩ /نـور(،   َّفلمـا َ َ

َبلغ معه السعی ْ ََّ ُ َ َ َ َ )و)١٠٢ /صافات   نـاجر َوبلغت القلوب ا ِ َ َ ْ ُ ُ َُ ْ ِ َ َ َ... )ودشـ  مـیز آشـکاریـ ن)١٠ /احـزاب 
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  .)١/٣٣٣: ١٣٨۵مصطفوی، (
 ٧٧ امـا مـشتقات آن در ،در قرآن کریم اسـتعمال نـشده اسـت» تبلیغ« با اینکه واژه

ُهـذا بـالغ للنـاس ولینـذروا بـه ولیعلمـوا ۀ  مـورد آن در آیـات شـریف٢٧نوبت آمده است کـه  َ ْ َ ُِ ِ َِ َ َِ ِ ُ َ َْ َّ
ِ

ٌ َ َ 
سھم قـوال  ،)۵٢ /ابراهیم( ًوقل هلم ىف أ ْ َ ْ ُْ ِْ ِ ُ َ

ِ ُ َ ْ ً بلیغـاَ ِ َ )۶٣ /نـساء( ، ـا الرسـول بلـغ مـا أنـزل إلیـ ْیـا أ َ ِ َ ُ
ِ ْ ُ ََ ْ ِّ َ ُ َّ َ ُّ ِّ مـن ربـَكَ َ ْ  َكِ

م نا أمني  ،)۵ /مائده( م رساالت رىب وأنا  ٌأ ِ
َ َ ٌُ ِ َ َْ ُْ لکُ َبلغک ََ ِّ َ ِ َ ِ ُ ِّ َ )۶٨ /اعـراف(،   مع کـالم اهللا مث َّفـأجره حـىت  ُ

ِ َ َ َ َ َ َـْس َّ َ ُ ْ ِ
َ َ

ُأبلغه مأمنه َُ َ َْ ْ ِ ْ
ِ ذلَ

َ بأ قوم ال یعلمونَكَ ُ َ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ ُ َّ َ
ِ )۶ /توبه( ، لغون رساالت اهللا ِالذین  ِ

َ َ ِ َ ُ ِّ َ ُ َ ِ
َّ

 )٣٩ /احزاب( ،  ْلـیعمل أن قـد َ ْ َ َ َ ْ َ ِ
ْأبلغوا رساالت ر َِ
ِّ َ ِ

َ
ِ ُ َ ْ َ )معنایی متناسب با اصطالح دینی تبلیغ دارند ... و)٢٨/ جن.  

َومـا أرسـلنا  :تبـشیر و ه انـذار از جملـی متعددلماتک، افزون بر این ْ َ ْ َ َ ً إال مبـشرا ونـذیراَكَ ًِ َ َ ِّ َ ُ َّ
ِ 

ا  :تخویف ،)١٠۵/ اسراء( و ًوما نرسل باآلیات إال 
ِ
ْ َ َّ

ِ ِ َ ْ
ِ ُ ِ ْ ُ َ َ )ارشاد و ، هدایت)۵٩ /اسراء:   َـدی إىل

ِ ِ ْ َ
َّالرشد فآمنا َ َ ِ ْ ِبه ُّ ِ )دعوت)٢ /جن ،:  ْقال رب إىن دعوت قو َْ َُ َ َ ِّ

ِ ِّ َ ـاراَ ًىم لیال و َ َ َ ً ْ َ ِ )معروف  و امر به)۵ /نوح 
ر  :منکر از یو نه ِیأمرون باملعروف وینھون عن ا َملنکـ ْ ُ ْ

ِ
َ َ َْ َ َ َْ َ ِ ُ ُْ َ ْ ِ ُ ْ )بـهکدامه هر کآمده است  )٧١ /توبه  

  .دن از ابعاد تبلیغ اشاره داروجهی بعد و
َمـا   : دانـد  مـیبه طور کلی قرآن کریم وظیفه اصلی رسالت را رساندن پیـام دیـن َ َ

ُالرسول إال البالغ َ َ ْ َّ
ِ ِ ُ َّ )و با فرمان به یادآوری و گفتن )١٧ / یس؛١٨ /عنکبوت؛ ٣۵ /نحل؛ ٩٩ /مائده 

ٌفـذرک إمنـا أنـت مـذرک : فرمایـد  مـیّ به مذکر تعبیرمعارف دینی، از پیامبر اکرم ِّْ َِّ َُ َ ْ َ َ َّ ِ
َ

 )غاشـیه/ 
کید بر اب. )٢١ الغ کامل وحی، کوتاهی در تبلیغ بخشی از تعـالیم در برخی آیات نیز با تأ

ـا الرسـول بلـغ مـا أنـزل إلیـ : دانـد  میوحی را حتی برابر با ناتمامی رسالت ْیـا أ َ ِ َ ُ
ِ ْ ُ ََ ْ ِّ َ ُ َّ َ ُّ ِّ مـن ربـَكَ َ ْ ْ وإن مل َكِ َ ْ ِ َ

ُعل فما بلغت رسالته ََ َ َ ِ ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ
 )۶٧ /مائده(.  

یم که تبلیغ دارای  شاهدی اهل بیتها فه و آموزهیات شریدر نگاه سیستمی به آ
بـه عنـوان نمونـه یـک وجـه از . ابعاد متعدد همراه با ارتباطات معنادار با همدیگر اسـت

 شـروع  و اطرافیانبستگان انسان، از خود و ترویج دین این است که این امر مراحل تبلیغ
 موفق ینی ددر تبلیغ یسک نگر کلدر این ترسیم . گیرد یم همه افراد بشر را در برشده و 

سپس فرزند و همـسر و بـستگان و وجود آورده ه ب  در خودیماالتکابتدا  هکخواهد بود 
اولین مرحله انذار، مربـوط بـه . رده باشد و آنگاه به ارشاد مردم بپردازدکخود را اصالح 

مـورد خطـاب اسـت   اکـرم از قرآن، شـخص پیـامبریدر آیات. ست اینی مبلغ دخود
ْاذ مانند  ِّ  ، رُکُ ِّکرب  ، َس َ و  ْقم فأنـذر ِ ْ َ َ ْ َّوربـ ُ ربَكََ  ْ ِّ َفکـ َوثیابـ َ ََ ْ فطھـرَكِ ِّ َ ر َ ْوالرجـز فـا ُُّ ْ َ َ ْ َ )۵ ــ٢ /مـدثر( .
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٣۵  

ـا النـىب   که آیات شریفه رسد ی م و نزدیکان از این مرحله، نوبت به انذار خانوادهپس ُّیـا أ ِ
َّ َ ُّ َ َ

ِقل ألزواج َ ْ َ ِ ْ ِ ونباتَكُ َ َ َوأنذر عشريت  و )۵٩/ احزاب( َكَ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ األقربنيَكَ ِ َ
ْ َ ْ

 )به این امـر اشـاره)٢١۴/ شـعراء  
َولتنذر أم القـری ومـن حوهلـا  : خود اهل منطقه و شهرمرحله سوم، انذار و تبلیغ. فرمایند می َ ْ َ ْ َ َ ََ ُ ْ َّ ُُ َ ِ ْ ِ 

ِنذ  :ستمردم دنیاهمه انجام مرحله چهارم خطاب به  و سر)٩٢  /انعام( ِیرا للبشرَ
َ َ ْ ِ ً )٣۶  /مدثر(.  

شود جریان تبلیـغ دینـی   میی ارزشمند است که روشنها با نگاهی به این نوع گزاره
 ؛ی کیفی، توجه راهبردی به گسترش حوزه مخاطبان نیز داشته باشدها باید در کنار نگاه

معنا که متوقف و راکد در یک مرحله و یک نقطه نبوده و بـه صـورت مـستمر بـه  بدین
  .ی مخاطبان و قلمروهای جدید نیز بیندیشد و نسبت به تحقق آن اقدام نمایدها الیه

  بردیی راهها بایسته
 در تبلیـغ دیـن بایـد برخـی نگـر کـلدر جهت نیـل بـه راهبردهـای جـامع، کـالن و 

ی ضروری و حیاتی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و نسبت به تـدارک آن ها گزاره
آنکـه ضـروری و  ،نـاگزیر«واژه بایـسته را بـه .  عاجـل انجـام دهـیم اقـداماتهـا بایسته

علـم  ،از سوی دیگر. )۵/٣۴١: ١٣٧٧ دهخدا،( اند معنا کرده»  استوجودش الزم و واجب
سازد   میرا قادر ها مجموعهکه را ) جامع( اجرا و ارزیابی تصمیمات کالن ،و هنر تدوین

  .)٢٣: ١٣٩١پارسائیان، ( گویند  می راهبرد،یابندمدت خود دست بلنداهداف به 
 موفقیت ،ای واحد و منسجم مورد توجه قرار گیرد  به صورت پیکرهها اگر این بایسته

جریان تبلیغی بسیار نزدیک خواهد بود؛ درست به همان نـسبت کـه همـواره بـا نبـود یـا 
ی هـا  و چـالشهـا تضعیف هر یک از این امور حیاتی، موفقیت جریـان تبلیـغ بـا آسـیب

بخش قابل توجهی از عدم توفیقات که یم از سوی دیگر معتقد. مواجه شده استجدی 
یی بوده است که مانع از طراحی ها نگری  و بخشیها نگری  ریشه در جزئی،در این حوزه

  .مند و یکپارچه شده است و اقدام سیستمی، نظام
 بنابراین هدف اصلی در این باب، ارائـه تـصویری مختـصر و در عـین حـال جـامع،

ی بسیاری ها افراد و گروه. ی موفقیت تبلیغی استها  و به هم پیوسته از ضرورتنگر کل
 امـا جریـان و ،هستند که بیان و اسـتعداد قابـل تـوجهی در انتقـال مفـاهیم دینـی دارنـد

ی هـا  از سوی دیگر بـسیارند کـسانی کـه تمـام موفقیـت.کنند  نمیگفتمانی جدید ارائه



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

٣۶  

ِ است و با نبود ایشان هیچ فرد و گـروه جـایگزینی قـادر بـه ها قائم به خودشان  آنتبلیغی
  .محور است  امری که نشان از نبود تفکر تبلیغی جانشین؛ادامه این جریان نیست

 و ها با توجه به اهمیت و جایگاه خطیر موضوع تبلیغ دین و با نگاهی به برخی آسیب
ن تبلیغ دینی که فهم دقیـق ی مورد نیاز جریاها ترین سرفصل کمبودها در این حوزه، مهم

ی هـا و رعایت آن موجب تکامل و تعالی در این مسیر الهی خواهد شد در قالـب بایـسته
  .گردد  میراهبردی ارائه

  بازنگری در تولید دانش تبلیغ دین. ١
هـا و جوامـع  تبلیغ در جهـان امـروز از موضـوعات بـسیار مهـم و کلیـدی حکومـت

نـه ارائـه ین زمی در ایی مختلفها  و قالبها ، فرضیهها ن رو تئورییاز هم. رود  میشمار به
ز کتب و مقاالت متعددی ارائه شده اسـت ی نیدر ارتباط با موضوع تبلیغ دین. شده است

قرآن .  جستجو نمودیی و روایق کتب قرآنیی عمها توان در نگاه  میکه بهترین پیشینه را
ی هـا م، سرشـار از ایـن نـوع نگـاهنشده در عـال کریم به عنوان تنها منبع وحیانی تحریف

ی فـراوان در ایـن ها نیز دارای ظرافت سیره عملی انبیاء و اولیای الهی. تبلیغی است
) هـود (۶٨ ــ ۶۵/ ؛ اعـراف)صـالح (۶١/ ؛ هـود)نـوح (۶٢ و ۵٩/ اعراف: ک.ر( باشد  میزمینه

  ....)و
ابـل توجـه در ایـن ده برخی از آثار قیفای ارزشمند و پربا مطالعه و کنکاش در محتوا

یم، حـدیث  نوشته محسن قرائتـی، قرآن کریم و تبلیغحوزه از جمله کتب  تبلیغ در قرآن کر
یخ ز ی نگارش محمدتقی رهبر و نپژوهشی درباره تبلیغشهری و   نگارش محمدی ریو تار

 و مقـاالت ها ن منابع و نیز پایان نامهیاکه م ی نگارش محمدحسن زورق شاهدمبانی تبلیغ
 آن و هـای تیـ و موفقیغ فـردیـ تبلهـای وهی بـه موضـوع شـًغالبـا«د این حـوزه، ارزشمن

 یبـی جـامع و ترکهـای  و گـاهی بـه نگـاه»دینـی همچنین تبیین و تعریـف الگـوی درون
 یشناسـ ده مـرتبط بـا جامعـهیچی نسبت به موضوعات پیاند و کمتر نگاه راهبرد پرداخته

دینـی بـه  ، همـراه بـا الگـوی درون و بـرون تبلیـغیپلماسـی و دیشناس غ، اقتصاد، روانیتبل
  .دیننما  می معاصر ارائهیایمخاطب دن

خالف تصور رایج، تبلیغ یکی از موضوعاتی اسـت کـه در آن کمتـر تولیـد علـم  بر
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تقلیل پیـدا کـرده و یـا بـه  )خطابه و منبر(  شده یا در حد یکی از صناعات خمسانجام
در حـالی کـه در قـرآن . بـوده اسـت) زاریـابیتبلیغات، بازرگانی و با( معنای رایج غربی

تعلیم، تالوت، تزکیه، کتـاب و حکمـت  «که کریم تبلیغ یعنی تمام رفتارهای انبیاء
لـو علـ آیاتـه   : در آن متجلی است»...و سھم  ِلقد من اهللا  املـؤمنني إذ بعـث فـ رسـوال مـن أ ِِ َ ْ َّْ ْ ْ

ِ ِ
ْ َ َُ ْ َ ِ ـ ُ ْ َْ

ِ ًِ ُ َ ِ َ َ َ ُْ
ِ َ ِْ ُ َ َ َ ْ َ َ

ُویــ ا مــن قبــل لــىف ضــالل مبــنيَ مــة وإن اک تــاب وا ٍزک ویعلمھــم ا ِ ُ ٍ
َ َ ِ

َ ُ ْ َ ْ ُ ُِ ُ َ ْْ ِ َ َ ََ َ َ ْکُ ِلک
ْ َ ِ ُ ِّْ َ

ِ
ِّ َ )ک.نیــز ر ؛١۶۴ /آل عمــران :
بنابراین گویا به تولید علم دیگـری نیـاز داریـم تـا . ...) و١٠٣ / توبـه؛٢ / جمعه؛١٢٩ و ۵١ /بقره

 از همین روست کـه بـه اذعـان . ارائه کنیمبدانیم چه بگوییم و چگونه و در چند مرحله
بسیاری، مباحث رایج امروز حوزه و دانشگاه برای جریان تبلیغ دین، بخش قابل توجهی 

 بـه ها ن چالشیبسیاری از ا. ی امروز را حل نکرده و نخواهد کردها  و مسئلهها از چالش
  . نشده است انجام»تولید دانش راهبردی در تدبیر امر تبلیغ«این دلیل است که 
ی هـر سـخنی هـا  دانش تبلیغ است که اندازهیغ و به عبارتیق به تبلیبا همین نگاه دق

ا آمـوزش دیـن از عقایـد یـشود که آ  مین پرسش مطرحیبه عنوان نمونه ا. شود  میمعلوم
تـوان از امـر   مـی و در جهت تأثیرگذاری بیشترینی دینکه در راهبردهایا ایشروع شود و 

فضل أ«و » کبرأفوز «، »نفع المعارفأ« از مؤمنان علی به تعبیر امیرشناسی و  انسان
 ؛ گرامـی،٩۵ ــ ٨٨: ١٣٩٣قرائتـی، : ک.ر( آغـاز نمـود؟ )٢١٨ ــ٢١۵: ١٣٨۴ آمدی،تمیمی ( »ةالحکم
  .)٢٩ ـ١٧: ١٣٩۶

گـذاری در حـوزه  ی تبلیـغ کارآمـد آن نیازمنـد سـرمایهها ن شناخت دین و راهیبنابرا
در غیر این صـورت . نظرانه، مستمر و به روز استهای جامع، بلند گاهد علم و ارائه نیتول

  .ی تکراری بسنده خواهد شدها ی کلی و رایج و در قالبها به همین توصیه

  تشکیل جبهه تبیین و دفاع از جامعیت و تمامیت دین. ٢
ُوما اکن املؤمنون لینفروا ۀ در آیه شریف مبتنی بر نگاه قرآن کریم ِ ْ َُ ِ َ َِ ْ ُ ْ َ َ ر من کل فرقة مـ َ ْ اکفة فلوال  ُ ْ َ َِّ ٍِ َ َْ َِ ِّ ُ ْ َ َ َْ َ ً

ذرون ة لیتفقھوا ىف الدین ولینذروا قومھم إذا رجعوا إل لعلھم  َطا ُ َ َُ ْ َ ْ ْ ُْ ُ َُّ َ َُ َ
ِ
ْ ِ َِ ََ َ ْ ُ ََ ِ ْ ِِّ ِِ ِ َّ َ َ ٌ َ

ِ
َ

 )همواره تفقـه و یـا ،)١٢٢ /توبـه 
البتـه .  واجـب اسـتیی از جامعـه اسـالمیهـا  و جریـانهـا شناخت عمیق دین بر گـروه

معنا نیست که الزم نباشد مردم عـادی بـه دنبـال معرفـت و شـناخت دیـن حرکـت  بدین
 بلکـه دربردارنـده ،شود  نمیاز سوی دیگر این شناخت عمیق به احکام محدود. ننمایند
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شناســی،   و بنیادهــا، اخــالق، آداب و ســنن و معــارف، تــاریخ تحلیلــی و جریــاناصــول
سـازی هـم  ، مدل و الگوی مـدیریت، حاکمیـت و جامعـهشناسی، سبک زندگی دشمن
  .)١۶۶ـ۵/١۶٣: ١٣٨٢قرائتی، : ک.ر( هست

ُإن الدین عند اهللا اإلسالم  : صراحت و قاطعیت قرآن کریم در معرفی دین برگزیده الهی َ ْ ِ
ْ ِ َ ْ ِِّ َ َّ ِ

تــاب إال مــن بعــد مــا جــاء ال ا ا ْومــا اختلــف الــذین أو َُّ َ َُ َّ َْ َ َ ََ َِ ْ ْ َِ ِ َ لِک ُ ُ
ِ َ َ فــر بآیــات اهللا فــإن اهللا ســریع ْ ُعــمل بغیــا بیــ ومــن  ِ َ َ َ َ َ ََّ ِ

َ َِ ِ َ ِْ ْ ُ یْک َ ْ ُ ْ ً ْ ُ ْ ِ
ساب ِا َ ـ ِ

ْ
 )ی سنگین مخالفت بـا آن بیـانگر اهمیـت و ضـرورت ها  و عقاب)١٩ /آل عمران

ی هـا  و امتیازات خاص دین برتر الهی نسبت به دیگر مکاتب و جریـانها توجه به ویژگی
  .دینی است

ت، هماهنگی با فطرت، هماهنگی با عقل و خرد و علم و یت و معنوقداست، طهار
ی، طــراوت، بالنــدگی و امیــدآفرینی از جملــه نگــر کــلدانــش نــافع بــشر، جامعیــت و 

در جامعیت دین . است )نشده تنها دین تحریف( ی برجسته و کامل دین اسالمها ویژگی
ی زندگی ها ات و مسئلهاسالم نیز همین نکته ضروری است که اسالم برای تمام موضوع

از قبـل از والدت تـا پـس از مـرگ، تمـام شـرایط و . انسان، برنامه و دستور کامـل دارد
صـدها آیـه و هـزاران حـدیث شـریف و ارزشـمند، .  را متـذکر شـده اسـتها مسئولیت

تکالیف انسان در ارتباط با خداوند متعال، جامعه، خانواده و نزدیکان، حیوانات، محـیط 
جـان را روشـن فرمـوده اسـت تـا جـایی کـه ظلـم و تعـدی بـه  اشیای بیزیست و حتی 

 منٶای را سیراب کردن م حیوانات را به شدت نهی فرموده و سیراب کردن درخت تشنه
  .)١٧/۴١: ١۴١٢حر عاملی، (شمرده است 

ی دین اسالم، همـسویی و همـاهنگی ها عالوه بر نکات مذکور، از بارزترین ویژگی
 هنـوز هـا از ایـن رو اسـالم بعـد از گذشـت قـرن. ات زمانی اسـتآن با شرایط و مقتضی

 نسبت به ایـن ویژگـی به همین دلیل است که امام رضا. بالنده، پویا و پاسخگوست
کید ویژه   :فرمایند  میاسالم و جاودانگی این کتاب الهی تأ

دیـد  زمـان جّال لناس دون ناس فهو فی کللم یجعل القرآن لزمان دون زمان و ن اهللاإ«
؛ خداونـد متعـال قـرآن )٢/١٣٠: ١۴٢۵صـدوق، (» ةلی یـوم القیامـإ ّض قوم غّعند کلو

هـا و  قرآن کریم برای همـه زمـان. کریم را برای زمان و مردم خاصی قرار نداده است
  .ها تا روز قیامت تازگی دارد همه انسان
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ــه راهکارهــای فکــری و معرفتــی در جهــت ضــرورت ــه ایــن نکــات و ارائ  توجــه ب
بنـابراین . باشـد  مـیی مهم تبلیغ دین اسالمها  از جمله بایستهها سازی این ویژگی تهبرجس
عنــوان یــک موضــوع راهبــردی در معرفــی هــر امــری، ضــروری اســت کــه افــراد یــا  بــه

، هــا گــر بــیش از همــه نــسبت بــه ابعــاد، زوایــا، امتیــازات، قابلیــت ی تبیــینهــا مجموعــه
گاهی داها کارآمدی  مـوارد متعـدد قـرآن کـریم در. شـته باشـند و محاسن آن اطالع و آ

ِقل هذه سبیلی أدعو إىل اهللا  بصرية أنا ومن اتبعـىن ۀ ویژه در آیه شریف به َ َ َّ ِ َ َ ََ َ َ
ٍ َ ِ

َ َ ِ
َ

ِ ُ َْ ِ ِ َ ِ ِ ْ ُ
 )بـه ایـن )١٠٨ /یوسـف 

گاهی جامع و عمل به این باورها اشاره : ١٣٨٩،  رفـسنجانیهاشـمی :ک.ر( فرماید  میفهم و آ
 مـورد توجـه ها سازی این ویژگی گیری تبلیغی هم باید با برجسته لذا جهت. )۶٠۵ ـ ۶٠۴/٨

 و عملکردهـایی کـه هـا از سوی دیگر یک ضرورت اسـت کـه تمـام جریـان. قرار گیرد
ی هـا  در برنامه ریزی و طراحـی،دهد  میبخشی از این ابعاد برجسته را مورد خدشه قرار

  .ار گیردجریان تبلیغ دین مورد اصالح و بازبینی جدی قر

  بازتعریف رویکردها و کارکردهای بنیادین تبلیغ. ٣

  آموزش و دعوت عملی. ١ـ٣
گاهی انسان یب  و جوامع از خود و جهان آفرینش همواره محـدود ها تردید اطالع و آ

. و اندک بوده است و بشر در همه حال به معلمی نیاز دارد تا از مجهوالت خود بکاهـد
فهمد و به راهنما نیاز   مینسان به مرور زمان مطالب راممکن است مطرح شود که خود ا

 زیـرا در ؛کنـد  نمـین گذشت زمان هم کفایـتی اما پاسخ این است که ا.خاصی ندارد
خداونـد متعـال . شود  میکنار هر پیشرفتی، مجهوالت جدید نیز به صورت مستمر ایجاد

و حیـاتی وجـود دارد کـه بـا فرماید که همواره اموری بسیار مهم   میبه این امر اشارهنیز 
  .)٨۵ / اســراء؛١۵١ /بقــره( را درک کنــد آنهــا توانــد  نمــیی مــادی، بــشرهــا تمــام پیــشرفت
 خداوند متعال وظیفه ابالغ پیام الهی و ارائه تعالیم زندگی و نگاه درسـت ،به همین دلیل

  . قرار داده استبه خود و هستی را بر دوش انبیاء و اولیاء
 البته به .نی نیز رسالت دارند که این مسیر تعلیم بشر را ادامه دهندعالمان و مبلغان دی
عملی مورد توبیخ  )دعوت( بسنده کردن به گفتار و فقدان آموزش تعبیر عالمه طباطبایی
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علـون کـرب م ۀ  پروردگار متعال به ویژه در آیه شریفجدی ولون مـا ال  ا الذین آمنوا مل  َیا أ ََ َُ َ َ َُ َ ْ َ َُ َُّ
ِ ُ َ َ ُّ َقتـا عنـد َ ْ ِ ً ْ

علون ولوا ما ال  ُاهللا أن  َ ْ َ َُ ُ ْ َ
ِ )همچنـین در . )١٩/٢۴٨: ١۴١٧طباطبایی، (  قرار گرفته است)٢ /صف

  : آمده استتفسیر نمونه
گـاه شـنونده و مخاطـب  گیرد که هر  میتأثیر عمیق دعوت عملی از اینجا سرچشمه«

 گـوش ،د ایمـان داردصـگوید و به گفته خویش صددر  میبداند گوینده از دل سخن
البتـه بهتـرین نـشانه ایمـان . نـشیند  میگشاید و سخن که از دل برخیزد بر دل  میجان

،  شـیرازیمکارم( »مبلغ و گوینده به سخن این است که خود قبل از دیگران عمل نماید
١/٢١: ١٣٨٣۵(.  

 یکی از برجستگان تاریخ بشر است که بیش از آن که گفتارش حضرت یوسف
  عمل و سلوک ویژه او در مردمان و حاکمان مـؤثر،ید و فضایل اخالقی باشدمروج توح

 و حلـم و )٣٣/ یوسـف(  و تـرجیح زنـدان بـر گنـاههـا مقاومـت در برابـر وسوسـه. افتد می
ای از این تبلیغ   نمونه)١/٩٢: همان( گذشت و بردباری در برابر کید زنان و خطای برادران

  .عملی است
آالیش انبیاء و اولیـای الهـی و  ینی به سبک زندگی ساده و بیاشارات منابع و متون د

نـشان از اهمیـت  کارکردهای فراوان تبلیغی آن به ویژه در فرمایشات حـضرت علـی
ــت ــوع اس ــن موض ــردی ای ــضرت داود. راهب ــروی از ح ــه پی ــفارش ب ــشان در س  ای

  :فرمایند می
ی دستباف از ها و زنبیلا. و اگر خواستی به عنوان سومین اسوه به داود نبی تأسی کن«

 چــه کــسی ایــن را بــرای مــن: گفــت  مــیســاخت و بــه همنــشینانش  مــیلیــف خرمــا
، ٢٢٧: ١٣٩٣ سید رضی،( »کرد  میخرید و مصرف  میفروشد؟ و با بهای آن نان جو می

  .)١۶٠خطبه 

بنابراین بارزترین جلوه و کارکرد آموزشی تبلیغ دین، مـشاهده رفتـار و گفتـار عملـی 
 و مبلغان آن است که باید برجستگی خاصـی نـسبت بـه دعـوت شـفاهی و جریان تبلیغ

  .لفظی داشته باشد

  مصاحبت، مجالست و ماندگاری. ٢ـ٣
ِترین عوامل نیل به سعادت و کمال انسانی مورد عنایت انبیـاء و اهتمـام  یکی از مهم
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ۀ شـریفسو با توجه بـه آیـه از دیگر.  و مصاحبت با نیکان است و عارفان، مجالستاولیاء
 سك مـــع الـــذین یـــدعون ر بالغـــداة والعـــىش یریـــدون وجھـــه وال تعـــد عینـــاك ْواصـــرب  َ ُُ ُ ْْ ََ َ ْ َ َ َُ َ ُ َ ََ َِ ِّ ِ

ْ ْ َّ
ِ َ َ

ِ ْ ُ َّ َ ِ َ َ َ ـــ ْ َ ْ ِ ْ )٢٨/ کهـــف( 
کامان مـادی و معنـوی  زبانی اولیاء و بزرگان با نیازمندان و تشنه ضرورت مصاحبت و هم

  .ده نیستدر جهت رشد و تعالی آنان نیز بر کسی پوشی
ِوما أرسلنا من رسول إال بلـسان  ۀ ر زیبای قرآن کریم در آیه شریفیدر همین زمینه و در تعاب ٍِ ِ

َّ
ِ ُ ََ ْْ ِ ْ َ َ

ُقومه لیبني هلم َ َ ِّ َ ُ ِْ ِ ِ َ
 )یکی اینکه هر مبلغی برای انـس بیـشتر و .  دو مفهوم وجود دارد)۴ /ابراهیم

جارهـای جـاری آن مخاطـب و تر بایـد از فرهنـگ، آداب و رسـوم و هن راهنمایی عمیق
گاهی داشته باشد  »زبان فطـرت«دیگر اینکه . معادالت اجتماعی او به خوبی اطالع و آ

یعنی همان زبان غیر تخصصی ساری و جاری در درون و اندیشه فردی و فرهنگ عامـه 
  .او را هم بشناسد
انتقال بـا بـار ترین نکات تبلیغ در ارتباط با تفهیم و تفاهم از طریق واژگان،  از بدیهی

شود و هم شامل زبـانی کـه مقـصودها را   میمعنایی و فرهنگی است که هم شامل لغت
ه، تنهـا یـن آیـدر ا» لـسان قـوم«بنابراین مراد از . )۶٧: ١٣٨٠ ایازی،( به دیگران منتقل سازد
 بـا زبـان مـردم سـخن یا نـدهین اسـت گوک ممیرا گاهی ز؛ستیِلغت و زبان متعارف ن

ه مـراد آسـان و قابـل فهـم و مـرتبط کـم حرف او را درست نفهمنـد، بل مردی ول،دیبگو
ه در سـوره مبارکـه  کـ را بفهمنـد، چنـانیام الهیه مردم پک یا گفتن نیز هست، به گونه

َرناه بلـسانك  :مریم نیز به اهمیت ویژه این امر اشاره شده است ِ ِ ِ ُ ْ همچنـین  .)٩٧/ مـریم( َـسَّ
ه گره از زبـانش گـشوده شـود تـا کخواهد  یل مز از خداوند متعای نیحضرت موس

قھـوا قـوىل  :المـش را بفهمنـدکمردم  ِواحلـل عقـ مـن لـساىن  ْ
َ ُ َْ ْْ َ ِ ِ ِ ً َ ُ ْ ُ ْ َ )١٣٨٣ قرائتـی،؛ ٢٨ ــ٢٧ /طـه :

ی قابل تـوجهی ها  است که در موقعیت»ی متفاوتها زبان «شاید به دلیل همین. )۵٣/٧
 چه رسد به اینکه به پذیرش و ؛شود  نمیایجادمیان مبلغ و مخاطب ارتباط، علقه و انسی 
 ترین اهـداف تبلیـغ دیـن بنابراین یکی از مهم. همراهی و در نتیجه هدایت او منجر شود

، همراه شدن، همنشینی، همسطح )به ویژه در بهترین وجه آن یعنی تبلیغ چهره به چهره(
ا انـس، شدن، همـرازی و همـسخن شـدن در مـسیر هـدایت و راهنمـایی اوسـت کـه بـ

  .ی صرفها شود و نه با سخنرانی  میاستمرار، دوام، اعزام و هجرت حاصل
از سوی دیگر باید اشاره کـرد کـه مـصاحبت، مجالـست و تأثیرگـذاری متعاقـب آن 
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ی اخالقـی هـا از این منظر است که توصـیه.  به ثبات و ماندگاری در این امر استمنوط
ســازی،  مــدت نظیــر آن قــدرت جریــان ی تبلیغــی و امــور کوتــاههــا مبتنــی بــر ســخنرانی

 سال استقامت و درنگ بزرگ مبلـغ ٢٣. سازی معرفتی را ندارد آفرینی و نهادینه فرهنگ
 در دو شهر مکه و مدینه مبین یـک نـوع راهبـرد روشـن اسالم حضرت رسول اکرم
  .تبلیغی در این زمینه است

ن به موضـوع هجـرت توا  میدر همین زمینه و به عنوان یکی از اقدامات غیر مقطعی
سازی به میزان قابـل تـوجهی   زیرا امر مصاحبت و مجالست و جریان؛تبلیغی اشاره نمود
ی هـا  بـرای یـافتن عرصـهی حـضرت موسـیهـا هجرت. یابد  میدر هجرت افزایش

 بـه همـراه جدید دعوت و تکمیل رسالت الهـی، سـیرهای متعـدد حـضرت عیـسی
  به اعزام فرستادگان تبلیغی به منطقه انطاکیـه)١۴ـ١٣ /یس( حواریون و اشارات قرآن کریم

ی تبلیغـی هـا ی دقیـق در پیـدا کـردن روزنـهها  از جمله نگاه)۴/٢۵٠: ١٣٨۶فیض کاشانی، (
مدت مصعب بن عمیـر در مدینـه پـس از   طوالنیًنمونه دیگر حضور نسبتا. جدید است

ترین و مؤثرترین  موفقپیمان اول عقبه برای تعلیم احکام و قرائت قرآن کریم است که از 
 چه او بـا انـس و حـضور فعـال و تـالش ؛ی تبلیغی در طول تاریخ ادیان استها هجرت

دلسوزانه خود بذر دیانت را به خوبی در قلـوب مـردم مدینـه کاشـت و آنـان را شـیفته و 
 بیـشتر روز نام مبارک رسـول خـدا به دعوت اسالمی نمود و موجب شد روزدلباخته

  .)١١٠: ١٣٩۴عباسی مقدم، ( فتد بیها بر سر زبان

  له در برابر جریان انحراف و باطلاتمام حجت و مقاب. ٣ـ٣
یکی از موضوعات مهم در جریان زندگی عادی بشر این است که تا زمانی که یـک 

تواننـد   مـیگرفتـه، در مقابل مطالبات صورت، آنها موضوع به مخاطبان ابالغ نشده باشد
 ؛اطالعی در پیش بگیرنـد م همراهی به دلیل جهل یا بیرویکرد غیر فعال و همچنین عد

از .  انجام نشده است،زیرا پایه و اساس هر ضمانت اجرا که تبیین درست و کامل است
 بـاز ، برخی اوقات حتی اگر بهترین نحوه ابـالغ هـم صـورت گرفتـه باشـد،سوی دیگر

ای  ر دستور کار عدهتقابل و عناد و وارد آوردن ضربات بر پیکره فکری و معرفتی دین د
 به ویژه سیره عملی امام علی در اینجا نیز باید همچون اهل بیت. گیرد  میقرار



  

سته
بای

ها 
ی 
ریت
مدی

ی 
در 

برد
راه

یغ 
تبل

ِی
کل

 
 

گر
ن

...

۴٣  

یی محکـم، منطقـی و اسـتداللی در مقابـل ها ایستاد و پاسخ آنها  تمام وجود در مقابلبا
، ۵٩: ١٣٨٨جلیلـی، میر( ارائه نمـود آنها ی انحرافیها مبانی و بنیادهای فکری و بهانه جویی

  .)٨٨ و ۶۵
گاه با الهام از سنت نبوی و یز امام حسیندر نهضت عاشورا ن  سازی علوی برای آ

سـو مایـه مانـدگاری نهـضت،  ی تبلیغی داشتند که از یـکها ای از شیوه مردم، مجموعه
شد و از سوی   میی آتی و خنثی شدن تبلیغات دشمنها مصونیت از انحرافات، تحریف

امـام . ران و ایجادکننده تزلزل در انگیزه جریان معاند بودبخش در یا دیگر عاملی روحیه
گونه عذر و توجیـه را بـر روی دشـمنان بـسته و   با روش اتمام حجت راه هرحسین

گـاه را از دشـمنی بـا های نا زمینه را برای پیوستن افراد دیگر به جبهه حق مهیا و جریان آ
 شان بــه وضــوح مــشاهدهایــ. داشــتند  مــیایــشان و مکتــب نــاب الهــی اســالم بــر حــذر

فرمودند که فرهنگ دعوت، تبلیغ و ارشاد فراموش شده و خشونت، زور، ارعـاب و  می
تزویر جایگزین آن شده است به همین راه صـراحت در برابـر جهـل و ظلـم را در پـیش 

ی مختلف کوفی که حجـت را ها فرمایشات بسیار صریح ایشان در برابر جریان. گرفتند
: ١٣٩٠ طبــری،(  از جملــه اقـدامات بنیــادین تبلیغــی ایـشان بــودبـر همگــان تمـام ســاخت

  .)۴٢٧ـ۵/۴٢۴
ُوتـاهللا ألکیـدن أصـناممک : شـکنی  در بـتقاطعیت حضرت ابراهیم ََ ْ َ َّ َ َ

ِ َ َ )۵٨ ــ ۵٧ /انبیـاء( ،
َّرقنـه مث  :  در برابر انحرافـات سـامریی محکم حضرت موسیها صالبت و پاسخ ُ ُ ََّ َ ِّ ُ َل

ِلننــسفنه ىف ُ َّ ْ ََ ِ
فاَ ً الــمي  َــْس ِّ َ ْ

 )و نیــز برخــورد قــاطع پیــامبر اکــرم)٩٧ /طــه  در برابــر پیــشنهادات 
ُال أعبد ما تعبدون : منطقی مشرکان غیر ُُ ُْ َ ْ َ

 )ی تبلیغی ایشان در مقابله بـا ها  و روش)٢ /کـافرون
داری،  جریانات فرهنگ جاهلی از جمله در حـوزه زن، خـانواده، ازدواج، طـالق، بـرده

ی حرام، تصویری بسیار زیبـا از کـارکرد ها ی مناسک حج، آداب نیایش و ماهها بدعت
خـالف سـیره  بر. )۵٩ ــ٣٢: ١٣٩۴میرحسینی، ( مبارزاتی نرم و هدفمند تبلیغ دین الهی است

 ؛شـود  مـی احـساسهـا عملی اولیاء و بزرگان، امروز نبود این قاطعیت بیش از همه زمـان
ع تساهل و تسامح شدید شده است کـه گریـزی از گویا جریان تبلیغ دینی دچار یک نو

  .آن نیست
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  تدوین نظام موضوعات و شبکه مسائل تبلیغ. ۴
، پرداختن به موضوعاتی است کـه ها یکی از بزرگترین موانع تحقق اهداف و رسالت

همواره شـناخت اینکـه کـدام موضـوع نیـاز . مناسب و ارزشمند است اما اولویت ندارد
 اصلی ما و دارای تأثیرگذاری راهبردی اسـت مقـداری مـبهم و اساسی مخاطبان، وظیفه

ْو إذ  : اولویت موضوع در ارشاد و موعظه نـسل جـوان و نوجـوان. رسد  میدشوار به نظر
ِ َ

رك باهللا إن الشرك لظمل عظمي َقال لقمان النبه وهو یعظه یا بىن ال  ٌُ ْ ُ َُ َُ ْْ ِّ َّ ُِ ِِ ِ ِ ُْش َّ َ ُ َُ ِ َِ َ ْ ِ ْ َ
 )تبلیغی مناطق  ، اولویت)١٣ /لقمـان

َوکذلك أوحینا إلیك قرآنا عربیا لتنذر أم القـری ومـن حوهلـا : و مراکز مهم ْ ًّ ْ َْ َْ َ َ ْ ََ َ ُْ ْ ََّ ُُ ََ ِ ْ ِ ِِ َ ً ُ َ َِ
َ

 )اولویـت در )٧ /شـوری ،
ْوأمر أهلك بالصالة واصطرب علیھا : موضوع خانواده َ ََ ْْ ِ

َ ْ َ َِ َّ ِ
َ َ ْْ ُ )کیـد )١٣٢ /طه  از جمله آیـات دارای تأ

: ١٣٩٢پور،  اسماعیل( در موضوعات و مخاطبان تبلیغ استرورت رعایت اولویت نسبت به ض
سو و تـوان، انـرژی   از یکها  و چالشها تعدد و تکثر مطالبات، نیازها، آسیب. )١٠٣ـ١٠١

ی انـدک ها  و زمانها و امکانات محدود، منابع انسانی و مالی معدود و همچنین فرصت
ن ضرورت تمرکـز بـر تحقـق موضـوعات مبنـایی و ّ همگی مبی،و زودگذر از سوی دیگر

  .ی ما در حوزه تبلیغ دین استها راهبردی متناسب با رسالت

  )ضرورت پرهیز از نگاه یک بعدی( بعدی بودن موضوع تبلیغچند. ١ـ۴
ار مهـم تبلیـغ ی بـسیگاه، نقش و کارکردهـاینبود یک درک درست و حقیقی از جا

ن امـر یـ به ایت و ساماندهیری مدیهتمام الزم برا سبب شده تا آن اها جامع دین، تا سال
 یل است که با وجود سـاختارها، مراکـز و نهادهـاین دلیبه هم. مهم وجود نداشته باشد

ک از یار مهم و در هم تنیـده و اسـتراتژی بسهای ، هنوز در حوزهیغی و تبلیمتعدد فرهنگ
، ییی محتـواهـا ایـستهسیاستگذاری و مدیریت راهبردی تبلیغ، اصول و مبـانی، ب«جمله 
ــزار ــه  و روشاب ــا، عناصــر، جامع ــصاد،  ه ــات، اقت ــانه و ارتباط شناســی، دیپلماســی، رس
ــ آســیبشناســی،  روان  »پژوهــی تبلیــغ ن آینــدهیشناســی، اثرســنجی، کارآمــدی و همچن
 یالمللـ نی و بـی داخلـی و قابل تحقق در فضایاتین حال عملی عالمانه و در عهای پاسخ

  .میا ارائه نکرده
  :شود  می توجه به اهمیت این امر به دو نمونه مرتبط اشارهبا
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  اقتصاد و امنیت تبلیغ) الف
 برنده تأکیدات موجود در روایات و متون تحلیلی ـ تاریخی صدر اسالم و عناصر پیشبا 

ی هـا ک و قدرتمنـد پـشتوانهیگاه استراتژیتوان به جا  میتبلیغی حضرت رسول اکرم
ی امنیتـی و نظـامی هـا  و همچنـین پـشتوانهه کبریمالی و اقتصادی حضرت خدیج

 و تیـغ تیـز و ی حـضرت علـیها  و ایثارگریها  به ویژه رشادتخاندان ابوطالب
نظیـر حـضرت حمـزه  ی بـیهـا  و همچنـین سلحـشوریها  و ستمها ّبران او در برابر ظلم

ه  اشاره نمود کی بی دریغ از وجود مبارک نبی اکرمها  در حمایتسیدالشهداء
ی امنیتـی، نظـامی و اقتـصادی جریـان هـا نها نشان از ضرورت ساماندهی پـشتوانهیهمه ا

اشـاره قـرآن کـریم . )۶۵: ١٣٩۴پور،  ؛ امیری٣٨و  ٢١: ١٣٩۶محمدی اشتهاردی، ( تبلیغ نیز هست
به خروج اصـحاب کهـف از شـهر و پنـاه آوردن بـه غـاری دورافتـاده و همچنـین ورود 

یی از ایـن نـوع هـا برای کسب اطالع و تهیه مایحتـاج، نمونـه )١٩/ کهف( مخفیانه به شهر
 ی جریان دینی برای حفظ جـان و پاسـداری و ادامـه حرکـت توحیـدی اسـتها فعالیت

کیدات در حالی است که امروز در . )١٠/٣٣٣: ١٣٨۵ ، رفـسنجانیهاشمی( این توجهات و تأ
یـن نـوع موضـوعات و ساز مرتبط، کمتر به ا فضای کالن تبلیغی و نهادهای مهم تصمیم

  .شود  میراهبردهای مرتبط با آن، توجه و تمرکز

  دیپلماسی و فرامرز بودن تبلیغ) ب
دعـوت اسـالم همـواره . جهانی بودن دین اسالم از ضروریات این آیین الهـی اسـت

 / نـساء؛٢١ /بقره( »ها الناسّیأیا «همگانی بوده و در آیات متعدد از قرآن کریم، مردم را با 
 مورد خطاب قرار داده و هدایت و رحمـت خـود را )٣١ و ٢٧ ،٢۶ /اعراف( »نی آدمب« و )١

 بیانات قرآن کریم، محـدودیت و مقیـد ،از سوی دیگر. ها دانسته است شامل همه انسان
 ،جهـانی بـودن اسـالم «از ایـن روسـت کـه. فرمایـد  میبودن آن به زمان خاصی را نفی

 امـری کـه ؛» به دنبال نخواهد داشت نبویای جز جهانی بودن رسالت و تبلیغ نتیجه
ن أک الناس ال یعلمون ۀ به صراحت در آیات شریف ريا ونذیرا و ُوما أرسلناك إال اکفة للناس  َ ْْ َ َِّ ِ

َّ ََّ َ ْ َ لِکَ َ َ ًَ َ ً َبش ِ ً َّ َ َّ
ِ َ َ ْ 

م جخیعا ، )٢٨ /أسب( ا الناس إىن رسول اهللا إ ًقل یا أ َ ْ ْلیُک ََ
ِ ِِ ُ ُ ِّ ُ َّ َ ُّ َ ْ ُ

 )و  )١۵٨ /اعراف َوما أرسلناك إال رمحة للعاملني ْ ِ ً َ ْ َ َّْ
ِ َ ْ َ َ َ 

کید پروردگار متعال قرار گرفته اسـت)١٠٧ /انبیاء( مفـاهیم عمیـق آیـات شـریفه .  مورد تأ
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ی مشتاق ها  این نکته است که آمادگی و تشنگی همیشگی بسیاری از قلوب و جانّمبین
ِن تبلیــغ دیــن و برکــات و آثــار ســو، فرامــرز و فرازبــان بــود در طــول تــاریخ بــشر از یــک

ی ها ترین راهبردهای راهگشا در خروج از چالش ی آن از سوی دیگر، از مهمها همراهی
  .دینی به ویژه در نشاط و پویایی جوامع مسلمان است درون

  نظام جامع تربیت و کادرسازی تخصصی .۵
مـستمر و تـوان بـه تربیـت   مـیدر ارتباط با میزان موفقیت هـر جریـان و هـر مکتبـی

به همین دلیـل . هدفمند کادر تخصصی برای تأمین نیازهای حال و آینده آن اشاره نمود
 در تـضعیف و اضـمحالل مکاتـب، خـالی شـدن هـا ترین آسـیب است که یکی از مهم

ما . ی مقابل استها ی حیاتی از نخبگان حامی و جایگزینی آن توسط جریانها موقعیت
ان نظامی و محافظان مرزهای جغرافیایی نیاز به تربیـت در هر جریان دینی در کنار مدافع
 هـا ایم که هر زمان قلم در طول تاریخ همواره شاهد بوده. مدافعان حریم و مکتب داریم

 الجرم برای دفـاع از ،ی فکری و اعتقادی دفاع نمایندها یی نبودند که از حریمها و زبان
آسمانی اسوه عدل و تقوا امیـر ندای . ی مطهر زیادی فدا شده استها ساحت دین خون

نـشان از اهمیـت ، )١٨٢/٢۴٩ خطبـه: ١٣٩٣سـید رضـی، ( ها»ارّأین عم«  درعارفان علی
  .وجود این روشنگران قدرتمند، همراه و همدل است

ی مرکـزی هـا تربیت و تعیین طلیعه داعیان و پیشتازان حرکت دینـی و تـشکیل هـسته
. )۵ /مائده( بوده است ی حرکت تبلیغی انبیاءبنای از امور زیر)عالمان و نقیبان( دعوت

تـوان بـه موضـوع رسـالت و تبلیـغ   مـیی قرآن کریم بـه ایـن امـر نیـزها از بارزترین نگاه
َوقال مـو الخیـه هـارون  :  اشاره نمودرون ها و جانشینی حضرتحضرت موسی ُ ِ

َ ُ َ َ
ْاخلفىن ىف قوىم َ ْ ُ ْ... )شینانی گرانمایـه در زمـان ن ضـرورت حـضور جانـّ که مبی)١۴٢ /اعـراف

 گذاری این امر یعنی باید در این حوزه سرمایه. حضور و بعد از افراد اصلی در صحنه است
  .ویژه نمود

تـوان آن   میاز سوی دیگر اهمیت و ضرورت کادرسازی در اسالم تا جایی است که
رابطـه  حتی در ؛دانست ی مستمر اهل بیتها  و رسالتها ترین برنامه را یکی از مهم

مقام معظم رهبری . با امامانی که به ظاهر رویکرد و برنامه متفاوت در پیش گرفته بودند
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  :فرمایند  می چنینالعابدین  کادرسازی امام زیندر
سـال  ٣۵ایـشان  ... توجه به کادرسازی استدر کلمات و فرمایشات امام سجاد«

هجـری بـه شـهادت  ٩۵ زحمت کشیدند و کار را به اینجا رساندند که وقتی در سـال
قـرار  در میان جمع کثیری از شیعیان و و محبان اهل بیـت رسیدند، امام باقر

، ای حـسینی خامنـه( »...گرفتند و این از برکات امامت و جهاد و تالش آن بزرگوار بـود
  .)٢٠٧ـ١٩٢: ١٣٩٠

سـازی دیـن و  انداز تربیت و کادرسازی در مسیر تـرویج و نهادینـه ترسیم دقیق چشم
 امری نیست ها همچنین قدرت مبارزه و پاسخگویی قاطعانه به شبهات، عنادها و دشمنی

تـرین آنهـا  نیـاز اسـت کـه مهـم، بلکه طرحـی نوی رایج ختم شودها  به آموزشًکه صرفا
  .استمرار و درنگ و حوصله و تدریج است

  افزایی طراحی نظام جامع مشارکت و هم. ۶
ِانمندی و ماندگاری یک جریان فکری، خـروج  در افزایش توها ترین شاخص از مهم

ضـرورت .  از بـاال بـه پـایین اسـتًطرفـه و صـرفا صـدایی، گفتمـان یـک از فضای تک
ی بــالقوه و بالفعــل فکــری، معرفتــی، هــا منــدی هنرمندانــه از ظرفیــت شناســایی و بهــره

  یکـی از،ی مرتبط و حتـی غیـر مـرتبطها ِمدیریتی، اقتصادی و اجرایی افراد و مجموعه
مـا  «: فرمایش امـام حـسن مجتبـی. شود  مینیازها در این مقوله تلقی ترین پیش مهم

 از جملـه اشـارات مبنـایی )٢٣٣: ١٣٨٧ابـن شـعبه حرانـی، ( »لی رشدهمإ هدوا ّالإتشاور قوم 
  .نسبت به اهمیت این موضوع است

از سوی دیگر اصل تعاون از جمله راهکارهای مـدیریتی قـرآن کـریم بـرای بـازدهی 
ا  اإلمث  ۀ تفـسیر نمونـه ذیـل آیـه شـریف. مطلوب اسـت ا  الـرب والتقـوی وال تعـاو ِوتعـاو

ْ
ِ
ْ َ ََ َُ َُ َ َ َ ََ َْ َّ ِّ ِ

ْ
وا اهللا إن اهللا شدید العقاب ِوالعدوان وا

ْ ُْ َْ َ َ َ ََّ ِ
ُ َّ

ِ ُ )نگاهی بسیار دقیق نسبت بـه ایـن موضـوع )٢ /مائده ،
  :فرماید  میارائه

ده یک اصل کلی اسالمی است که سراسر مـسائل اجتمـاعی، آنچه در آیه شریفه آم«
اگر این اصل در اجتماعـات اسـالمی  ...گیرد  میحقوقی، اخالقی و سیاسی را در بر

زنده شود و مردم بدون در نظر گرفتن مناسبات شخـصی و نـژادی و خویـشاوندی بـا 
اری کننـد و در  همکـ،دارند مییی که در امور سازنده و متعالی گام برها افراد و گروه
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 ها  بسیاری از نابسامانی، با جریان ستم و تعدی و انحراف مشارکت نداشته باشندمقابل
  .)۴/٢۵٠: ١٣٨٣،  شیرازیمکارم( »رفع خواهد شد

های طبقاتی، اختصاصی و انحصاری  گیری نظام پیشگیری از شکل. ١ـ۶
  دینی

یم، مـضامین و  محدود و منحصر شـدن تعـال،یکی از خطرات پیچیده در هر مکتبی
تـوان آن   مـی امری که؛شده است یی خاص و تعریفها  و جریانها امتیازات آن به گروه

را در اعتراضات گسترده جامعه اروپا به کلیـسا و مـسیحیت در قـرون گذشـته مـشاهده 
انحصاری شدن تورات در دست علمای یهود و انحرافات گسترده دینی در آن نیز . نمود

به طور کلی انحصارگرایی دینی در تمام ادیان و از سـوی . تلخ استنشان از این واقعیت 
 در جایی است که برخی ً اما بحث ما غالبا،ی انحرافی وجود داشته استها برخی جریان
گاه به این امر دامنها افراد و گروه   .زنند  میی دینی ناخواسته و ناآ

ت که از نظر قـرآن کـریم در این ارتباط توجه و تبیین دقیق این نکته امری حیاتی اس
 و هـا و قابلیت  ـهر انسانی نسبت به سرنوشت خود و دیگران تکالیفی در حد توان بندگی

 ؛١۵٢ / انعـام؛ ٨۴ / نـساء؛٢٨۶و  ٢٣٣ /بقـره(  داردــ ی مادی و روحی گسترده انسانیها ظرفیت
ونه کـه عالوه در حوزه عمل اجتماعی نیز از مردم خواسته شده همان گه ب. )۶٢/ منونٶم

 بایـد نـسبت بـه ،کننـد  مـیبرای تعیین و تغییر سرنوشت خود بـه سـوی سـعادت تـالش
َإن اهللا ال یغري مـا   :سرنوشت اجتماعی هم حساس باشند و آن را به عنوان یک فرض بدانند ُ ِّ َ ُ َ َ َّ ِ

سھم وإذ َوم حــىت یغــريوا مــا بأ
ِ َ ْ ِ ِ ــ ُــ َ

ِ َ ُ ِّ َ ُ َّ َ ٍ ْ
َ
وم ســوءاِ ً أراد اهللا  ُ ٍ ْ ــ

َ
ِ ُ َ َ ــَ ٍال مــرد لــه ومــا هلــم مــن دونــه مــن والَا ف َ َِ ِِ ِ ُ ُ َُّ َ َ ََ َ َ

 )ــد . )١١ /رع
نـشینی بـه دنبـال سـعادت بگردنـد و   در عزلـت و گوشـهًتواننـد صـرفا  نمیبنابراین افراد

حال پرسش این است که نسبت جریان تبلیغ دینـی بـا . مشارکت اجتماعی نداشته باشند
ی اخالقی مرتبط و یادآوری ایـن ها ئه توصیه وظیفه اراً چیست؟ آیا صرفاها این نوع گزاره

 هـم سـهم و نقـش )عمـوم( دستورات و تکالیف را دارد و یا باید به خود ایـن مخاطبـان
  مشخص ارائه نماید؟

 هـا  و جریـانهـا رسد مراکز و ساختارهای تبلیغ دینـی بـیش از همـه گـروه  میبه نظر
کـریم در ضـرورت مـشارکت، ی راهبـردی قـرآن هـا عمیق به گزاره نیازمند توجه و باور
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، دعوت و تعریف نقش و جایگاه برای عوامل و عناصر دخیل در موفقیت محوری تعاون
نگاه مبنایی قرآن کریم این است که تبلیغ . تبلیغ دینی به ویژه عموم جامعه اسالمی است

گاه نسبت به معارف کتب ها  بلکه تمام افراد و گروه،دین، ویژه پیامبران الهی نیست ی آ
ی ناگزیر امروز تبلیغ ها بر همین اساس، از بایسته. )١٨٧ /آل عمـران( شود  میالهی را شامل

دینی، گسترش قلمرو و محدوده جریان تبلیغ دینی و سهیم نمودن بالفعل عناصر مـرتبط 
ی محـدود، هـا گیـری الیـه  امری کـه نبـود آن منجـر بـه شـکل؛و مخاطب هدف است

ی دیگـر هـا ینداران و ایجاد فاصله بسیار زیاد با الیهانحصاری، طبقاتی و اختصاصی از د
آفرینـی اسـت کـه  چگونگی نقش هدف اصلی این نکته در. جامعه اسالمی خواهد شد

  .آید  میدر بند بعدی

  آفرینی مخاطبان تعریف جایگاه و تسهیل نقش. ٢ـ۶
تـک  از نظر قرآن کریم همان گونه که مشارکت فعال اجتماعی و اعتقـادی بـر تـک

اد جامعه تکلیف است، به همان نسبت بر متولیان جامعه نیز فرض اسـت تـا بـسترها و افر
ی هـا در همـین زمینـه یکـی از شـاخص. مقدمات مشارکت فعال مردم را فـراهم آورنـد

پذیری عمومی مخاطبان ایـن اسـت کـه متولیـان  بنیادین در جذب، همراهی و مسئولیت
ی اسـتکباری، از اسـتبداد در رأی و هـا دینی و اجتماعی بر خالف رویه و عـادت نظـام

ْ رمحة من اهللا لنت هلم  ۀ ؛ امری که آیه شریف)۴١٢ـ۴/۴١٠: ١٣٧٨ طیب،( عمل بپرهیزند ُ ََ َ ْ ِ ِ َ ِ ٍ َ ْ َ ِ ْولوَف َ َکنت َ ْ ُ 
ًّفظا َغلیظ َ ِ ِالقلب َ

ْ َ ضوا ْ ُّال َ ْ ْمن َ َحولك ِ ِ ْ ُفاعف َ ْ ْع َ ُ ْ ْواستغفر َ ِ ْ َ ْ ْهلم َ ُ ْوشـاور َ ُ ْ ِ
َ ِألمـرا ِىف َ ْ َ َفـإذا ْ َ

َعزمـت ِ ْ َ ْفتوکـل َ َّ َ َ َ َ َّإن ِاهللا َ ِ 
ُّب َاهللا ِ

ِّ املتـوکُ َ َ ُ  در ایـن امـر  به زیبایی به سـیره قرآنـی پیـامبر اکـرم)١۵٩ /آل عمران( َنيِلْ
  .فرماید  میاشاره

، هـا  مشارکتی، تقسیم کار بر اساس ظرفیت ـای ی نظام مشاورهها ترین ویژگی از مهم
هاست کـه نتیجـه ایـن نـوع اقـدامات بـسیار  ، سالیق و عالیق صحیح انساناه توانمندی

در مدیریت راهبردی تبلیغ بایـد نـسبت بـه . سویه است متفاوت نسبت به تصمیمات یک
مشارکت فعاالنه و داوطلبانه عناصر اصلی، میـانی و همچنـین مخاطـب هـدف برنامـه و 

شود که همگـان ایـن   می دینی حاصلـی غیایده داشته باشیم و بدانیم زمانی موفقیت تبل
  .)١۶ش: ١٣٧٨دیلمی، : ک.ر(  را از خود بدانند و در آن سهم داشته باشندها برنامه
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  ی همراهها سازی جریان تقویت و شبکه. ٣ـ۶
یند افزایش قدرت و تأثیرگذاری نهاد مبدأ و بنیاد اترین موضوعات در فر یکی از مهم

ی هـا سازی افـراد و گـروه سازی، تقویت و شبکه عالمرکزی، نگاه عملیاتی به امر مهم ف
 امـا نیازمنـد افـزایش ،افراد زیادی هستند که دغدغه و انگیزه دارند. همراه و همسوست

 در یـک بعـد و یـک ً افرادی هم وجود دارنـد کـه صـرفا. هستندها  و تکنیکها مهارت
ارند افـراد و انـد و همچنـین بـسی  امـا هنـوز بـه جامعیـت نرسـیده،بخش توانمند هـستند

 امـا هـیچ اطالعـی از ،روزی هـستند یی کـه در حـال فعالیـت مجاهدانـه شـبانههـا گروه
  .جهت ندارند فکر و هم ی همها  و گروهها جریان

در . ی باطل هم بـوده و هـستها سازی فرصتی است که مورد استفاده جریان شبکه
راماســونری و ی فهــا تــوان از جریــان  مــیســازی و بــه عنــوان نمونــه شــکل منفــی شــبکه

ی حیـاتی هـا ی کیفـی و کارآمـد شـریانهـا صهیونیسم نام برد که از طریق ایجاد شـبکه
در . ی فراوانی وجـود داردها در بعد مثبت هم نمونه. اند جامعه جهانی را تصاحب کرده

 و معـادالت هـا یی همواره منشأ تغییر و تحول ملـتها جهان اسالم نیز وجود چنین شبکه
 المـسلمین در مـصر اشـاره نمـود تـوان بـه جمعیـت اخـوان  مـیمونـهبـرای ن. بوده است

مـدت هـای بلند توان حاصل فعالیـت  میانقالب اسالمی را نیز. )١۶/٣۶: ١٣٩٣، ظهوریـان(
ی هـا دانست که با ایجاد هسته ای از یاران، شاگردان و پیروان حضرت امام خمینی شبکه

ی چـشمگیر در سـطح جهـان هـا انـد بـه موفقیـت محوری در اقصی نقاط جهان توانسته
  .دست پیدا کنند

  یک نمونه راهبردی در ارائه الگو و روش کار تیمی و تشکیالتی
ِزا در طراحی نظام مشارکت تبلیغ دینی، نگـاه محـدود بـه کـار  یکی از نکات آسیب

به همین دلیل است که هـر کـار تیمـی و گروهـی ممکـن اسـت بـه . تیمی صرف است
کار گروهی و تیمی اگر همراه بـا حفـظ .  نظر نائل نشودخروجی و تحقق اهداف مورد

. افزایـی خواهـد شـد منجر به تقویت و هم، ی تشکیالتی باشدها  و شاخصها چارچوب
دشت تا ابزاری جدیـد بـرای  در دوره عباسیان ایشان را وا شرایط بحرانی ائمه اطهار

  مختلـف بـه ویـژه درایـن امـر در طـرق. برقراری ارتباط با پیروان خود جـستجو نماینـد
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 تشکیالتی ارتباطی وکالت و تعیین نمایندگان و کارگزاران مناطق مختلف و ایجاد شبکه«
  . تجلی یافت»منسجم توسط ائمه

آوری وجوهـات مـالی و نیـز پاسـخگویی  هدف اصلی ایـن سـاختار قدرتمنـد جمـع
ت و بینش ی فکری، فقهی و اعتقادی و نیز تقویت بصیرها  و چالشها  به مسئلهامام

تـوان بـه نقـش   مـی البته در عملکرد ایـن شـبکه عظـیم.)٢٠۵: ١٣٨۶احمدی، (سیاسی بود 
، نقـش اجتمـاعی و  نـشین و مراکـز اسـتقرار ائمـه اطهـار ارتباطی بین منـاطق شـیعه

خدماتی، نقش مبارزاتی بـر ضـد منحرفـان و مـدعیان دروغـین و همچنـین نقـش مهـم 
. )۴٢۴: ١٣٨٢جبـاری، : ک.ر( غیبت نیـز اشـاره نمـودتمهیدی نسبت به ورود شیعه به عصر 

توان این امر را از  ها می چنان تأثیرگذار بود که اکنون پس از گذشت قرن این عملکرد آن
ی سـهمگین هـا ترین عوامل بقاء، نمو و گسترش حیات تشیع از دل تمام طوفان راهبردی

 حکایـت از برتـری و ی به نحوی که بررسی عمیق این تـشکیالت حتـ؛تاریخ تلقی نمود
ایـن . ی امـروز داردهـا ی مـشابه جریـانها عملکرد پیچیده و متنوع نسبت به نوع فعالیت

 فرهنگی منظم و گسترده توسط امام صادقتشکیالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
  .به پایان رسید) .ق ٣٢٩( تأسیس گردید و با فرا رسیدن عصر غیبت کبری

  تکامل تدریجی در تبلیغ دین ارائه الگوی استمرار و .٧
یکی از امتیازات قرآن کریم نسبت به کتب آسمانی دیگر عالوه بر نزول دفعی، نزول 

.  سـال اسـت٢٣تدریجی آن به صورت آیه به آیه و بدون وجـود تـضاد در طـول مـدت 
سـازی تـدبر در آیـات شـریفه، تقویـت و  آسان ساختن فهم و حفظ قرآن کریم و زمینـه

، پیوند بیش از )٣٢ /فرقان؛ ١٠۶ /اسراء( ان عظمت رسول گرامی اسالمتثبیت قلب و بی
گذاری و انس تدریجی مردم با قوانین قرآن کـریم، و ایجـاد  پیش مسلمانان با منبع قانون

 ی ایـن درنـگ و تـدریج بـودها آوری بهتر و بیشتر، از دیگر حکمت قدرت اقناع و الزام
  ....)و ١٠٨ ـ۵/١٠۵: ١٣٨٣؛ مطهری، ۶١ـ ۶٠: ١٣٨۵؛ معرفت، ١٣/٣٠۵: ١۴١٧طباطبایی، (

 یا ه لحظـهکـهاست  ، هدایت انسان متعال خداوندیها ّاز سنتدر همین زمینه یکی 
َإن علینا للھدی : شود یقطع نم َُ ْ َ ْ َ َ َّ ِ )؛)١٢ /لیل  َمث أرسلنا رسلنا ترتا ْ َ َ ََ ُْ َُ ْ َ َّ ُ

 )از این هدایت . )۴۴ /منـونٶم
ِقال رب إىن دعوت قوىم  : یابد ی دین، تداوم میو علما اوصیا ، انبیا ویطریق آیات اله ْ َْ َُ َ َ ِّ

ِ ِّ َ َ
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ْلی ارًالَ ً و َ َ ذرکون   و)۵ /نوح( اَ َولقد وصلنا هلم القول لعلھم  ُ َُّ َ َ َ ْ َُّ َْ َ ْ ََ َ َْ ُ َ َ َّْ َ َ )و مـا پیوسـته بـرای «؛ )۵١ /قـصص
شاید که پند گیرند و متذکر  ) را بر ایشان نازل کردیمها آیات و نشانه (آنان سخن گفتیم

 بلکه در ،پس جنبه عملی در قرآن کریم تنها در زمینه قوانین و احکام آن نیست .»شوند
 امـری کـه بایـد بـیش از پـیش ؛اسلوبی است که با نزول تدریجی آن شکل گرفته است

ثر در ٶگـام و مـ بـه ی بلندمـدت، مـستمر و گـامها مورد توجه در طراحی و اجرای برنامه
نگر در حوزه تبلیـغ دیـن  ی موسمی، فصلی، مقطعی و جزئیها ت پرهیز از فعالیتضرور
  .باشد

 در فـضای فکـری و معرفتـی، عملکـرد نـاقص و معیـوبی ها ریشه بسیاری از چالش
داشتن نگـاه بلندمـدت، . شود  میاست که به دلیل ورود مقطعی جریان تبلیغ دین ایجاد

ز ارائه یک نگاه سـنگین امـا مقطعـی و موسـمی ، بسیار کارآمدتر اگام به تدریجی و گام
 در جریان ابالغ معارف الهی، سیره عملی حضرت رسول ها یکی از برترین روش. است
. چکانی به جای رویکرد سیالبی بود  در رویکرد قطره و دیگر انبیای الهیاکرم

غ  بلکـه مبـین اولویـت تبلیـ،البته این به معنـای حـذف جریـان دفعـی و متـراکم نیـست
شک درنگ، تأمل و تمرکز، نفوذ  بی. تدریجی و در عین حال مستمر نسبت به آن است

شتاب و پرحجم، تأثیرگذاری نزدیک و سـریع رعکس رویکرد باآورد و ب  میو ماندگاری
  .)١٠٩: ١٣٩٢پور،  اسماعیل( گذارد  میاما سطحی و قشری بر جای

  شناسی مستمر ایجاد ساختار رصد، پایش و جریان.   ٨
ی دوم و هـا  توجه به الیـهنگر، کلی نظام تبلیغی کالن و ها ی از بزرگترین ویژگییک

 زمـان ْشود و یا به ظاهر  نمیآشکاری است که یا هنوز احساس سوم و ابعاد به ظاهر غیر
ی کارشـکن و هـا شناخت نیازهـای آتـی، شناسـایی دشـمنان و جبهـه. آن نرسیده است

 نظارت و ارزیابی جـدی نـسبت بـه ابعـاد و و) در یک گفتمان( مخرب به ظاهر خودی
  .باشد  میی مکمل این رصد و پایشها شده از جمله بخش اجزاء کمتر توجه

  شناخت نیازهای آنی و آتی. ١ـ ٨
 و نیازهای مرتبط با آن بـر کـسی ها ، مسئلهها ضرورت شناخت دقیق نسبت به چالش
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 با چالش مدیریتی مواجه یآت و یما در هر دو حوزه شناسایی نیازهای آن.  نیستپوشیده
ی دینی و معرفتـی روز پاسـخگویی ها به عبارت دیگر نه نسبت به وقایع و بحران. هستیم

مـدت نـسبت بـه درک و تحلیـل ای راهبـردی و بلند هنگام و اقناعی داریم و نه برنامه به
  .کنیم  میالمللی ارائه دقیق شرایط پیش روی جامعه ملی و بین

 )١٠٧ / اعراف؛١١٠ /مائده( انبیای الهیطبان و تناسب معجزات ی مخاها شناخت گرایش
، در نظر گـرفتن )۶۴ـ ۶١: ١٣٨٢ی، یخوموسوی ( ی رایج هر زمان و مکانها با فنون و مهارت
م ضعفا  :ظرفیت مخاطب م وعمل أن  ًاآلن خفف اهللا  َّْ َ ْ َ ُْ ُ فیکَ َّعنک ََ

ِ َ َ ُْ َ َ ْ
 )توجـه بـه نیازهـا و )۶۶ /انفال ،

تـا عـشرة عینـا قـد  : انمشکالت مخاطب رت منـه ا ر فـا ْوإذ استسىق مو لقومه فقلنا اضرب بعصاك ا ً ْ ََ ْ َْ ََ ُ ََ َ َْ َ ْ ُ ِ ِْ َ َـَ ْ َ ََ ْ َ َ ِ ْ ِ ْ ْ ِ ِ ُ ْ َ ْ ِ ِ َ
ا مـن رزق اهللا ِعمل کل أناس مشر کلـوا واشـر ْ ِ ْ ِ ُ َُّ َْ َ ُ ُ ُْ ُ َ ْ َ ٍ

ُ َ ِ َ )و )۶٠ /بقـره  َّوأوحینـا إىل مـو وأخیـه أن تبـو َْ َ ْ َ َ َ
ِ َ ْ َُ ِ ُآ لقومکمـا َ ِ ْ َ ِ

م قبلــة َمبــصر بیوتــا واجعلــوا بیــو ُْ ِ ْ َتُک ُ ُُ ْ َ َُ ً َ ْ ِ ِ )ــأمین معیــشت مــادی و امنیــت اجتمــاعی)٨٧ /یــونس : ، ت
 ت الذی أطعمھم من جوع وآم من خوف ْفلیعبدوا رب هذا ا ََ ُْ ْ ُِ ِْ َ ََّ ََ َ ُ

ٍ ْ َ َ ْْ َ َّ
ِ ْ ْلب َ َ ُ ُ ْ

 )توجـه بـه سـطوح )۴ــ٣ /قریش ،
ی هـا ه شرایط سنی و رشد فیزیکی، توجـه بـه اصـناف و گـروهمعرفتی و ایمانی، توجه ب

پور،  اسماعیل( اجتماعی مخاطبان از نقاط برجسته قابل توجه و ضروری در این حوزه است
  .)١١٧ـ١١٣: ١٣٩٢

ی تبلیغ دینـی در عـدم شـناخت درسـت مخاطـب، فهـم ها ترین چالش یکی از مهم
صرف ابـالغ پیـام اسـت کـه منجـر بـه و » ما مأمور به وظیفه هستیم نه نتیجه«ناقص از 

از سـوی . ی حقیقی مخاطب و مطالبات دین شده اسـتها توجهی راهبردی به مسئله بی
دیگر بسنده کردن به مخاطب حاضر، سلیقه، عالقه و ذائقه او و عدم اهتمام به جلـب و 

 ن نبـود مهـارت کـافیّ مبی،سازی نوبنیاد و اصیل دینی در او برانگیختن مخاطب و ذائقه
  .در شناخت مخاطب و نیازهای ضروری او برای هدایت و سعادت است

  شناخت دشمن و تحلیل جریان رقیب. ٢ـ ٨
، نگـاه هوشـمندانه بـه راهبردهـای  ی اهـل بیـتهـا از منظر قرآن کریم و آموزه

 ؛جریان رقیب از جمله شناخت دشمنان یکی از اضالع مهم موفقیت مکتب دینی اسـت
ـه أولیـ ۀ دد از جمله آیه شریفموضوعی که در آیات متع ذونـه وذر َأ ِ ْ ََ َُ َُ َّ ِّ ُ َ ُ ِ

َّ َفت م اَ ْء مـن دوىن و  ُلکـ َ ُْ َ ِ ُ ِ َ
ًعدو بئس للظلمني بـدال َ َُ ٌَّ ِ ِ َّ ِ َ ْ ِ َ )کید قـرار گرفتـه اسـت)۵٠ /کهف نیـز (  و آیات فراوان دیگر مورد تأ
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  ....) و١۴ / تغابن؛١ / ممتحنه؛٢٢ / مجادله؛۵٣ /اسراء؛ ١١۴ / توبه؛۴۵ ـ۴۴ / نساء؛٢٠٨ و ٣۶ /بقره: ک.ر
تبلیغ دین و رسالت الهی مانند هر مأموریت خطیر دیگر نیازمند هوشیاری، تیزبینی و 

 به ویژه زمانی که بزرگان و سیاستمداران جریـان مخـالف ؛تدبیر صحیح و کارآمد است
 در  از جملـه حـضرت صـالحنوع مواجهه انبیـاء. دهند  میصفی واحد تشکیل

ی بسیار زیبا و کارگشای قرآن بـرای ها  و جنگ روانی دشمن یکی از نمونهها توطئهبرابر 
  .)۶٣ـ ۶٢ /هود( مدیریت جریان تبلیغ امروز نیز هست

ی مخالف و یا معاند دینـی نـسبت بـه ها اندیشی است که فکر کنیم جریان این ساده
 یا مکتـب، برنامـهتوجه هستند و یـا بـرای تـضعیف و نـابودی   و اقدامات ما بیها برنامه

 عدم توجه جریان تبلیغـی ،نکته بسیار مهم در این مبحث. چندان جدی و خاص ندارند
ی حاصـل از هـا  و کارشـکنی...) و١١ /حـشر؛ ١٢ /احـزاب؛ ٩ /بقـره( ی داخلـیهـا به دشمنی
ی هـا  و تقابـلها  و حسادتها  و تفریطها  و انحرافات، افراطها ، جهل و خرافهها کوتاهی

  .ی به ظاهر خودی استها جریانپشت صحنه 

  بازنگاهی به الگوی نظارت و ارزیابی. ٣ـ ٨
: ی ثابت الهی، نظـارت کامـل و مـداوم بـر نیـات و عملکردهاسـتها یکی از سنت

 م ورسوله واملؤمنون وسـرتدون إىل عـامل الغیـب والـشھا َّوقل اعملوا فسريی اهللا  َ َ َ َ ُ َِ ْ َ ْ ُ
ِ ِ ِ َ َُّ َُ ُ َ ُُ ِ ْ ُ ْ َُ ْ َعملُکَ َ َ َ َ َ ُ َ ْ م مبـا کنـمت ِ ْدة  ُ ْ ُ

ِ ْ ُبـئُک ِّ َ ُفی َ ِ َ
ُتعملون َ ْ َ )دقت در نظارت و عمومیت آن. )١٠۵ /توبه :  ن ىف ْإن تك مثقال حبة مـن خـردل  َفـتُکْ َ

ٍ َ ْ َ ِ ٍِ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ِ
ــا اهللا إن اهللا لطیــف خبــري ٌرة أو ىف الــسماوات أو ىف األرض یــأت  َ ٌ َ َ ُ ْ َّْ ِ َ ِ ِ ِ

ْ َ ِ ْ َ ْ
ِ ِ

َ ََّ ٍ َ ــْ َ
 )ا اشــراف  همــراه بــ،)١۶ /لقمــان

ْفلنقصن عل  :کامل اطالعاتی
ِ
ْ َ ََ َّ َّ ُ َ َ بعمل وَ ٍ

ْ ِ َما کنا غـائبنيِ ِ َّ ُ
 )منـدی از ابـزار مختلـف  ، بهـره)٧ /اعراف

، نظـارت )۴ /زلزلـه(  و طبیعـتها ، نظارت مکان)٢۴ /نـور(  نظارت اعضاء و جوارح:شامل
ی این نظـارت ها ز ویژگی ا)١٠۴ /آل عمران(  و نیز ابزار نظارت عمومی)٨٩ /نحل( پیامبران

  .الهی است
ای کـه ضـرورت   به گونـه؛ اثرسنجی آن است،ترین کارکرد نظام نظارت تبلیغی مهم

اجرای .  خارج شودها بهره از اولویت دارد کارهای تأثیرگذار استمرار یافته و اقدامات کم
کـی از البتـه ی. ی مختلف از امور حیاتی در هر مدیریتی استها مستمر نظارت در قالب

 اکتفا به خودنظارتی و خودکنترلی و نیز جـزء و بخـش ، در این حوزهها بزرگترین غفلت
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 باید سهم و توانایی و نیـز امکانـات هـر نگر کل در صورتی که در نظارت ؛ استکنترلی
ی آشکار ها توان به انواع نظارت  میدر این ارتباط. بخش به صورت دقیق مشخص گردد

. ی اجتمـاعی و مردمـی اشـاره نمـودهـا وس و همچنـین نظـارتو علنی، پنهانی و ناملم
ی مطالعـاتی، هـا ی جامع ارزیابی کیفی و کمی در قالب طـرحها عالوه طراحی روش به

ی نخبگانی ها مندی از نظرات و تحلیل ی میدانی، و همچنین بهرهها مشاهدات و تحلیل
رویکردهای بنیادین و تواند در پایش مستمر اهداف و   میاز جمله امور مکملی است که

  .مبنایی تبلیغ دینی و عدم انحراف و تغییر در آن متجلی باشد

  گیری نتیجه
بهای اهـل بیـت  با نگاهی به مضامین و معارف عمیق آیات شریفه و روایات گران. ١

ی هـا ی و ناکارآمـدهـا کـه ضـعفیش از آنکنـیم بـ  می مشاهدهعصمت و طهارت
مـستند رش در او ی و نبـود پـذی به مخاطب، عدم همراه راینی و جریان تبلیغ دها تیفعال
ی خـود هـا  و فهمها لی در تحلی اساسهای ی همراه با بازنگریک نگاه جدید ی با،میکن
  .میده آن و عملکرد متناسب با آن داشته باشیچیق و پین و ابعاد عمیاز د
 و یهـن الیـکـران د ی و اعمـاق بـی مخاطب از هـسته درونـیم برایتوان ی میزمان. ٢

ن را یـم کـه بـا تمـام وجـود اعمـاق دیی آن سخن بگوی و معنوی مادی واالیکارکردها
. میده باشـیت، عـدالت و جامعیـت دیـن را چـشیـِدرک کرده و لـذت عقالنیـت، معنو

 از ی،شناسـ ی و هـستی تمرکز بر خودشناسی به جایرونیش از حد به مخاطب بیتمرکز ب
  .ک استیتراتژ اسهای ین نقاط غفلت ما در طراحیبزرگتر
ان از یـق متولیـ دقهـای نشی و نبـود گـزیغـیان تبلیـ راهبـردی جریعدم سامانده. ٣

گیری   حوزه و افراد خاص و شکلین به فضایغ دیان تبلی کردن جریسو و انحصار کی
شرفت یـ مـانع پ،گـری دیسـطحی از سـو ای و یـا یـک ی دینـی الیـههـا تدریجی جریـان

  .ی عمیق دینی شده استها جریان
ت موجود، داشتن نگـاه جـامع و مطالعـات یراهکار مهم نسبت به خروج از وضع. ۴

ی جامع رصد، پـایش و ها ن، طراحی نظامیت دین و جامعیادیعمیق در ابعاد و اهداف بن
ن یو همچنـ شـده ی بـالقوه و کمتـر توجـههـا مشارکت و دخیل کردن عناصر و ظرفیـت



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

۵۶  

  .تن اسیغ دی به حوزه تبلیبعد  تکهای  از نگاهخروج
 نـه توصـیه و ،تعریف رویکردهای تبلیغ دینی باید ناظر بر رفتـار و عمـل باشـدباز. ۵
ی دینـی هـا به همین دلیل ضروری است راهبردهای مشاهده عملی و عینی گزاره. گفتار

  .نسبت به گزارشات توصیفی از دین اولویت اجرایی داشته باشد
گـاه منـسجم و سیـستمی بـه  نداشـتن ن،از بزرگترین عوامل عدم موفقیت تبلیغـی. ۶

جریان تبلیغ دینی باید از نگـاه . موضوعات و نیازهای مخاطب و ابعاد مختلف آن است
  .سویه گام بردارد گیری همه بخشی و جزئی صرف به سمت جهت

نظام نظارت و ارزیابی تبلیغ دینی از جمله موضوعات اساسی است که باید مورد . ٧
ی کیفی و کمی سنجش قـرار ها رایانه همراه با شاخصگ ی واقعها بازبینی و تقویت نگاه

 و هـا  و یا موانع و چالشها  مانع از تحلیل منطقی موفقیت، موضوعی که فقدان آن؛گیرد
  .ی تبلیغ دین شده استها ضعف
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  .ش ١٣٩٢هایی از قرآن کریم،  ، تهران، مرکز فرهنگی درسقرآن و متولیان فرهنگیپور، مهدی،  اسماعیل .۵
  .ش ١٣٩۴، مشهد، راز توکل،  مادران چهارده معصوم، پور، احمد امیری .۶
  .ش ١٣٨٠، رشت، کتاب مبین، قرآن و فرهنگ زمانهعلی، ایازی، سیدمحمد .٧
دفتــر ، تهــران،  دیویــد فــردخالصــه کتــاب مــدیریت اســتراتژیکاعرابــی،  محمدســید  وعلــی ،پارســائیان .٨

  .ش ١٣٩۴، های فرهنگی پژوهش
، ترجمه محمدعلی انصاری، قم، نـشر امـام الکلم  الحکم و دررغررتمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد،  .٩
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  .ش ١٣٨۵، قم، مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآنمصطفوی، حسن،  . ٣١
  . ش١٣٨٣، تهران، صدرا، آشنایی با قرآنمطهری، مرتضی،  .٣٢
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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢٩های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارۀ  آموزه
   پژوهشیعلمی ـ: نوع مقاله

  بررسی سبک زندگی ایمانی
  در پرتو قرائت مضمونی و ساختاری سورۀ حجرات

  مبتنی بر معناشناسی ایمان و کفر
    ١ّابوالفضل حری  

  دهکیچ
این جستار، سبک زنـدگی ایمـانی را در پرتـو قرائـت مـضمونی و سـاختاری 
سورۀ حجرات و بـا عنایـت بـه مبحـث نظـری معناشناسـی ایمـان و کفـر بررسـی 

 المیـزانابتدا به پیشینۀ بررسی سورۀ حجرات در تفاسیر مختلف از جمله . کند یم
سـپس، سـاختار و مـضمون سـورۀ . شـود ها اشاره می نگاری  و برخی تکنمونهو 

هـا الـذین ّیأیـا «عبـارت . شـود حجرات در پرتو سبک زندگی ایمانی بررسـی مـی
. سـازد  اسالمی را برمیقی شده که ایدئولوژیل، نوعی فراخوانی یا خطاب ت»آمنوا

هـا در پرتـو  ایـن فراخـوانی. در این سوره، شش بار این فراخوانی به کار رفته است
آنگاه از سبک زندگی . شوند معناشناسی دو مفهوم متضاد ایمان و کفر بررسی می

هـا از نـوع  شود که این فراخوانی در ادامه، گفته می. آید ایمانی نیز ذکر به میان می
بـر پایـۀ .  الزم اسـت در سـبک زنـدگی ایمـانی از آنهـا پرهیـز شـودسلبی است و

معناشناسی دو مفهوم ایمان و کفر و حوزۀ معنایی آنها، شش صفت نکوهیـده در 

                                                                 
 ٣٠/١/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ١٢/٩/١٣٩۶: افتیخ دریتار.  
  .(horri2004tr@gmail.com) استادیار دانشگاه اراک. ١
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: ایـن شـش صـفت عبارتنـد از. شـوند  سوره که ریشۀ زبانی دارند، بررسی میاین
ه تقـوا آنگا. استهزاء، عیبجویی، انتساب القاب زشت، گمان بد، تجسس و غیبت

در پایان، الگویی . شود ثر بر این شش صفت نکوهیده معرفی میٶبرترین صفت م
مبتنی بر دو قطب ایمان و کفر برای سبک زندگی ایمانی ترسـیم شـده و بـه چنـد 

  .شود یافته اشاره می
  .سبک زندگی ایمانی، معناشناسی، ایمان، کفر، حجرات :یدیلکواژگان 

  مقدمه
نهم و بـه ترتیـب نـزول، و مصحف شریف، سورۀ چهل سورۀ حجرات که به ترتیب 

» مثـانی«گانـۀ  هـای سـی  از سـورههصد و ششمین سوره و از حیث حجم، آخرین سور
 راایـن سـوره نـزول . آیـد های کوتاه مدنی به حساب می  سورهۀ از جمل، آیه١٨است، با 

ّ مفـصل یهـا  را آغاز سـورهبرخی آنو   دانستهپیامبر بعد از هجرت ،اجماع مفسران
اسـت و آن اتـاق » حجره«حجرات در لغت جمع . اند ر شمار آوردهقرآن د) ّمفصالت(

از جمله مضامین اصلی این سوره کـه آن .  استهای متعلق به همسران پیامبر یا اتاق
داننـد،  را سورۀ اخالق، ادب و نظم، آداب و مناسبات اجتماعی جامعۀ ایمـانی نیـز مـی

 و آداب معاشـرت و بـه ویـژه طـرز  و حـریم پیـامبرلزوم حفـظ حرمـت: عبارتند از
آورنـد  ن مـیاهایی که فاسـق ؛ تحقیق و تتبع دربارۀ اخبار و پیام)۵ ــ١آیات (گفتگو با ایشان 

؛ عـدم اسـتهزاء یکـدیگر )١٠ـ٩آیات (منان ٶ؛ دستور به احراز صلح و عدالت میان م)۶آیۀ (
؛ دوری از گمـان دیگـران و رفتـار ؛ پرهیز از غیبت، بدگویی و تجسس در احوال)١١آیۀ (
  . و اینکه مسلمانان جملگی با هم برادرند)١٢آیۀ (؛ یکسانی مرد و زن نزد خدا )١٢آیۀ (

  پیشینۀ بحث
یکسان بـرای ایـن سـوره ذکـر و در شـرح و تفـسیر ) های(عمدۀ تفسیرها، شأن نزول

، از نمونـه و میـزانالاز این میان، دو تفسیر . اند سوره، از راه و روش یکسان تبعیت کرده
تـر شـأن نـزول آیـات سـوره را  تـر و دقیـق یئـمیان خیل تفاسیر شیعی و سـنی معتبـر، جز

: ک.برای آشنایی بیشتر بـا اغـراض سـوره ر(اند  بررسیده و تفسیرهای جامعی از سوره ارائه کرده
ن نیز به دلیـل اهمیـت و جایگـاه خـاص ابرخی از مفسر. )١٨/۴۵۵: ١٣٧۴موسوی همـدانی، 
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هـایی را  نگـاری  که نوعی دستورالعمل برای جامعه و فرهنگ اسالمی است، تـکهسور
اخـالق  سیدرضـا صـدر؛  ازتفـسیر سـوره حجـرات:  از جملـه؛انـد بر این سوره نگاشـته

تفـسیر  (نظـام اخالقـی اسـالم؛ ی شبستری سیدمرتض از)تفسیر سوره حجرات (اجتماعی
یفه حجـرات (قرآنآدابی از ؛ ی تبریزی جعفر سبحان از)سوره حجرات   از)تفسیر سوره شر

  .یعبدالحسین دستغیب شیرازسید
برخی پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی، برخی آیات ایـن سـوره را نیـز شـرح و تفـسیر 

 را جداگانـه ١٣ تـا ٩، آیـات  روز با قـرآن٣۵۶ در کتاب )١٣٩٠( ای الهی قمشه. اند کرده
 ، شواهد مثالآثار ادبی فارسی و غیر فارسیشرح و تفسیر کرده و برای این آیات، از میان 

را  ١٣ تـا ١١، آیـات استدراک مـصحف اسـالمیدر کتاب  (Mir, 2008)میر . آورده است
 دهد در دو گروه فردی و جمعی جای میوی صفات رذیله را . شرح و بررسی کرده است

ماره  در طی چند شـمکتب اسالممجلۀ . کنیم که در جای مناسب خود به آنها اشاره می
ارتباطی که مفسر ایـن مجلـه . دهد ، آیات این سوره را شرح و توضیح می١٣۴٧در سال 

  .کند، از موارد ذکرشدنی است میان آیات این سوره و زندگی و جامعۀ معاصر برقرار می
ها و حتی آثـار  نگاری با این حال، نکته اینجاست که نه در تفاسیر سنتی و نه در تک

نی در پرتو قرائت مضمونی و ساختاری آیات سورۀ حجـرات معاصر، سبک زندگی ایما
در واقع، درست است که سبک زندگی، برچسبی است که . بررسی و تبیین نشده است

زمـین بـه فـضای فرهنگـی و اجتمـاعی  در سالیان اخیر از راه مطالعات فرهنگـی مغـرب
کـریم جامعۀ کنونی وارد شده است و نکات حسن و عیب خـاص خـود را دارد، قـرآن 

ها و عناصر نه فقط زنـدگی  لفهٶ قرن پیش توانسته به طرزی نیکو و کارآمد، م١۴بیش از 
طرفـه اینکـه اگـر .  اسالمی را بیان و تبیین کنـد ـروزمره، بلکه فرهنگ و جامعۀ ایمانی

زمین، فرهنگ و جامعۀ مادی انسان را در برنامۀ کاری خود  مطالعات فرهنگی در مغرب
تـر، امـور معنـوی و  رآنی، نه فقط امـور مـادی، بلکـه از همـه مهـمدارد، سبک زندگی ق

از این رو، ابتدا خـود سـوره و . دهد اخروی انسان را نیز در تیررس اهداف خود قرار می
کنیم و سپس تبار سـبک زنـدگی را در مطالعـات فرهنگـی معرفـی  آیات آن را تبیین می

تو قرائت مضمونی و سـاختاری های سبک زندگی ایمانی را در پر کرده و آنگاه شاخص
  .کنیم آیات سورۀ حجرات بررسی و الگوپردازی می
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  شناسی سورۀ حجرات  و مضمونساختار
هـای  های مثانی و از اولین سوره گونه که گفته شد، این سوره از آخرین سوره همان

از . پس از سورۀ فتح و قبل از سورۀ ق آمده است که شود مفصالت قرآنی محسوب می
 سـنگ بنـای ْلیـتّمکم. داننـد  این سوره را مکمل سورۀ فتح مـیْ، برخی مفسراناین رو
حقیقت این است که برخـی سـور قرآنـی بـه زعـم . (Mir, 1986)های مزدوج است  سوره

دو بـا هـم  برخی مفسران مانند اصالحی و فراهی، از حیث مـضمونی و سـاختاری دوبـه
حـال دو سـوره کـه بـه . کنند یجاد میها را ا سوره های مزدوج یا زوج جفت شده و سوره

کنند و مفهـوم  طرزی داللتمند یکدیگر را کامل کنند، یک زوج سورۀ مکمل ایجاد می
 هر زوج سـوره ی، تا)Ibid.: 77 :به نقل از( یًمعموال اصالح. لیت نیز از همین روستّمکم

لتمنـد در  دالیداند، گرچه دو سوره به طـرز ی همانند می عمود و محتوایًرا اساسا دارا
ان دو یـت میـلّمکن رو میتفـاوت و از همـ. نندک یطرز عمل عمود و محتوا با هم فرق م

شود تا به خـود  یها در خصوص موضوعات آنها مربوط م شتر به طرز عمل سورهیسوره ب
سورۀ مکمل، مضمونی که در آیۀ انتهایی یک تا سـوره آمـده،  گاه در زوج. موضوعات

برای نمونه، آیۀ انتهـایی سـورۀ فـتح . شود دای تای دوم ذکر میبا عباراتی متفاوت در ابت
 است؛ از این رو، آیۀ آغازین سورۀ حجـرات، در وصف و نکوداشت شخص پیامبر

از این رو، درک کلی هر . دستور به رعایت ادب و اخالق در محضر مبارک ایشان است
سوره که از آن به مین و غرض خود اسوره از جمله سورۀ حجرات، نه فقط بر اساس مض

ای  سـوره ـزبـانی و روابـط بیناـ کنند، بلکه بر اسـاس بافـت بـرون ای یاد می آیهـ روابط بینا
ای نیـز در راسـتای سـپهر  سـوره ـگردد و البته نیـک پیداسـت کـه روابـط بیناـ میسور می

اندیشگانی و منظومۀ گفتمانی قرآن قـرار دارد کـه همـان هـدایت ابنـای بـشر بـه سـوی 
از ایـن . است و در آیات آغازین سورۀ بقره به طرزی نیکو تبیین شـده اسـترستگاری 

رو، اگر برای نمونه، قرار است سبک زنـدگی ایمـانی بـر اسـاس آیـات سـورۀ حجـرات 
جامعـۀ ایمـانی در ایـن هایی که از  لفهٶها و م بررسی شود، نباید فراموش کرد که ویژگی

  قرآن قرار داردقی ـ دینی معادمحورسوره فهرست شده، جملگی در دورنمای نظام اخال
در واقـع بـه تعبیـر . که همانا هدایت بشر بـه سـوی رسـتگاری در جهـان اخـروی اسـت
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خود یـک نظـام جـامع و مـانع نیـست،  به این جهان، خوداخالقیات مربوط به«، ایزوتسو
بلکه به عکس، ساختار آن مبتنی است بر هدف و مقـصد نهـایی کـه بـرای ایـن جهـان 

 و این اندیشه، بـاالترین اصـل اخالقـی رفتـار و )، با تغییرات٢٢٠: ١٣٧٨(» ه استمقدر شد
الظـاهر  بنابراین هنگامی که از سبک زنـدگی کـه علـی. شود کردار آدمیان محسوب می

کنـیم، معنـای قرآنـی از  زمین است، بحث می عنوانی برآمده از مطالعات فرهنگی مغرب
سیر کنیم و در منظومۀ گفتمانی قرآن سته باشیم در در واقع اگر خوا. کنیم میاستفاده آن 

این سپهر، غرض و هدفی را بـرای سـورۀ حجـرات تعیـین کنـیم، الزم اسـت بـه جامعـۀ 
در حقیقت بحث و غرض اصـلی سـوره، . ایمانی اشاره کنیم ایمانی در برابر جامعۀ غیر

گفتمـان قرآنـی ایمان در مقابل کفر است که البته این مضمون با اندیشۀ کلی حاکم بـر 
هـای  از این رو در این جستار، شـاخص. یعنی تقابل خیر و شر، همخوانی و تناسب دارد

کنیم، در پرتو مضمون اصـلی  جامعۀ ایمانی را که از آن به سبک زندگی ایمانی تعبیر می
  .کنیم سورۀ حجرات بررسی می

  فضای کلی و اجزای سورۀ حجرات
هـای مکـی،  ای مدنی بـر خـالف سـورهه اجماع این است که مضمون اصلی سوره

در واقع پس از غـزوات و . دستورات و فرامین مورد نیاز برای برپایی جامعۀ ایمانی است
شوند که مقـدمات اولیـۀ بـرای تـشکیل جامعـۀ  های بسیار، پیامبر اسالم آماده می جنگ

ها و  لفهٶاز آنجا که اسالم، نه دین فردی بلکه اجتماعی است، م. اسالمی را فراهم آورند
ها  از این رو، عمدۀ آموزه. بینی شده است اصول مبنایی زندگی اجتماعی نیز در آن پیش

و اصول اساسی تشکیل زندگی اجتمـاعی بـه طـرق مختلـف و بـا عبـارات گونـاگون و 
خـالف زنـدگی  زنـدگی اجتمـاعی بـر. های مدنی آمده اسـت کارآمد در سرتاسر سوره

ها  د را دارد و تعامالت و مراودات مختلف انسانفردی، مناسبات و مقتضیات خاص خو
اینکـه چگونـه بـا : گیری روابط اجتماعی است با یکدیگر، از جمله اصول کمینۀ شکل

 چگونه با ایشان همکـالم شـوند؟ چگونـه افـراد بـا یکـدیگر ؟ معاشرت کنندپیامبر
فتـار  چگونـه میـان خـود و دیگـران بـه عـدالت و صـلح ر؟مراودات کالمی برقرار کنند

کنند؟ چگونه خبررسانی کنند؟ چگونه میان دیگران صلح و آشتی برقرار کننـد؟ اینکـه 
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د؛ در کار یکدیگر تجسس نکنند؛ به یکدیگر گمان بـد نبرنـد؛ ن را تمسخر نکنیکدیگر
غیبت یکدیگر را نکنند و اینکه بدانند خداوند آنها را قبیله قبیلـه آفریـده تـا یکـدیگر را 

متر اینکه مالک برتری نزد خداوند، نـه نـژاد و رنـگ و هویـت،  مبشناسند و از همه مه
بلکه تقوا و پرهیزگاری است و اینکه ایمان نه به سخن بلکه به دل و رفتار است و دسـت 

دهـد،  آخر اینکه خداوند عالم بر تمام خفیات و مکنونات و بـه آنچـه انـسان انجـام مـی
را در سورۀ حجرات گرد آورده و از ها  از همین روست که خداوند این ویژگی. بیناست

در . انـد همین روست که این سوره را سورۀ اخالق و نظم زندگی اجتمـاعی نیـز نامیـده
 استفاده کـرده )٣۴: ١٣٧٨(گانۀ ایزوتسو  بندی سه یک کالم و اگر خواسته باشیم از دسته

گویـد  باشیم، زبان اخالقی سورۀ حجرات، از اصول، قواعد و قوانینی رفتاری سخن مـی
 افراد متعلق به، یا ساکن در جامعۀ ایمانی ـ اسالمیکند که روابط اخالقی میان  و بحث می

هـای اخالقـی، جامعـه را بـه  بخشد و رعایت و عدم رعایت این آمـوزه را نظم و نسق می
نـشان وتسو هم خاطرگونه که ایز لبته همان ا١.دهد ترتیب به سوی ایمان یا کفر سوق می

 چـون ؛ گروه از هـم جـدا نیـستند، بلکـه بـا هـم ارتبـاط نزدیـک دارنـدکند، این سه می
محوری است و هیچ چیـز از دانـش و بیـنش او بینی خدا ًبینی قرآن، اساسا جهان جهان«

از این رو، برای نمونه در سـورۀ حجـرات، رعایـت . )، با تغییرات٣۶: همان( »مخفی نیست
دوسـتی خداونـد کـه  عدالت و قـسطعدالت و برقراری قسط که از مقولۀ سوم است، با 

ــستقیم داردءجــز ــاط م ب ...   : گــروه اول اســت، ارتب وا یبنھمــا بالعــدل وأقــسطوا إن اهللا  ُّأ ــ ِ
ُ َ ََّ ُ ِ ْ َ

ِ ْ ََ ْ ِ ُ ْ َ ُ ِ ْصــ
ِاملقسطني ْ ُ ْ... )ه خـدا  کـدیـنکعـدالت  د ویـده سـازش دادگرانه ان آنها رایم«؛ )٩/ حجرات

  .»دارد یدادگران را دوست م
 مقولـۀ سـوم ءسخر دیگران و عیبجویی و انتـساب القـاب زشـت کـه جـزیا اینکه تم

ُفأولئك  الظـاملون...  : شود است، نوعی ظلم به دیگران محسوب می ِ َّ ُ ُ َ ِ
ُ َ

 )آنان «؛ )١١/ حجرات
 و خداوند ظلم را که از مقولۀ اول است، نه دوست دارد و نه حتـی بـه »ارندکخود ستم
ُوال ی : کاهی اندازۀ پر ُظلمَ َ ًون فتـیالْ َ َ )یا به قدر نخ هستۀ خرمایی )۴٩ /نساء:  ن النـُال یـ َّؤ َ ُ َاس ْ

ًريا َ
 )دارد ، در حق بندگان روا نمی)۵٣ /نساء.  

                                                                 
  .نندک ی نسبت به خداوند بحث مینش آدمی خداوند و بیعت اخالقیبارۀ طبگر دریدو مقولۀ د. ١
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 اندکی دقـت در اصـول مبنـایی و کلـی زنـدگی فـردی و اجتمـاعی کـه در سـورۀ با
به سمت توان دریافت که رعایت آنها از طرف فرد، جامعه را  حجرات فهرست شده، می

 و عـدم تبعیـت از آنهـا، جامعـه را از شـمول و دایـرۀ دهد  سوق میسبک زندگی ایمانی
هـای سـبک  حال بـرای آنکـه در شـاخص. کند سبک زندگی ایمانی و قرآنی خارج می

هـا   که در تعیین شاخص»ایمان و کفر«واژه انی دقیق شویم، ابتدا به دو کلیدزندگی ایم
 و شـر در سو با مضمون خیر این دو کلیدواژه از یک. مکنی نقش اساس دارند، اشاره می

سو با برخی مفاهیم اصلی سورۀ حجرات که در باال برشـمردیم، گفتمان قرآنی و از دیگر
از آن جمله . و در کل با رستگاری و بدبختی او در جهان اخروی، ارتباط مستقیم دارند

ضور ایشان؛ رعایت عدل و ؛ فرا بردن صدا در ح مفاهیم تقدم جستن بر پیامبر: است
کـه بـدیهی اسـت . صلح؛ استهزاء دیگران؛ تجسس؛ گمان بد؛ غیبت؛ تقـوا و جـز اینهـا

 ایمـانی برخی از این مفاهیم، محصول جامعۀ ایمانی و برخـی از آنهـا، زادۀ جامعـۀ غیـر
  .شوند واژه ایمان و کفر خالصه میاست که در دو کلید

  معناشناسی مفاهیم ایمان و کفر
انـد، دو کلیـدواژه  الیه یک پیوستار قـرار گرفتـه  ایمان و کفر که در دو منتهیمفاهیم

شـوند کـه در کنـار سـایر   دینی گفتمـان قرآنـی محـسوب مـی ـمتضاد در نظام اخالقی
 در ،»...ا، تسلیم، اهتداء، شکر وّبر، تقو« مانند ،واژگان که شمول معنایی یکسان دارند

، طغـی، اسـتهزاء، فـسق، ّوغی، بطر، عتـبت، کبر، شرک، ضالل« و واژگان ،گروه ایمان
های معنـایی ایمـان و  ها و حوزه  در گروه کفر، شبکه»...فجور، ظلم، تعدی، اسراف و

از ایـن رو، اغـراق نیـست . دهنـد کفر را در منظومۀ گفتمانی قرآن کریم نظم و نسق می
َاگر کل ساختمان جامعۀ ایمانی که سـورۀ حجـرات مثـل اعـالی آن اسـت،  بلکـه کـل َ

واژۀ دو سوی یک پیوستار، در تقابل با  قرآن و اسالم را در این دو کلیدمنظومۀ گفتمانی
  .هم قرار دهیم

  مفهوم ایمان و حوزۀ معنایی آن
 باور  و به معنای اعتقاد،است» امن«از باب افعال و از صیغۀ متعدی » ایمان«مصدر 
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 ایمان یعنی امن بودن در اعتقاد به معنای صلح، آرامش و» أمن«ریشۀ .  به چیزیداشتن
 مجـرد ینیز از ریشۀ ثالثـ» منٶم«صفت فاعلی .  استو باور یا در آرامش با خود بودن

:  آمـده اسـت)١/١٢۴: ١٣٧١قرشـی، ( قاموس قرآندر . ایمان استبااعتقاد یا باو به معنای 
ْوآمـ  مثـل اسـت دادنی منـیاای معنـه بـ باشـد بنفسهی ّمتعد اگر امن فعل ُ َ َ ٍ مـن خـوفَ ْ َ ْ ِ 

 نیهمـ از استی حسن اسماء از ه کمؤمن و دیگردان منیا ترس از را آنهای عنی )۴ /قریش(
ُال إله إال هـو امللـك القـدوس الـسالم املـؤمن ) مفردات (دهنده یمنیای عن یمعناست، ِ ْ ُ َْ ُْ َّ ُ ُّ ُ ْ ُ ِ َ ُ َّ َ

ِ َِ )٢٣ /حـشر(. 
ایمـان بـه خـدا؛ ایمـان بـه : در گفتمان قرآنی، ایمان در پـنج چیـز خالصـه شـده اسـت

؛ ٢٨۵/ بقـره( فرشتگان؛ ایمان به کتب آسمانی؛ ایمان بـه پیـامبران و ایمـان بـه روز قیامـت
من حقیقـی بـه دسـت ٶدر برخی آیات قرآنی، تصویری کامل از سـیمای مـ. )١٣۶/ نـساء

ِإمنـا املؤمنـون الـذ  : نمونـه برای؛داده شده است
َّ َ ُ َِ ْ ُ ْ َّ ُن إذا ذیِ َ

ِ ِ وجلـت قلـو وإذا تلُ اهللارَِکَ ُ َ
ِ َ َْ ُ ُ ُ َُ ْ َت علـَیـِ َ ْْ

ِ
ُاتـه َی آْ ُ

ِزاد إ ْ ُ ْ َ ــا وَميَ َان َ َ ْ ر ً ِ
ِّ ََ َلــونَّکَوَ ِالــذ٭ ُ

ــا یَُِن یَّ ْمــون الــصالة وممــا رزقن ُ َ ْ َ َ َّ ِ َ َ َ َّ َ َنفقــونُیُ ُ ِأولئــ٭ ِ
َ ْ ــا هلــم َكُ ْ  املؤمنــون حق ُ َ ًّ َ َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ُ

َدرجات عند ر و َْ ِ
ِّ َ ََ ِ ٌ ٌمغفـرة ورزق َ ْ ِ َ ٌ َ ِ ْ  خـدا چـون ه کـاند یسان کهمان مؤمنان«؛ )۴-٢/ انفال( ٌميرَِکَ

 بـر و دیـفزایب مانـشانیا بر شود خوانده آنان بر او اتیآ چون و بترسد شانیدلها، شود ادی
ی روز شانیا به آنچه از و دارند یم پا به را نماز ه کهمانان ؛نندک یم لکتو خود پروردگار

ًحقا ه کهستند  آنان.نندک یم قانفا میا داده  درجات پروردگارشان نزد آنانی برا. مؤمنند ّ
  .»بود خواهد ویکنِی روز و آمرزش و

منین فقط واجد این صفات نیستند، بلکه آنان این صفات را در ٶنکته اینجاست که م
ی د، آن ایمان، واقعنبندند و اگر چنین نکن های پسندیده در جامعه به کار می مقام کنش

در واقع، ترس از یاد خدا، آنان را در قالب شکرگزاری، نه فقط به . و راستین نخواهد بود
شود کـه آنـان  ًدهد، بلکه ضرورتا سبب می سمت اطاعت محض از قادر متعال سوق می

این شکرگزاری و اطاعت را در قالب اعمـال و کـردار صـالح در جامعـه و در روابـط بـا 
ٶمنین راسـتین،  از همین روست کـه جامعـۀ متـشکل از مـ، بروز و ظهور دهند ودیگران

  ـهای نظـام اخالقـی کند و سبک زندگی در آن از کنش تدریج صبغۀ ایمانی پیدا می به
شود و در آیـات  منین فقط به آیات باال محدود نمیٶالبته صفات م. گردد دینی متأثر می

 و )٧۴ــ٧٢ و ۶٨ ـ ۶٣/ فرقان: لهاز جم( منین ترسیم شده استٶتری از م دیگر نیز سیمای کامل
ین مـٶمن آن، صـفات و خـصایل ١١ تـا ١ون کـه آیـات مٶمنـتر، خـود سـورۀ  از همه مهم
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ین مٶمنهای  های خود، ویژگی اما باز قرآن در سایر سوره.  را فهرست کرده استراستین
ا ذکـر تـر و بـ تـر و دقیـق یئـیادآوری کرده یا جز» منواآها الذین ّیأیا «را در قالب عبارت 

 از این شـمار ،سورۀ مورد بحث جستار کنونی یعنی سورۀ حجرات. شمرد مصادیق برمی
  .کنیم است که در جای خود به آن اشاره می

یابد که با سوی  مفهوم ایمان و حوزۀ معنایی مرتبط با آن، آنگاه دوچندان اهمیت می
  :نویسد تسو میایزو. دیگر پیوستار یعنی مفهوم کفر و شبکۀ معنایی آن سنجیده شود

تقابل و تضاد بنیادی میان کفر و ایمان، معیار و مقیاس نهـایی اسـت کـه از رهگـذر «
بینی اسالمی، به دو مقولۀ اخالقی متفـاوت  آن، همۀ صفات و خصایل آدمی در جهان

شود و این دوگانگی بنیادین، کلید واقعی تمام نظام اخالقی اسـالم  و متضاد تقسیم می
  .)، با تغییرات٣٧٩: ١٣٧٨(» شود محسوب می

  مفهوم کفر و حوزۀ معنایی آن
. ، در اصل به معنای پوشیدن و نهـان سـاختن اسـت»ر ف ک«از ریشۀ » کفر«واژۀ 
  :دیگو مفردات راغب در

 را اشـخاص ه کـمیگـوی افر کـرا شـب. اسـت ءیش پوشاندنای معنه ب لغت در فرک«
  .»پوشاند یم نیزم در را تخم ه کمیگوی افر کرا زارع و پوشاند یم

آنگاه که این واژه، معنای پنهان داشتن یا نادیـده گـرفتن نعمـات خداونـدی را پیـدا 
در معنـای متـضاد ایمـان واژۀ کفر اغلب  .رود به کار می» ناسپاسی«کند، در مفهوم  می
 فرشتگان را بـاور نـدارد، بـه ،کافر نیز کسی است که به خدا ایمان ندارد. رود کار می به

واژگـان مـرتبط بـا . کنـد کتب آسمانی ایمان ندارد و روز قیامت را انکـار مـیپیامبران و 
یک بـه طریقـی بـا معناهـای  ، هر»... وطغیان، عصیان، فجور، فسق«مفهوم کفر مانند 

آیـد میـان دو معنـای رایـج واژۀ کفـر  باری به نظر می. کنند کفر، شمول معنایی پیدا می
؛ چـه آن کـه شـکر نعمـات خداونـد را جود باشدایمانی، ارتباطی مو یعنی ناسپاسی و بی

که بـه خـدا  های او ایمان ندارد و آن آورد، به طریقی به خدا و آیات و نشانه جای نمی به
در واقع به تعبیر ایزوتسو، کافر کسی است . کند ایمان ندارد، به نوعی، کفران نعمت می

دهد،  اسگزاری نشان نمیکه نه فقط در برابر رحمت خداوند، در رفتار و کردار خود سپ
البتـه . )، بـا تغییـرات٢۴٠: ١٣٧٨(زنـد  بلکه در برابر او، به طغیـان و عـصیان نیـز دسـت مـی
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کنـد،   منتـشر مـی دینـی در قـرآن ـمفـاهیم اخالقـیای که پس از کتاب   در مقالهایزوتسو
 بنـدی و تعریـف تـر دسـته ها، معنای واژۀ کفر را دقیق اساس مکی و مدنی بودن سوره بر
انـد کـه  هم تنیده شده باری، در آیات قرآنی، دو مفهوم واژۀ کفر گاه چنان در. کند می

ی ابه هر جهت، در این جستار ما بـا معنـ. توان آن دو را از هم بازشناخت به دشواری می
  .کفر در برابر ایمان سروکار داریمۀ واژ

  ایمان در برابر کفر
واژگان متضاد است کـه  از جمله جفتگونه که گفتیم،  مفاهیم ایمان و کفر، همان

در واقـع، کفـر و ایمـان، دو صـفت و سـجیۀ . بودن یکی بـه منزلـۀ نبـود دیگـری اسـت
. توانند در یک زمان واحد، در دل و اندیشۀ افراد جای گیرند شخصی متضادند که نمی

ایمان و حوزۀ معنایی مرتبط با آن، در تـضاد بـا کفـر و شـبکۀ معنـایی  در آیات بسیاری،
َإن اهللا  :  بـرای نمونـه؛مرتبط با آن قرار گرفته است َّ ِدخل الـذُیـِ

َّ ُ ِ ات جنـات یْ ٍن آمنـوا وعملـوا الـصا ِ َِّ َُ ََ ِ َّ ُ َ َ َ
ِر ْ ار والذیَ تھا األ ِ من 

َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ْ
َ

ُفروا َکَن یِ ََ َمتعون وَ َ ُ َّ َلون ُکْأَیَ ْمـا تأَکُ َ ًل األنعـام والنـار مثـوُکـَ ْ َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ ْ ْ هلـمیُ ُ َ )محمـد /
 ِریـز از هیی کباغها در اند، رده کستهیشای ارها کو آورده مانیا ه کرای سان کخدا«؛ )١٢
 انـد، شـده افر کـهی کـسانک] هکآن حال [و آورد یدرم، است روان نهرها آنها] ِدرختان[
] یلـ[و خورنـد، یمـ خورنـد، یمـ انیـچارپا ه کـگونـه همـان و برند یم بهره] ظاهر در[
  .»ستا آتش آنها گاهیجا

 ْ بهشت،اند و از این رو ان در پی انجام دادن کارهای نیک و شایستهمٶمندر این آیه، 
انـد، از ایـن رو، از آتـش جهـنم  اداش آنان است و کافران در پی کسب لـذات دنیـویپ

طرفه اینکه نه فقط ایمان در تضاد با کفر قرار دارد، بلکـه ایمـان در . نصیب خواهند برد
ن شـبکۀ معنـایی مـرتبط بـا کفـر از جملـه فـسق و عـصیان نیـز قـرار تضاد با تمام واژگـا

 بلکـه در ، سورۀ حجرات، ایمان نه فقط در تضاد با کفـر٧برای نمونه، در آیۀ ؛ گیرد می
ِفـواعلمـوا أن   :تضاد با فسق و عصیان نیز قرار گرفته است َّ َ ُ َ ْ ْم رسـول اهللا لـو یُکَ َ

ِ َ ُ َ َ مـن ٍريِثـَک ِ ىفمُکُْعیِطـُیْ ِ
َاأل َلمر لعنمت وْ َ ْ ُّ ِ َ َ ِ َلن اهللا حبب إِکْ ِ َ َّ َ َ ِم اإلْیُکَّ

ْ َان وزَميُ َ ِنه ىفَّیَ ُ ِ قلوبَ
ُ َّرکَ ومُکُْ َله إَ ِ ْلم اْیُکَ ْفر والفسوق والعصُکُ ِ

ْ َْ ََ ُ ُ ِان أولئـَیَْ
َ ْ ُ  َكَ

َ الراشدون ُ ِ َّ ُ ُ
  از ارهـا کازی اریبـس در اگـر. شماسـت انیـم در خدا امبریپ ه کدیبدان و«؛ 

ی بـرا را مـانیا خـدا نیکل د،یشو یم زحمت دچار ًقطعا ند،ی کرویپ شما] لیم وی رأ[



  

انی
 ایم

گی
زند

ک 
 سب
سی

برر
...

۶٩  

 وی ارکدیــپل و فــر کو اراســتیب شــمای دلهــا در را آن و دیــگردانی داشــتن دوســت شــما
  .»افتگانندی ره] اند نیچن هک [آنان. ساخت ندیناخوشا نظرتان در رای شکسر

 نیز اسم فاعـل ۶یل آنکه در آیۀ اهمیت دوچندان دارد به دل» فسق«در این آیه، واژۀ 
هــای جامعــۀ ایمــانی بــه آن  آمــده کــه در بحــث و بررســی شــاخص» فاســق«آن یعنــی 

پسند و زینت قلبهاسـت  ًعجالتا در این آیه، نکته اینجاست که ایمان، دل. بازخواهیم آمد
  .ناپسند و ناخوشایند است و کفر، فسق و عصیان، دل

هـا و  تو معناشناسی مفاهیم ایمان و کفـر، شـاخصپر  بتوان در کهآید حال به نظر می
در واقـع، . هایی را برای سبک زنـدگی ایمـانی در پرتـو سـورۀ حجـرات برشـمرد مالک
ترین مالک در تعیین سبک زندگی ایمانی، در پرتو مفهوم ایمان و حـوزۀ معنـایی  اصلی

واقـع پیـدا مرتبط با آن و در تضاد با مفهوم کفر و شـبکۀ معنـایی مـرتبط بـا آن صـورت 
هایی برای سبک زندگی   با عنایت به این مالک بتوان شاخص کهآید  به نظر می.کند می

سورۀ حجرات که مورد نظر این جستار است در ًهای قرآن عموما و  ایمانی در تمام سوره
  .ًخصوصا ترسیم و الگوبندی کرد

  سبک زندگی ایمانی در سورۀ حجرات
ندگی ایمانی در سورۀ حجرات شـویم، الزم های سبک ز پیش از آنکه وارد شاخص

البته اصطالح سبک زندگی، مفهومی . را تبیین کنیم» سبک زندگی«است ابتدا مفهوم 
ًقرآنی نیست و اصال از مطالعات فرهنگی به عاریه گرفتـه شـده و در فرهنـگ اسـالمی 

، »اعقرآن، عقـل و اجمـ«را معادل تقریبی آن دانست که در کنار » سنت«توان واژۀ  می
از ایـن منظـر، سـنت، . شـود از جمله منابع مهم درک و تفسیر فرامین الهی محسوب می

های یک تمـدن و از جملـه  مایه ها و درون مایه نوعی کالن فرهنگ تاریخی است که بن
این سـنت . بخشد تمدن اسالمی را شکل داده و به انسان و زمانۀ او، هویت اسالمی می

ّالبالغه، از میان سایر امهات تغذیه کـرده و ریـشه در امـر  از خاستگاه وحی، قرآن و نهج
البتـه در بـاب سـبک زنـدگی کـه از جملـه کلیـدواژگان علـوم . قدسی و ملکوتی دارد

شناسی و به ویژه مطالعات فرهنگی است، حرف و حدیث فراوان اسـت  اجتماعی، مردم
هـایی را نیـز  مقالـههـا و  نظر کـرده و کتـابمندان بـسیاری لـه و علیـه آن اظهـارو اندیش
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ًآنچـه عجالتـا مهـم اسـت ایـن .  که در راستای اهداف این جستار قرار نـدارداند نگاشته

است که به دست دادن تعریفی برای سبک زندگی، به ارائۀ تعریف یا تعاریفی بـرای دو 
با » زندگی«مفهوم . بستگی دارد» زندگی«و » سبک«مفهوم اصلی این اصطالح یعنی 

آنگاه . های فردی و جمعی انسان ارتباط دارد تو مجموعه عقاید و نگرشدر پر» زیستن«
 نظام اندیشگانی و اعتقـادی انـسان، صـبغۀ ْها و در واقع که این مجموعه عقاید و نگرش

، زندگی نیز رنـگ )در معنای آنچه در باال دربارۀ این مفهوم گفتیم(کند  ایمانی پیدا می
یابـد،  ین نظام فکـری، بـه سـمت کفـر گـرایش مـیگیرد و آنگاه که ا ایمان به خود می

بینـی الهـی و  از نوع اول به زندگی در پرتو جهان. کند زندگی نیز همین صبغه را پیدا می
الهـی یـاد  بینی مادی و با اندکی تـسامح، زنـدگی غیـر از نوع دوم، زندگی در پرتو جهان

  .کنند می
 در اصــل، ابــزاری بــرای آیــد و  مــی١مفهــوم ســبک را کــه از واژۀ یونــانی اســتیلوس

شـیوه، طریـق و عـادات «کاری روی اجسام سخت بوده اسـت، در معنـای کلـی  کنده
هـا،  هـا، ارزش ای از طـرز تلقـی مجموعـهاین عـادات رفتـاری، . کنند تعبیر می» رفتاری
 در بـر و از جملـه زنـدگی متعـارف در هر چیزیرا ها  ها و سلیقه های رفتار، حالت شیوه
ح سبک زندگی در علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی معناهای متعدد اصطال. گیرد می
داننـد، بـر ایـن  ً که معموال او را مبدع این واژه مـیـ شناس آلمانی روان  ـ آلفرد آدلر.دارد

همتا و فردی زندگی که همۀ فرایندهای عمومی زندگی ذیـل آن   کلیت بی کهباور است
البتـه ایـن تعـاریف بیـرون از . (Adler, 1956: 191)گیرد، سبک زندگی نـام دارد  قرار می

ًآنچه عجالتا مهـم . شمار است و هدف این جستار نیز ارائه و بررسی این تعاریف نیست

هـا  جانبه، مجموعه عادات، ارزش پیکر و همه توان در نگاهی فراخ است این است که می
سبک زندگی ایمـانی یـا بینی ایمانی یا کفرمحور را به  های رفتاری در پرتو جهان و شیوه

بینی ایمانی  جهان به دیگر سخن، در جامعۀ مبتنی بر. ی کفرمحور تعبیر کردگسبک زند
 سورۀ حجرات ذکر شده اسـت، ههای مدنی و از جمل های آن در سوره و الهی که نمونه

ّ که مبین کممٶمنهای فردی یا جمعی فرد و با مسامحه، فرد  مجموعه رفتارها و کنش  و ّ
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هـای فـردی و اجتمـاعی اوسـت و  هـا و واکـنش ام باورها، اعتقـادات و کـنش نظکیف
، )که واژۀ سبک ناظر به آن اسـت چنان(صورت عادات پسنده یا تکرارشونده درآمده  به

از این رو، سبک زندگی ایمـانی کـه داللـت بـر ماهیـت . سازد ی او را برمیگسبک زند
در جامعـۀ ایمـانی دارد، دو ویژگـی ین و آحاد مـردم مٶمنهای  روابط، تعامالت و کنش

گروهی  ) عادت رفتاری یا سبک رفتاری پسندیده و تکرار شونده است، ب)الف: دارد
  . متخلق و متصف به آن رفتارهای تکرارشوندۀ پسندیده هستند،از افراد جامعه

  های سبک زندگی ایمانی در سورۀ حجرات شاخص
های مدنی قرآن دانست کـه   سورهتوان یکی از در نگاهی کلی، سورۀ حجرات را می

یکـی از اولـین . هـای اصـلی زنـدگی ایمـانی ترسـیم شـده اسـت در آن برخی شـاخص
هـای مـدنی و نـه مکـی  های زندگی ایمانی که عالوه بر حجرات در سایر سوره شاخص

 بار در قـرآن تکـرار ٨۵این عبارت که بیش از . است» ها الذین آمنواّأییا «آمده، عبارت 
قضا، در سورۀ حجرات بـا پـنج بـار تکـرار، حکـم عبـارت جداکننـدۀ   برشده و دست

، با )١/٣۶٩: ١٣٧۴موسوی همدانی، (به تعبیر عالمه طباطبایی  های سوره را پیدا کرده، بخش
خطاب این عبارت که اول . تفاوت دارد» منونٶالذین ی«یا عبارت » ونمٶمن«خطاب به 
 است و از سـایر امتهـا بـا لفـظ ا امت پیامبرشود، ب  سورۀ بقره ذکر می١٠۵بار در آیۀ 

عالمـه طباطبـایی . شـود یاد مـی» بنی اسرائیل«در ترکیب » بنی«یا » صحابأ«، »قوم«
  :نویسد می

 اختصاص بدان را امت نیا ه کستی اا محترمانه ریتعب »آمنوا نیالذ« لفظ به ریتعب پس
 از ه کـاستیی معنا آن ریغ، دارد نظر در...  جمله]این [از میر کقرآن و آنچه ...داده
 و آبرومنـد لمـهک »آمنـوا نیالذ «لمه کنیبنابرا و... رده است کاراده »نیمؤمن«لمۀ ک

  .)٣٧٣ـ١/٣۶٩: همان(... اند طبقه نیا آن از منظور جا همه ه کستی اا محترمانه

ای مطـابق بـا  ین را بـرای زیـستن در جامعـهمـٶمندر واقع، خداوند بـا ایـن عبـارت، 
در ایـن سـوره، خداونـد پـنج بـار . دهد بینی اسالمی خطاب قرار می ی و جهانایدئولوژ

خداوند در . دهد اند و یک بار، عموم مردم را خطاب قرار می کسانی را که ایمان آورده
سـبک «دهد کـه از آن بـه  ها، نوعی طرز رفتار فردی و جمعی را آموزش می این خطاب
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هـای رفتـاری را کـه الزمـۀ زنـدگی  ها یا سـبک این شیوه. کنیم تعبیر می»  ایمانیزندگی
 و »سـبک زنـدگی فـردی«تـوان در دو زیرگـروه  ایمانی در جامعۀ اسـالمی اسـت، مـی

ها به زندگی فردی و برخـی دیگـر  برخی از این شیوه.  جای داد»سبک زندگی جمعی«
 ِهرچنـد در ایـن سـوره، عـادات رفتـار فـردی. شـوند به زندگی جمعی انسان مربوط می

، بلکـه بـر یکـدیگر ندالبته این دو سبک رفتاری از هم جـدا نیـست. نظر استّین مدنمٶم
 بـه دیگـر سـخن، طـرز رفتـار فـردی، بـر سـبک زنـدگی جمعـی و .کنش متقابل دارند

هـا، جنبـۀ ایجـابی یعنـی  گفتنی است که برخی از این خطـاب. گذارد عکس تأثیر میرب
سلبی یعنـی نهـی از امـور نکوهیـده و  و برخی دیگر، جنبۀ ،دعوت به انجام دادن نیکی

خواهـد  ان میمٶمنپنج خطاب سورۀ حجرات از نوع سلبی است؛ یعنی از . ناپسند دارند
. که برخی امور را انجام ندهند، چون بر زندگی فردی و اجتماعی آنهـا تأثیرگـذار اسـت

 هـا، نـوعی در اینجا خالی از لطف نیست، این است کـه ایـن خطـاببیانش ای که  نکته
ان بـه آن اسـت کـه مٶمنـدر ایـن فراخـوانی و پاسـخ . شوند فراخواندن نیز محسوب می

این فراخوانی را مـا البتـه از مطالعـات فرهنگـی بـه . شود ایدئولوژی اسالمی برساخته می
ان را بـا مفهـوم مٶمنآنکه خواسته باشیم خطاب خداوند به   بیدر اینجا. گیریم عاریه می

گی مقایسه کنیم، چه آن دو به هیچ رو با یکدیگر تطابق نعل فراخوانی در مطالعات فرهن
تـر شـدن بحـث، انـدکی مفهـوم فراخـوانی را در مطالعـات  بالنعل ندارند، بـرای روشـن

  .کاویم فرهنگی برمی
 بـوده و از جملـه ٢هـا  نوعی صدا زدن یا مخاطب قراردادن افراد یـا سـوژه١فراخوانی

در واقـع، ایـدئولوژی از طریـق . شـود  مـیها محسوب روی ایدئولوژی راهکارهای پیش
هـایی  هـا سـوژه هـای خـود را برسـاخته و از انـسان فراخوانی یا خطاب قرار دادن، سـوژه

کنـد و موقعیـت زنـدگی و فعالیـت در فـضای اجتمـاعی را مهیـا  مدار ایجاد می فرهنگ
ن را مـا ما از طریق ایدئولوژی است کـه خـود اجتمـاعی«به گفتۀ فران مارتین، . کند می
اندیـشیم و  کنیم؛ اینکه که هستیم، معرف چه هستیم و چگونه می شناسیم و ابراز می می

هـا و بازنمودهـایی کـه زمینـه را  از این رو، رفتارها، گفتمان. )١٩: ٢٠٠٣(» کنیم عمل می
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2. Subjects. 
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دهنـد کـه  هایی خاص را در ما شکل می آورند، ذهنیت  ظهور ایدئولوژی فراهم میبرای
کنـیم  اصلی هویـت فـردی، اجتمـاعی و فرهنگـی خـود محـسوب مـیما آنها را اجزای 

  .)همان، با تغییرات(
تـوان  آنکه قصد مقایسه در میان باشد، با اندکی تسامح و توسع معنایی مـی یاین بربناب

های ایـدئولوژی اسـالمی  ان، آنها را به سوژهمٶمنگفت که خداوند با خطاب قرار دادن 
از ایـن رو، تبعیـت . راخوانی، بـا پاسـخ همـراه اسـت هر ف کهطبیعی است. کند بدل می

ان از دستورات و فرامین الهی، آنان را به سمت برخورداری از نوعی سبک زنـدگی مٶمن
دهـد و عـدم عنایـت بـه ایـن فراخـوانی، زمینـه را بـرای سـبک زنـدگی  ایمانی سوق می

  .کند کفرمحور فراهم می
ََا أَی  :ودش اولین خطاب یا فراخوانی در آیۀ اول ذکر می ِا الذُّ

دموا بیَّ َن آمنوا ال  ُ َِّ َُ ُ َ ِ اهللا ِیَدَی َْنيَ
وا اهللا إن اهللا مس ِورسوله وا َ َ َ َ ََّ ِ

ُ َّ ِ ِ ُ ِع علـیَ َ  برابـر در د،یـا آورده مـانیا هی کـسانی کـا« ؛)١/ حجرات( ٌميٌ
ی شـنوا خـدا ه کـدیـبدار پروا خدا از و دییمجوی شیپ] یار کچیه در [امبرشیپ و خدا

  .»داناست
از خدا و پیامبر خدا در هیچ کـاری که شود  ان خواسته میمٶمندر این فراخوانی، از 

ـَا أَیـ  :شـود دومین فراخوانی، باز به رعایت ادب در نزد پیامبر مربوط می. پیشی نگیرند َ ا ُّ
ــذ ِال

ــوا ال ترفعــوا أصــوایَّ َتن آمن َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ِّم فــوق صــوت النــىبُکَ ِ
َّ ِ ْ َْ َ َ ْ وال ْ َ َ ــالقول َ ــه ب ِھــروا ل ْ َ ْ َ

ِ ُ ُ ِھــر بعــضََ ْ َ ِ ْ بط ُکَ ــبعض أن  َم ل َ ــَ ْ َ َ
ٍ ْ ِ ْ

ُلأعما َ ْ عرونُکَ َم وأنمت ال  ُ ُ َْش َ ْ ُ َ َ ْ )بلنـدتر را تانیصـدا د،یا آورده مانیا هی کسانی کا« ؛)٢/ حجرات 
 دییگو یم سخن بلند گریدی بعض با شما ازی بعض ه کهمچنان و دینکم امبریپی صدا از
  .»شود تباه تانیها رده کدیبدان هکآن یب مبادا د،ییمگو سخن بلند یصدا به او با

آید پیـشی جـستن از  جدا از اینکه چه تفاسیری بر این آیات مترتب است، به نظر می
خدا و رسول خدا در آیۀ اول و بلند کردن صدا نزد ایشان، از جمله اعمـال و رفتارهـایی 

بینـی توحیـدی  ها با جهـان  چه این کنش؛تابد است که سبک زندگی ایمانی آن را برنمی
» مواّتقد ال«اینکه آیۀ اول با فعل نهی و مجهول . که پیشتر ذکر کردیم، همخوانی ندارند

ّآمده، مبین این است که در جامعـۀ ایمـانی، » صواتکمأترفعوا  ال«و آیۀ دوم با فعل نهی 
 ایـشان شـرط کنند و در محـضر ان جملگی از خدا و رسول خدا تبعیت محض میمٶمن

جـز ایـن . های زندگی ایمانی است آورند و این از جمله شاخص کامل ادب را به جا می
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 انجام شود، یعنی اگر بر خدا و رسول او پیشی جـسته شـود و صـدا نـزد ایـشان بـاال اگر
 حتـی اگـر ایـن دو اعمـال از روی ؛برود، تباهی اعمال و کردار را در پی خواهد داشت

 حوزۀ معنایی کفـر ءجا تباهی کردار و اعمال، مصداق و در واقع جزدر این. نادانی باشد
  .شود محسوب می

ـَا أَیـ  :شـود  ذکر مـی۶سومین فراخوانی، در آیۀ  َ ِا الـذُّ
َن آمنـوا إن جـاءیَّ ِ ُ َ َ فاسـق نببـأ مُْکَ َفت َ ٍ َ َ ِ ٌ ِ َنـوا أن َّیَ ُ

ِ وا یُ ھالة  َبوا قوما  َ ُ ِفتـصب ْ ُ َ ٍ َ َ َ ِ ً ْ َ ْ مـا فعلـمت ُ ُ ْ َ َ ِنـادمَ ِ ی فاسـق اگـر د،یـا آورده مـانیا هی کـسانی کـا« ؛ َنيَ
] بعد [و دیبرسان بیآس رای گروهی نادان به مبادا د،ینی کوارسیک ن آورد،ی خبر تانیبرا
  .»دیشو مانیپش دیا رده کآنچه از

خواند به اینکـه در  می هد و در واقع، آنان را فرااخو ان میمٶمندر این آیه، خداوند از 
اگر برای نمونه، در نظـر . و بررسی صحت و سقم آن، تحقیق و تفحص کنندخبرگیری 

آوریم که خبرگیری و خبررسانی امروزه تا چـه انـدازه در زنـدگی آدمیـان نقـش حیـاتی 
درست است که این آیه برای جامعـه . کند دارد، فراخوانی قرآنی جلوۀ دوچندان پیدا می

بررســانی و خبرگیــری، از جملــه و حکومــت نوپــای اســالمی نــازل شــده، توجــه بــه خ
که در برابـر » فاسق«در اینجا، واژۀ . تواند محسوب شود میی گهای سبک زند شاخص

در معناشناسی مفهوم کفر اشاره کـردیم کـه . آمده، کلیدواژه است» منواآها الذین ّیأیا «
 که ایزوتسو معتقد است. گیرد در حوزۀ معنایی کفر قرار می» فسق«ریشۀ این اسم یعنی 

کلمۀ فاسق از حیث ساختار معنایی، مشابهت زیادی به کلمۀ کافر دارد و تمایز میـان آن 
ای   آنگـاه کـه کفـر از درجـه؛دو از جهت صفت و کیفیت است و نه درجـه و کمیـت

 یعنی آنکس کـه متـصف بـه فـسق اسـت، کـافری اسـت ؛شود بگذرد، به فسق بدل می
  .)٣١۵: ١٣٧٨(و لجوج و یکدنده  شق کله

اول اینکـه میـان کـردار و گفتـار فاسـق، : اند  این واژه، چندین ویژگی برشمردهبرای
 هر دو ؛کند از این حیث، فاسق با منافق، شمول معنایی پیدا می. زند ناسازگاری موج می

ُإن املنـافقني  ...  آیـۀ . کننـد ای دیگر رفتـار مـی  اما در مقام عمل، به گونه،زنند حرف می ُ َ ِ ُ ْ َّ ِ
ُالفاسـق ِ

 به این تـرادف معنـایی اشـارۀ )فاسقند ه کمنافقانند نیا قت،یحق در( )۶٧/ توبه( ونْ
 .دهنـد ن به عهد و وفای خود پایبندی نـشان نمـیادر ویژگی دوم، فاسق .کند صریح می

  .خیزند ن با خواست و ارادۀ خداوند به مخالفت برمیادر ویژگی سوم، منافق
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تـوانیم از مـصادیق کفـر  نـیم، آنهـا را مـیهـا دقـت ک  این رو، اگر به ایـن ویژگـیاز
  :به زبان ایزوتسو. برشمریم

» تمام اعمالی که ناظر بر کفر نهادی و پنهانی و در مقابل ایمان باشد، فسق نـام دارد«
  .)٣٢۴: همان(

خواند به اینکـه  می ان را فرامٶمن حجرات، خداوند ۶بنابراین طبیعی است که در آیۀ 
 چون آنان ثبات رفتار و گفتار ندارند و ممکن است ؛ت کننددر خبرگیری از فاسقان دق

ان اگر دقت و بررسـی مٶمنسان منافقان، خبری را برسانند که چندان درست نباشد و ه ب
در مجموع، تبیـین  .رود که به نادانی، به گروهی آسیب برسانند نکنند، هر لحظه بیم می

دم توجـه بـه آن، شـاخص  و عـ،و بررسی خبر فاسقان، شاخص سـبک زنـدگی ایمـانی
 ایمان را که زینـت ْخداوند در آیۀ بعد، به صراحت. سبک زندگی کفرمحور خواهد بود

دهد که  قرار می» فسوق و عصیان«واژۀ مرتبط با آن یعنی  قلب است، در برابر کفر و دو
ِفواعلموا أن   :ناپسند و نامطبوع است دل َّ َ ُ َ ْ ْم رسول اهللا لو یُکَ َ

ِ َ ُ َ َل من األمر لعنمت وٍريِثَک ِ ىفمُکُْعیِطُیْ َ ْ ُّ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َن اهللا ِکـِ َّ
َلـــحبـــب إ ِ َ َّ ِم اإلْیُکَ

ْ َان وزَميـــُ َ ِنـــه ىفَّیَ ُ ِ قلـــوبَ
ُ َّرکَ ومُکُْ َلـــه إَ ِ ْلم اْیُکَ ْفـــر والفـــسوق والعـــصُکُ ِ

ْ َْ ََ ُ ُ ِان أولئـــَیَْ
َ ْ ُ َ  الراشـــدونَكَ ُ ِ َّ ُ ُ

 
 از ارهـا کازی اریبـس در اگـر .شماسـت انیـم در خـدا امبریپ ه کدیبدان و«؛ )٧/ حجرات(
ی بـرا را مـانیا خـدا نیکل. دیشو یم زحمت دچار ًقطعا ند،ی کرویپ شما] لیم وی رأ[

 وی ارکدیــپل و فــر کو اراســتیب شــمای دلهــا در را آن و دیــگردانی داشــتن دوســت شــما
  .»افتگانندی ره] اند نیچن هک [آنان. ساخت ندیناخوشا نظرتان در رای شکسر

داوند این ایمان را که زینـت قلبهاسـت، بخشـشی از جانـب خداونـد ، خبعددر آیۀ 
مي  :کند قلمداد می ٌفضال من اهللا ونعمـة واهللا علـمي  َحکـٌ ََ ُ َ ًَ ْ ِ ِ َ ِ ً ْ َ

 )ازی بخشـش] نیـا و[«؛ )٨/ حجـرات 
  .»است ارک دهیسنجی دانا خدا و ]اوست از [ینعمت و خدا

ان در مٶمنـخداونـد خطـاب بـه مستقیم  های پیشین، فراخوان غیر در ادامۀ فراخوانی
در اینجـا، سـبک زنـدگی ایمـانی . شـود ان ذکـر مـیمٶمنـبرقراری صلح میان دو گروه 

 چـون ؛انی که با هم نزاع دارند، آشتی برقـرار کننـدمٶمن میان سایر ،انمٶمنطلبد که  می
بینی توحیدی است و احراز صلح بـر  های جهان برقراری صلح مطابق با عدل، از ویژگی

. » المقـسطینّ یحـباهللاّإن «: های زندگی ایمانی اسـت عدل و قسط، از شاخصاساس 
در این آیه، جنگ و دشـمنی، شـاخص زنـدگی کفرمحـور و صـلح و عـدل، شـاخص 
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را کـه  یدانـد و کـس ان را برادر میمٶمن، خداوند ١٠در آیۀ .  زندگی ایمانی استسبک
وا بـني أخـویمکْ ِإ  :شـمرد میان برادران آشتی دهد، سزاوار رحمـت برمـی ُمنـا املؤمنـون إخـوة فأ ْ َ ََ َْ َ ْْ َ ُ ِ ْصـ ََّ َ ٌ ِ َ ُ َِ ُ ْ

م ترمحون وا اهللا  َوا ُ َ ْ ُ ْ َّلعلُک َ َ َ َُ َّ
 )انیـم پـس برادرنـد، هـم بـا مؤمنـان قـتیحق در« ؛)١٠/ حجرات 

  .»دیریگ قرار رحمت مورد ه کدیام د،یبدار پروا خدا از و دیده سازش را برادرانتان
هـای خداونـد نـسبت بـه  تـرین فراخـوانی دیگر برادرند، اصـلیان با یکمٶمنحال که 

خواهـد کـه  ان مـیمٶمنخداوند در این آیات از . شوند  ذکر می١١ و ١٠ان در آیات مٶمن
 به یکـدیگر گمـان بـد ،یکدیگر را تمسخر نکنند، با القاب زشت یکدیگر را صدا نزنند

 چون غیبت کردن بـه ؛نند در احوال یکدیگر تجسس نکند و غیبت یکدیگر را نک،نبرند
 المیـزانگونـه کـه در تفاسـیر  در ایـن آیـات همـان. ماند خوردن گوشت برادر مرده می

 آمده است، ) به بعد٣/۵٠٣: تا بی مکارم شیرازی،( نمونه و ) به بعد١٨/۴٨١: ١٣٧۴موسوی همدانی، (
ادران ان را در برقراری صـلح و عـدل میـان سـایر بـرمٶمنخداوند از پی آیات پیشین که 

دانـد، در  ها را از شرایط جامعۀ ایمانی می دهد و رعایت این ویژگی دینی خطاب قرار می
که ممکن است دهد  فرمان میان را به دوری جستن از برخی رذایل مٶمن، ١٢ و ١١آیات 

عالوه بر روابط فردی، تبعات اجتماعی از جمله اخـتالف و دشـمنی در جامعـه در پـی 
توان صفات نکوهیدۀ مورد اشاره در این آیات را علـت دشـمنی و در واقع شاید ب .آورند

کـم شـش  در این دو آیه، دست. دنکن اختالفاتی دانست که آیات پیشین به آن اشاره می
گیـرد کـه از برخـی جهـات بـا هـم در ارتبـاط قـرار  صفت ناپسند مورد اشاره قـرار مـی

تـوان در دو   مـی(Mir, 2008: 185)این صفات ناپسند را به بیـان مستنـصر میـر  .گیرند می
هایی که جنبۀ فردی  ها و صفاتی که جنبۀ اجتماعی دارند و کنش کنش: گروه جای داد

، سـه صـفت از نـوع اجتمـاعی یعنـی اسـتهزاء، عیبجـویی و ١١آیـۀ . و خصوصی دارند
گمـان یعنـی ، سه ویژگی از نوع شخصی و خـصوصی ١٢ و آیۀ ،استفاده از القاب زشت

گی به ترتیبی ژاین دو نوع وی. کند را بیان می ور دیگران و غیبت کردنبد، تجسس در ام
د و از ایـن رو، بـه طـور سـلبی نـگیر که خواهیم گفت، در حوزۀ معنایی کفـر قـرار مـی

  .روند های سبک زندگی ایمانی به شمار می شاخص
 از آنجـا کـه در آیـۀ. خواهد که یکدیگر را مسخره نکنند ان میمٶمنخداوند ابتدا از 

ان بـرادران یکدیگرنـد، آنکـه دیگـری را مـسخره و اسـتهزاء مٶمنـشـود  پیشین گفته می
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از ریـشۀ » یسخر ال«فعل نهی . ، در واقع به نوعی خودش را مسخره کرده استکند می
انـد   کافران افرادی،در قرآن. ، شمولیت معنایی دارد»ء ز ه« با استهزاء از ریشۀ »ر خ س«

/ ؛ انبیاء٩۶ـ٩۴/  حجر:ک.ر(گیرند  موده، به سخریه و استهزاء میکه آنچه را خداوند نازل فر
  :و به باور ایزوتسو )١٠۶/  کهف؛٣۶

  .)٣٠۶: ١٣٧٨(» های اصلی کافران برشمرده شده است روحیۀ استهزاگرانه از ویژگی«

انـد، بـدیهی  گرایانه و سرخوشانۀ خود غرق لـذت از آنجا که کافران در دنیای مادی
بینـی اسـالمی، جـز  ا به ورای این دنیای مادی سوق دهـد یعنـی جهـاناست آنچه آنان ر

در برخی آیات، به ارتباط معنـایی میـان . آورد اسباب خنده و استهزاء آنان را در پی نمی
 ١١٠ و ١٠٩آیـات در . )١۵ ــ١٢/ ؛ صـافات١٠/ انعـام: ک.ر( ء و سخر اشاره شده اسـتااستهز

 :استهزاء ایشان از جانب کافران اشاره شده استان و مٶمنون، به ارتباط میان سورۀ مٶمن
  ُإنه َّ ِن فراَکِ

َ ِق من عبادیَ َ ِ ْ ِ َولون رنبا آمنا فـاغفر لنـا وارمحنـا وأنـت خـَ یٌ َ َ َ ََ َ َّْ َ َّْ ََ ُْ ِ ْ َ َ َ َ ِ الـرامحُْريُ ِ ر٭ َنيَّ ذمتو  ِفا
ْ ـَ ِـ ْ ُ ُ ُ ْ َّ َّا حـىتًّیَ وَ ْ أ ـَس  مُْکَ

َنمت م ُکَ ویرِْکِذ ْ َت ْ ُ ْ ِ  ن کـرحـم مـا بـه وی ببخشا ما بر. میآورد مانیا پروردگارا،«؛  َونُکُ
] ار کـنیا با [تا دیگرفت شخندیر به را] مؤمنان [آنان شماپس . یمهربانان نیبهتر تو] هک[
  .»دیدیخند یم آنان بر شما و بردند خاطرتان از مرا ادی

 در حوزۀ در مجموع، از آنجا که استهزاء، سخرگی، مضحکه و سایر واژگان مرتبط،
 خواهد که برای زیستن در جامعۀ ایمانی، مٶمنان میگیرند، خداوند از  معنایی کفر قرار می

به همـین ترتیـب اسـت صـفات و افعـال عیبجـویی . از این صفات ناپسند دوری گزیند
ُتلمزوا ال( ِ

ْ ُتنابزوا َوال( و القاب زشت) َ َ و هـستند  چه این صفات ناپسند از مصادیق ظلـم ؛)َ
 جـایی ،سبک زندگی ایمانیدر گیرد و از این رو،  ز در حوزۀ معنایی کفر قرار میظلم نی

  .طرفه اینکه این سه صفت ناپسند، ریشۀ زبانی دارند. برای این صفات متصور نیست
د که تبعـات نشو پس از این سه صفت نکوهیدۀ فردی، سه صفت نکوهیده ذکر می

فرماید کـه از آنهـا دوری  ان امر میمٶمنه اجتماعی گسترده دارند و از این رو، خداوند ب
 چرا که ؛خواهد که نسبت به یکدیگر گمان بد نبرند ان میمٶمنابتدا خداوند از . گزینند

به معنای گمان و خیال قـوی نـسبت » ّظن«واژۀ . شود ها گناه محسوب می برخی گمانه
، و اگـر »ّالظـن حـسن«این گمان اگـر خـوب و نیـک باشـد، . ای است به امر یا پدیده
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خداوند پـس از اشـاره بـه سـه صـفت .  خواهد بود»ّالظن سوء « و نیت بد باشد،گمان
 عامل ایجاد آنهاست، به گمان بد اشاره ْزبانی دارند، یعنی زبانأ ناپسند که جملگی منش

گیـرد و انـسان  از آنجا که گمان، جز از تصورات و اوهام خیالی سرچشمه نمی. کند می
بـرد، در واقـع از  ا کرده باشد، به دیگران بـه سـهولت گمـان بـد مـیبدون آنکه یقین پید

بـا صـداقت و راسـتی و در » قطعیـت«و » یقـین«. شود حوزۀ یقین و قطعیت خارج می
کند که زبان خود را   تالش میمٶمندر واقع، فرد . کند کار پیدا میسرو» ایمان« با ادامه

تـوان از  البته پیداسـت کـه نمـی. د نبردگمان بدیگران به کنترل درآورد و بدون یقین، به 
  .های بد پرهیز شود ورود اندیشه به ذهن جلوگیری کرد، مهم این است که از اندیشه

ها  ها، نگرش دربارۀ انگیزه پایه های بی در واقع، آنچه نکوهیده است، حدس و گمان
 اسـاس، شود فرد بر همین که سبب می ان استمٶمنو به ویژه دیگران و رفتار و سکنات 

بـه تعبیـر دیگـر، از آنجـا کـه . دست به اقداماتی بزند که در نهایت، پشیمانی به بار آورد
 چون بـسیاری ؛ین با هم برادرند، شایسته نیست که نسبت به هم گمان بد پیدا کنندمٶمن

بـا توسـع معنـایی، در حـوزۀ کفـر و » گناه«شود و  محسوب می» گناه«ها  از این گمان
از این رو، در سبک زندگی ایمانی، گمـان بـد جـایی . گیرد آن قرار میواژگان مرتبط با 

  .گیرد  چون در مقولۀ سبک زندگی کفرمحور قرار می؛ندارد
دومین صفت ناپسند مورد اشاره در ایـن آیـه، تجـسس و جـستجو در امـور دیگـران 

 هی کـامـور؛ اسـت مـردم در امـور تفحـص وی ریگ یپی معنا به »تجسس«واژۀ . است
آنچـه در ایـن آیـه بـر آن  .کنـد میی ریگ یپ را آنها فرد و بماند پنهان دارند تیناع مردم

ها و خطاهای مردم بـه  ها، نقص تجسس در ضعفاز ان مٶمنشود، پرهیز دادن  کید میأت
از همین رو، تجسس از حوزۀ معنـایی ایمـان . ست آزار دادن یا شرمنده کردن آنهاقصد
  .گیرد رار میارج شده و در حوزۀ معنایی کفر قخ

سومین صفت نکوهیدۀ مورد اشاره در این آیه و ششمین صفت از مجمـوع صـفات 
 البیان مجمع گونه که درآن » بتیغ«واژۀ . مورد اشاره در این دو آیه، غیبت کردن است

یی را بگـو او ازی بـیعی س کابیغ در هکنیا از است  آمده، عبارت)٩/١٣٧: تا طبرسی، بی(
تجـسس از ایـن رو بـا غیبـت، شـمول . ندی کنه آن از را تو اردیب وجدان و متکح هک

گـردیم امـا در غیبـت،  معنایی دارد که در تجـسس، آشـکارا در پـی عیـب دیگـران مـی
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  :نویسد  میالمیزانصاحب . دهیم  را به صورت پنهانی انجام میتجسس
 اسـتی مـسلمان بیـع اظهـار بت،یغ ه کاست نیا در ًصرفا تجسس با بتیغ فرق ...
گاه و علمی ا لهیوس به هکنیا از است عبارت تجسس و ...گرانیدی برا  او بیع بهی آ
ی بیع م،یخواه یم دو هر در ند؛کمشتر است،یی بجویع دو هر هکنیا دری ول. مین کدایپ

 گـرانیدی بـرا بـتیغ در و شـود بـرمال مـا خـودی برا تجسس در ؛شود برمال دهیپوش
  .)١٨/۴٨۶: ١٣٧۴موسوی همدانی، (

ای زیبا، غیبت کـردن را بـه خـوردن گوشـت بـرادر مـرده  ا، قرآن در استعارهدر اینج
 اول اینکه، فعل غیبت :در این استعاره، چند نکتۀ لطیف ذکرشدنی است. کند مانند می

در واقع، عمل خـوردن، یکـی از طـرق کـسب . کردن با فعل خوردن مقایسه شده است
 و ممات آدمی به ایـن فعـل بـستگی رود و در واقع، حیات لذت برای آدمی به شمار می

برد؛ اما اگر قرار باشد،  ًآدمی معموال از خوردن غذاهای خوشمزه و لذیذ لذت می. دارد
قضا  ناک را که از گوشت آدمی دیگر تهیه شده که دست بر آدمی غذایی متعفن و بوی

، از ایـن رو. بخش است؟ پاسـخ روشـن اسـت برادر اوست، بخورد، آیا باز برای او لذت
گونـه   درست همان؛کند خداوند غیبت کردن را به خوردن گوشت برادر مرده مانند می

اش را بخـورد، از غیبـت کـردن پـشت سـر  که انسان دوست ندارد گوشـت بـرادر مـرده
نکتۀ دیگر اینکه تصویر شکارگری کـه بـاالی سـر شـکار . دیگران نیز باید دوری گزیند
 . ادبیـات پیـشااسالمی، تـصویری آشناسـتخـورد، در دنیـای نشسته و از گوشت او می

 الشـخور را ْدر واقـع، شـاعر. نـدک یه مـیننده را به مردارخوار تشبک بتیزبان فرد غ عرب
ه مـورد کـ یسکـ. رده اسـتکـ برپـا یافتی الشه ضیه روکند ک یف می توصیارگرکش
ننـده قـرار دارد و او بـدون ک بـتیش چـشمان غیب، پین ترتیرد، به همیگ یبت قرار میغ

اما نکتـه اینجاسـت . »زند ی مکنو «یت قربانیشونده، بر شهرت و محبوب بتیترس از غ
بینـی توحیـدی قـرآن، بـه  که این تصویر در نظام اندیشگانی و منظومۀ اخالقی و جهـان

  :کند پیدا می  شکوهمندی و واالیش،تعبیر مستنصر میر
ن سـوره ی همـ١٠ه یـر آه دکـ است بدان گونـه ینیه، برادر دین آیدر ا) برادر(خ ألمه ک

ٌإمنا املؤمنون إخوة : بدان اشاره شده است َ ْ ِ َِ ُ َِ ْ ُ ْ َّ
) اضـافه ). قت مؤمنان بـا هـم برادرنـدیدر حق

 یا ردن نزد اعراب را بـه گونـهک صحبت یرآشنایر دیتصو] خأ[لمه ک یکردن فقط ک
ر ی تـصوهکـنـد بلک یپاره م هکوان مرده را تیه حک یوانیر حیه نه فقط تصوکر داده ییتغ
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ه گوشـت بـرادر کـ یر بـرادریم تـصوییا بهتـر بگـویـه گوشت انـسان مـرده ک انسانی
ه کــنــد ک یان مــیــه بیــدر واقــع، آ. نــدک یخــورد، بــه ذهــن متبــادر مــ یاش را مــ مــرده
ت یـ بـه غای عملـیخـوارتـر و برادر  پستی عملیخوار  پست، آدمی عملیخوار مرده

  .(Mir, 2006) شود یزشت محسوب م

توانـد  در اینجا این واژه، هم مـی. شود مربوط می» مرده«م به صفت نکتۀ لطیف سو
شـونده حـضور  در واقع، از آنجا که فرد غیبت. هم مجازی داشته باشدو معنای حقیقی 

شـرمانه در حـال  شود کـه بـی کننده چونان حیوانی مرده تصور می ندارد، در ذهن غیبت
در .  اوسـتمـٶمنان مـرده، بـرادر پاره شدن است و طنز تلخ اینجاست که این حیو تکه

  : آمده استتفسیر نمونه
 لهیوسـ بـه آبـرو نیـا خـتنیر و اوست تن گوشت همچون مسلمان برادری آبروی آر«
 »مـرده «بـه ریـتعب و اوسـت تـن گوشت خوردن همچونی پنهان اسراری افشا و بتیغ
 مردگـان همچـون ه کـردیـگ یم صورت افراد ابیغ در »بتیغ «ه کاست آن خاطر به

 اسـت نکـمم ه کاستی ستم نیتر ناجوانمردانه نیا ستند وین شتنیخو از دفاع بر قادر
  .)٢٢/١٨۵: تا مکارم شیرازی، بی( »دارد روا خود برادر درباره انسان

در . آورد تر، تبعات اجتماعی است که عمل غیبـت کـردن بـه بـار مـی اما از هم مهم
رکت اجتمـاعی اسـت، طبیعـی اسـت واقع از آنجا که بنای زندگی انسان بر اسـاس مـشا

استواری این بنا به مجموعه عواملی وابسته اسـت کـه اعتمـاد و اطمینـان بـه یکـدیگر از 
آورد، بـا  جملۀ آنهاست و این اطمینان و اعتماد که برای انسان شأن و منزلت بـه بـار مـی

و ریزد و از همـه بـدتر اینکـه هویـت فـردی  صفاتی نکوهیده مانند غیبت کردن فرو می
از ایـن رو، از آنجـا کـه خـوردن گوشـت بـرادر مـرده  .رود اجتماعی انسان از میان مـی

گیـرد و از ایـن رو،  کراهت دارد، این کراهت و زشتی در حـوزۀ معنـایی کفـر قـرار مـی
  .شایستۀ سبک زندگی ایمانی نخواهد بود

ونـد در در واقـع خدا. گیرد ان پایان میمٶمن، فراخوانی و خطاب خداوند به ١٢با آیۀ 
بینـی و  ان را بـه نحـوۀ زیـستن در جامعـۀ ایمـانی مبتنـی بـر جهـانمٶمنها،  این فراخوانی

 را مـؤمن ه جامعـه کـهـا و خطراتـی را آسیب«  و،محور دعوتایدئولوژی توحید و معاد
، بـا ٢٢/١٩۶: همـان(» کنـد ان را به دوری از آنها سفارش مـی مٶمنبازگو و کند، تهدید می
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در . دهد ان، جای خود را به فراخوانی عموم مردم میمٶمن، فراخوانی ١٣در آیۀ . )تغییرات
کل جامعـۀ انـسانی مـورد خطـاب اسـت و صـفت تقـوا و پرهیزگـاری را  این فراخوانی،

ََا أَی : کند ترین اصل ضامن نظم و ثبات فردی و اجتماعی معرفی می مهم َا الناس إنا خلقنـاُّ َّْ َ َ َّ ِ  مُکُ
َمن ذ َ وأرٍَکِّ ُ َ وجعلنـایَ ْ َ َ َ شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن أمُْکَ َّ ِ

ُ َ َ َُ ِ َ ِ َ َ َ ً امُکَْمـرَْکُ ـ عنـد اهللا أ َ ْ َ ِ َ ِ إن اهللا علـمُْکِ َ َ َّ ِ خبـٌميِ  ؛)١٣/ حجـرات( ٌريَ
 تـا میدیگردان لهیقب لهیقب و ملت ملت را شما و میدیآفری زن و مرد از را شما ما مردم،ی ا«
 خـدا نـزد شـما نیارجمنـدتر قـتیحق در. دیـن کحاصـل متقابـلیی شناسـا گرید یکـبا

گاهی دانا خداوند دیترد یب. شماست نیزگارتریپره   .»است آ
نمـای  ان بلکه عامل خصیصهمٶمنفقط عامل تشخص جامعۀ  در واقع، صفت تقوا نه

تـرین عـاملی   رعایـت تقـوا، مهـمدر عین اینکـه. شود کل جامعۀ بشری نیز محسوب می
شـود، در  صفاتی را که در این سوره به آنها اشاره میاست که صفات نکوهیده از جمله 

آنچه در این آیـه . کاهد معنایی سلبی آنها می شعاع جاذبه و اهمیت خود قرار داده از بار
کید است، این است که عامل برتری نزد خداوند نه نژاد، قـوم، جـنس و رنگـین  مورد تأ

وریم که امروزه عوامل وراثتـی اگر در نظر آ. بودن پوست، بلکه تقوا و پرهیزگاری است
مانند رنگ، نژاد و حتی هویت، چه تأثیرات و عواقب وخیمی را متوجـه جامعـه بـشری 

یابیم  پذیر بوده، آنگاه درمی کرده و چه اندازه جامعۀ انسانی، از این عوامل متأثر و آسیب
اهـد، تـا خو که تقوا و پرهیزگاری که خداوند نسل بشر را از زن و مرد، متصف به آن می

از آنجا که چه در گذشـته و چـه امـروزه، . چه اندازه در تعیین سرنوشت بشر نقش دارد
نژاد و قوم و هویت ملی، عامل تبختر و برتری قومی بر قوم دیگر بـوده اسـت، خداونـد 

 و نمونـهر یتفاسـ. دانـد ارجمندترین فرد و قوم را در گرو رعایت تقـوا و پرهیزگـاری مـی
اند کـه دیگـر بـه آنهـا  با زبانی متفاوت دربارۀ ارزش تقوا بحث کردهیک   نیز هرالمیزان

ترین خصیصۀ برتری آدمیان  اما پرسش مهم اینجاست که چرا تقوا، مهم. کنیم اشاره نمی
، دو )٣٩۶: ١٣٧٨( و شـکر بـه گفتـۀ ایزوتـسو ااست؟ حقیقت این است که دو مفهوم تقو

رکن رکین جامعـه و ایـدئولوژی اسـالمی کلیدواژۀ اصلی مفهوم ایمان است و ایمان نیز 
از این رو، مفهوم تقوا، بخشی از مفهـوم ایمـان و بلکـه بـا آن تـرادف . شود محسوب می
 :بقره، به این همبستگی معنـایی اشـاره شـده اسـت ٢١٢آیه برای نمونه در . معنایی دارد

 ِن للذِّیُز
َّ ِ َفروا اَکَن یَ ْ ُ ْاة الدنَیَ ُّ ِرون مَیَا وَیُ َ ُ َ ِن الذْ

َّ ِن آمنوا والذیَ
َّ َ ُ َ وا فوقھم یَ ْن ا ُ ََ ْ َ َ َّْ ِم القَ ْ ُامة واهللا َیَ َ ِ َرزق مـن َیَ ُ ُ ـْ ُاءَ َ بغـَش

 ِْريِ
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ٍحـساب َ ِ ننـدک یم شخندیر را مؤمنان و است شده آراسته افران کچشم در ایدنی زندگ« ؛ 
 هـر به خدا و ترندبر آنان از زیرستاخ روز در اند، بوده شهیتقواپ هی کسانک] هکآن حال [و
  .»دهد یمی روز شمار یب بخواهد، هک

طبیعـی . آید رعایت تقـوا، مـستلزم برخـورداری از ایمـان اسـت  به نظر می،از این رو
  :به تعبیر ایزوتسو. ایمانی خواهد بود عدم رعایت تقوا، نشانۀ بیکه است 

ت اگر تقوا عنصر اصلی مفهوم ایمان محسوب شـود، طبیعـی اسـت کـه کفـر، درسـ«
  .)، با تغییرات٣٩٨: همان(» عکس آن است

 و گـاه در تـضاد بـا واژۀ )٣۵/ رعـد(» کـافر« در قرآن، در تـضاد بـا واژۀ »متقی«واژۀ 
توان گفت که رعایت تقـوا، در  گونه باشد، می اگر این. گیرد  قرار می)١٨/ جاثیه(» ظلم«

بـا ایـن . گیـرد رار می و عدم اتصاف به تقوا، در حوزۀ معنایی کفر ق،حوزۀ معنایی ایمان
هـا ّیأ«شـود و خطـاب قـرآن بـه  اوصاف، تقوا الزمۀ سبک زندگی ایمـانی محـسوب مـی

مـستقیم خطـاب بـه عمـوم مـردم معتقـد بـه فرهنـگ  غیـر ، بـه طـور١٣در آیـۀ » الناس
  .خدامحوری خواهد بود

یابـد کـه چـون در راسـتای  البته سوره حجرات با تعدادی آیات دیگر نیـز ادامـه مـی
در این آیات، در مجموع به تفـاوت . پردازیم  این جستار قرار ندارند، به آنها نمیاهداف

ان و اینکه خداوند نهفتۀ آسمان مٶمنهای کلی   ویژگی،میان ایمان آوردن و اسالم آوردن
کنـیم بـر اسـاس آیـاتی کـه بررسـی  اکنون تالش می. شود اشاره میداند،  و زمین را می
رتو معناشناسـی مفـاهیم ایمـان و کفـر بـرای سـبک زنـدگی را در پ) ییها(کردیم، الگو

  .ایمانی ترسیم کنیم

  به سوی الگوبندی سبک زندگی ایمانی: گیری نتیجه
ای که پیشتر هم به آن اشاره کـردیم، ایـن اسـت کـه در فرهنـگ و ایـدئولوژی  نکته

محور، خداونـد ندیـشگانی و اعتقـادی توحیـد و معـادتوحیدی و در واقـع در منظومـۀ ا
 اندیشگانی، حـول چنـدین ۀاین منظوم. شود نات محسوب میئتمام هستی و کاأ رمنشس

ایمـان یعنـی . چرخد ترین معنای کلمه می محور اصلی از جمله مفهوم ایمان در گسترده
پیداست . باور داشتن به یگانگی خدا، جهان آخرت، فرشتگان، پیامبران و کتب آسمانی
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اعتقـادی بـه  تر، بـی  کفر یعنی ناسپاسی و از همه مهم نقطۀ مقابل و در تضاد با ایمان،در
کـه در دو  از ایـن رو، دو مفهـوم ایمـان و کفـر. گیـرد خدا و جهـان اخـروی قـرار مـی

گیرند، اساس و جوهرۀ حرکت و زنـدگی بـشر را در ایـن  الیه یک پیوستار قرار می منتهی
 دو قطـب، بـا حرکـت انـسان روی ایـن پیوسـتار بـه سـمت یکـی از. زننـد دنیا رقم مـی

اگـر انـسان حرکـت بـه سـمت قطـب . سرنوشت دنیوی و اخروی او پیوند مستقیم دارد
ایمان را برگزیند، سعادت او در دنیا و آخرت را در پـی خواهـد داشـت و حرکـت او بـه 

اغراق نیست اگر بگوییم ایـن دو . سمت قطب کفر، برای او بدبختی به بار خواهد آورد
های قرآنـی بـا  تک سوره دهند، در تک ل دوگانه را شکل میمفهوم متضاد که نوعی تقاب

ًالبته پیداست که این دو مفهوم عمدتا خود را در . شوند شدت و میزان متفاوت دیده می

کنند که به طریق اولی با دو مفهـوم اصـلی ایمـان و کفـر  قالب مفاهیم دیگر متجلی می
های معنایی مـشترک  بسته را حوزهاین مفاهیم و واژگان وا. رادف و شمول معنایی دارندت

های قرآن، گاه با خـود دو مفهـوم  در واقع در سوره. کنیم دو مفهوم اصلی محسوب می
های مکی به درون  آنگاه که از سوره. های معنایی آن دو روییم و گاه با حوزه هاصلی روب

تـر و در عـین حـال  گـذاریم، ایـن مفـاهیم رنـگ و بـوی غلـیظ های مدنی پا مـی سوره
های معنـایی  به تعبیری دیگر، این مفاهیم و حوزه. کنند تری پیدا می محسوس و ملموس

شـوند و در مقـام دسـتورالعمل و  آنها، به درون زندگی فردی و اجتماعی آدمیان وارد می
ان ایفـا مٶمنـهایی اساسـی در نحـوۀ زیـستن و زنـدگی آدمیـان و بـه ویـژه  توصیه، نقش

شوند؛ گاه بـه   مربوط میان با شخص پیامبرمٶمنوابط این مفاهیم گاه به ر. کنند می
از میـان . انمٶمنـ و گاه به روابط اجتمـاعی حـاکم بـر زنـدگی ،روابط شخصی و فردی

در ایـن سـوره، . های مدنی قرآن، سورۀ حجرات از این حیـث جایگـاه ویـژه دارد سوره
برخـی صـفات خواهـد کـه  ان، از آنـان مـیمٶمنـخداوند با خطاب و در واقع فراخوانی 

تـوانیم  ها دقت کنیم، می در واقع اگر به این فراخوانی. نکوهیده و ناپسند را انجام ندهند
در پرتو آنها نوعی الگو برای زیستن در جامعۀ ایمانی ترسیم کنیم که مبتنـی بـر مفـاهیم 

در . ایمان و کفر خواهد بود که به تفصیل در پیکـرۀ جـستار آن را شـرح و بـسط دادیـم
تـوان بـر  های قرآنی اسـت کـه مـی  این حیث، سورۀ حجرات یکی از نمونه سورهواقع از

  .اساس آن الگویی برای سبک زندگی ایمانی ترسیم کرد



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

٨۴  

  ها  یافتهبرخی
منظومۀ اندیشگانی و اعتقادی قرآن، حول محور ایمان در تضاد با محور کفر قرار . ١
  .دارد
  .اند تر فروکاستنی تر و ملموس یئجز خود به محورها یا مفاهیم ،محور ایمان و کفر. ٢
های مدنی چگونگی تحقـق   و سوره،های مکی دعوت مردم به سوی ایمان سوره. ٣

  .شوند ایمان در جامعۀ اسالمی محسوب می
از آنجا که اسالم دینی اجتماعی است، دستورات الزم برای زنـدگی اجتمـاعی را . ۴

  .پردازی کرده است نیز طرح
 مرتبه در کل قرآن تکرار شده است کـه ٨۵، »منواآها الذین ّیأیا «عبارت کلیدی . ۵

وعی فراخوانی و خطـاب محـسوب ناین عبارت در واقع . مبین اهمیت این عبارت است
ان با پاسـخ بـه ایـن فراخـوانی، خـود را در ایـدئولوژی اسـالمی سـهیم و مٶمنشود و  می

  .دانند مسئول می
ه، بـا هـم ارتبـاط مفهـومی و سـاختاری صفات نکوهیدۀ مورد اشاره در این سور. ۶

  .دارند و تبعات آنها هم فردی و اجتماعی است
: کم شش صفت مورد نکوهش در سورۀ حجرات، زبان است عامل اصلی دست. ٧

سـه صـفت اول، جنبـۀ . استهزاء، عیبجویی، القاب زشت، گمان بد، تجـسس و غیبـت
  . و سه صفت دوم، جنبۀ پنهان دارند،آشکار
ای زیبا، غیبت کردن را به خوردن گوشـت بـرادر مـرده ماننـد  ا استعارهخداوند ب. ٨

ان بـرادر یکدیگرنـد، خـوردن گوشـت بـرادر مـرده بـسیار مٶمناز آنجا که . کرده است
  .کراهت دارد

آید، صفت تقواسـت  برترین صفت که ویژگی اصلی مفهوم ایمان نیز به شمار می. ٩
  .آید نمای انسانها به شمار می هکه جدا از رنگ و نژاد و هویت، عامل خصیص

قرآن به طریق خاص خود، الگوهایی برای سبک زندگی ایمانی ترسیم کرده که . ١٠
  .الزم است با تدبر در آن، این الگوها کشف و استخراج شوند
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  ١٣٩٨ستان ، بهار ـ تاب٢٩های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارۀ  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  شناسی و اعتبارسنجی روش
  داللت اشاره از قرآن کریم برداشت مبتنی بر

    ١نیاءالدیض بتول دهیس  
    ٢زاده ینق حسن  
    ٣حسن خرقانی  
    ٤ینوروز یمرتض  

  دهکیچ
 ، جایگـاه،چیستی داللـت اشـاره مفهومی عالمانه از کوشد یجستار حاضر م

 از و بررسی و تبیـین نمایـد اعتبار و حجیت آن را ،شرایط و ضوابط تحققارکان و 
  . توصیف و تحلیل بهره گرفته است، استدالل،روش استناد
که این نـوع داللـت نـه از سـنخ  دهد ینشان مباب داللت اشاره  در ها یبررس

غیر صریح و داللـت التزامـی اسـت؛ از  لفظ بلکه امری فراتر از آن است و از نوع
 ۀ اما این تعبیر با تسامح دربـار،باشد ینم کالم ۀ مقصود مستقیم گویند،ظر عرفن

                                                                 
 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٢/۵/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(sbz2010@hotmail.com))  مسئولۀنویسند(العالمیه  المصطفی ةجامعتفسیر تطبیقی دانشجوی دکتری . ١
  .(naghizadeh@um.ac.ir)  مشهدستاد دانشگاه فردوسیا. ٢
  .(h.kharaghani@gmail.com) دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ٣
  .(mortezanoruzi70@yahoo.com)  المصطفی العالمیهةعضو هیئت علمی جامع. ٤
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  .زیرا خداوند عالم مطلق به تمام امور است ؛رود یمکار ه  و کالم الهی بخداوند
تقـسیم  یخفـ  ویجلـهـا بـه  این داللت دارای مراتبی است که طبـق تعریـف

ّی بـین امـا هـا داللـتز  و ادیـآ یمـ بـه دسـت این داللت با دقت عقلـی .دشو یم
بعـد از داللـت اقتـضاء و  ۀجایگاه داللت اشـاره در مرتبـ. باشد یممعنی االعم الب

  .است داللت تنبیه
 زیرا نـه ؛ محل تردید است،حجیت داللت اشاره از باب حجیت ظواهر الفاظ

ً مقصود اصـلی گوینـده نیـست و تبعـا و ارتکـازا،از نظر کاربرد و نه از نظر سیاق ً 
هـای تبعـی شـمرد و آن را از  توان این داللت را از داللـت  اما می،شده استاراده 

  . حجت دانست،باب مالزمات عقلی
شمولی احکـام و  جهان و پی بردن به اعجاز بیانی قرآن کریمداللت اشاره در 

 امـور ،احکـام سیاسـی، احکـام شـرعیتوان   کارایی دارد و با آن میمعارف قرآنی
  .ا را از قرآن استخراج کرده  و مانند آناعتقادی

  . برداشت از قرآن، اصول فقه، داللت اشاره،داللت التزامی :یدیلکواژگان 

  درآمد
و توجـه بـه اثـر   بررسی داللت الفـاظ،یکی از مباحث بنیادین در اصول فقه و تفسیر

 در . از آیات قرآن و فهم معانی و مقاصـد آن داردو استنباطبارزی است که در برداشت 
 به همـین سـبب یکـی از قواعـدی کـه فقیـه و . داللت با روح هر زبان وابسته استواقع

 افـزون بـر داشـتن معنـای مطـابقی و ، ایـن اسـت کـه الفـاظ،مفسر باید به آن توجه کند
  که در اصطالح معانی التزامیهاست آندیگری نیز دارند که خارج از ظاهر  معانی ،تضمنی
معنـای .  ب،یی معنـای اقتـضا.الـف:  اسـتشده ائهار این معانی در سه سطح .نام دارد

  . معنای اشاری. ج،ییتنبیهی یا ایما
 داللت اقتضاء، داللتی است که مقصود گوینده بوده و درستی یـا صـحت کـالم از

ای صـحت و درسـتی  گاه در جمله  پس هر.نظر عقل و شرع یا لغت متوقف بر آن باشد
 گرچـه داللـت .به آن داللت اقتـضاء گوینـدای باشد،  آن مستلزم در تقدیر گرفتن کلمه

ن نیـز ّ اما مقصود متکلم هم هست و به آن داللت بی،های التزامی است اقتضاء از داللت
ــی ــد م ــی، ( گوین ــصادقون  ؛)٢٠۴: ١٣٧۴والئ ــا ل ــا وإن ــا فیھ ــا والعــري الــىت أقبلن ــا فیھ ــة الــىت کن َواســأل القری ُ ِْ َِ َ َّ ْ َّ َّْ ِ َ َ ََ َ َِ َِ َّْ َ َ

ِ َِ ُ َ ْ َ
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َ ْ 

  .)٨ /فیوس(



  

وش
ر

 
سی

شنا
    و    

جی
رسن
عتبا

ا
    

شت
ردا
ب

    
تنی

مب
  بر    

لت
دال

...

٨٩  

داللت کالم بر امر الزمـی کـه مـتکلم آن را «:  تنبیه یا ایماء، عبارت است ازداللت
 ولی صدق کـالم یـا صـحت آن بـسته بـه تقـدیر گـرفتن آن امـر الزم ،قصد کرده است

ممکن اسـت کـه خورشـید . “ردکد طلوع یخورش”: دی بگویسکباشد، مانند آنکه  نمی
رسـیدن وقـت نمـاز صـبح  به شنونده کالم بر فـراطلوع نکرده باشد اما به خاطر هشدار 

  .)۴۵٨ :١٣٨٩ ،؛ مرکز اطالعات و مدارک اسالمی١۴٣ :١۴٢٨ ،بدری(» شود اطالق می
 مقصود متکلم است و نه درستی یا راستی کالم ْ، نه اصل داللت»داللت اشاره«در 

 عبـارت  بـه.شود  ولی این داللت با دقت عقلی از کالم فهمیده می،متوقف بر آن است
؛ ١۶۵: ١٣٩٣زحیلـی، : ک.ر( نامنـد  داللـت اشـاره مـی، کالم اسـتۀدیگر، داللتی که الزم

َومحلــه وفــصاله ثالثــون   یــۀ؛ ماننــد آ)۴٣۶: ١۴٢٩؛ آمــدی، ٢۶۴: ١۴١٧؛ غزالــی، ٣۵۶: ١٣٩٣زیــدان،  ُ ََ ُ ُُ َ ِ َ َُ ْ َ
ًشـھرا ْ َ
 )آیـۀ و) مـاه اسـتیر دادن زنـان سـی و شـیمدت بـاردار( )١۵/ احقاف   ِوفـ ِصاله ىف َ ُ ُ َ
ِعامني ْ َ َ )در  متعـال اول، خداونـدیۀ در آ.)ر دادن بچه دو سال استیمدت ش ()١۴/ لقمان 
ان یـدوم، در مقام بیۀ شود و در آ یه متحمل مک است ییها ان حق مادر و زحمتیمقام ب

ه کـ اسـت ین مدت بـارداریمترکه، علم به ین دو آیاۀ  الزمیول. ر دادن استیمدت ش
  .)١/٣١٩: ١٣٧٩ملکی اصفهانی، (اشد ب یشش ماه م
 زیـرا از ؛باشـد یمـآسـان ) ایماء (هیتنب و برداشت و استنباط از داللت اقتضاء ًمعموال

 بحـث چالـشی در مـورد .افـتی دست معانی گونه نیا به توان یمظواهر الفاظ به آسانی 
ی در معنای  ابهامات، در میان مفسران و اصولیانرسد یم به نظر .معانی اشاری قرآن است

 ایـشان . استنباط و برداشت از اشارات قرآنی وجود داردۀاین داللت و حجیت آن و شیو
 خود به بحث حجیت و عدم حجیت داللت اشاره فاتیتأل اجمالی در صورت بهگاهی 
حجیـت داللـت اشـاره را از بـاب  ،الفقه اصول ١جلد   مظفر در، نمونهرایب ؛اند پرداخته

ِمالـك  ۀیـآ در ذیل روح المعانیو آلوسی نیز در تفسیر  داند یممالزمات عقلی  ِ ِم َ ْ ِالـدین َ
ِّ
 

 گونـه نیـا .»الفنـاء مقام یلإ حیتلو نیالد ومی ّأن اإلشارةباب  منو «:دیگو ی م)۴ /حمد(
 . بسیار رایـج اسـت، استخراج حکم شرعیۀ تفسیر و چه در حیطۀکاربردها چه در حیط

 برداشـت اشـاری از قـرآن ۀاللـت و حجیـت آن و نحـواما وجود ابهام در چیستی ایـن د
  .قابلیت بررسی دارد

 داللت اشاره ًخصوصاعلماء اصولی اهل سنت بیش از علماء شیعه به مباحث الفاظ 
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 کتـب ، بـه همـین جهـت در ایـن مقالـه.انـد پرداخته این مباحث بر قرآن کریم و تطبیق
  .است شده استفاده علماء شیعه از کتباصولی اهل سنت بیش 

 ،چیـستی داللـت اشـاره  تـا مفهـومی عالمانـه ازمیآنبـر ما در این نوشـتار حال هر به
 اعتبـار و حجیـت داللـت اشـاره را ها، داللت ارکان و شرایط تحقق آن در میان ،جایگاه

  .بررسی و تبیین نماید

  شناسی اشاره مفهوم. ١

  شناسان نزد لغت  معنای اشاره در)الف
آن و اسـم مفعـول  »مـشیر«و اسـم فاعـل آن  »أشـار« یرباعمصدر فعل » شارهاإل«

که در کتب لغـت   استشده گرفته »ر و ش«از سه حرف » شارهاإل «،باشد ی م»مشار«
  و)٢/٣٢۶: تـا فیومی، بـیمقری ( شود یمکه از گفتار فهمیده به معنای تلویح به چیزی است 

: ١۴١۶ ،؛ طریحـی٣٢٧ــ٢/٣٢۶: همـان( مرادف و جانشین سخن گفتن در رساندن معناسـت
ابـن ( ابـرو نیـز هـست اشاره به معنای ایماء با سـر و دسـت و چـشم و که  چنان؛)٣/٣۵۴

  .)٧/۶١: ١۴١۴ ،زبیدیحسینی ؛ ٣/٣۵۴: ١۴١۶ ،یحی طر؛۴/۴٣۶: ١۴١۴ ،منظور
 گونـه هـر گفتـار در رسـاندن معنـا و بـه مقام قائم ،شناسان بنابراین اشاره در نزد لغت

 ، اعضاء بدن به مخاطب رسـدۀلیوس بهی که ییده شود و یا ایماتلویحی که از گفتار فهم
: سندیـنو یمـشناسـان در بیـان فـرق میـان اشـاره و ایمـاء  برخـی از لغـت. شود یمگفته 

 و عالمـت اما ایما را اعم دانسته ، دست استۀلیوس بهمختص به عالمت دادن » اشاره«
 ،زبیـدیحـسینی ؛ ٨/۴٣٢: ١۴١٠، دیفراهیـ( داننـد یمـ سر و یا هر چیز دیگـری ۀلیوس  بهدادن
١۴١۴ :٢/٣١٧(.  

  »تفسیر اشاری«نزد عرفا و تعریف » اشاره« معنای )ب
چیزی است که پنهان باشد و از جهت دقت و لطافـت » اشارت «،در اصطالح عرفا

 ابن عربی اشاره .)١٠۵: تا سجادی، بی(  لفظ و عبارت آشکار کردۀواسط  نتوان آن را بهامعن
 ولـی در تقریـر و بیـان ،اند که در وجود و هستی خود ثابـت و قـائم اسـتد را امری می
  .)١٨: الحکم االلهیه ۀ رسال: به نقل از،١٠٢: سعیدی( نیامده باشد
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 میان تفاسیر موجود، برخی با استناد به ذوق عرفـانی خـویش بـرای ظـاهر آیـات، در
 گویند که دارای» اشاریتفسیر « برداشت بر اساس باطن قرآن را .اند باطنی در نظر گرفته

 تفـسیر رمـزی، عرفـانی، صـوفی، بـاطنی و شـهودی اسـت: های متعددی همچون گونه
  : عبارت است از، تعریفی که از تفسیر اشاری بیان شده است.)٢/٢۴٣: رضایی اصفهانی(

تأویل آیات به غیر ظاهر قرآن کریم، به دلیل وجود اشارات پنهان در آیات کـه بـرای «
وف آشکار شود و جمع میان این تأویل بـا تفـسیر ظـاهر نیـز ممکـن اهل سلوک و تص

  .)١١۴ :؛ صابونی٢/٢٠ :؛ ذهبی ٢/۶۶ :زرقانی( »باشد

 با این تفاوت ؛گردد شناسی فوق بیان می  العک تعریفی نظیر مفهوماصول التفسیردر 
 ایشان .که جهت جمع میان اشارات و ظواهر مقصود آیات باید شاهد شرعی اقامه گردد

 باشد تفسیر اشاری را از اقسام اشارات ذهنی دانسته که شامل معانی فراوانی در کالم می
  .)٢٠۵ :العک(

  :آید شده به دست می بر تعریف ارائه بنا
  .آید دست میه تفسیر اشاری بر اساس عبور از ظواهر الفاظ قرآن ب. ١
  .تفسیر اشاری در صدد کشف اشارات پنهانی آیات است. ٢
  .آید دست میه اری تنها برای اهل سیر و سلوک بتفسیر اش. ٣
دسـت ه  شرع بـۀوسیله هماهنگی و ارتباط میان تفسیر اشاری با ظاهر مراد آیات ب. ۴
  .آید می

  .آید تفسیر اشاری از اقسام تفسیر ذهنی به شمار می. ۵

  در نزد اصولیان» اشاره« معنای اصطالحی )ج
 معنـای خاصـی بـه خـود ،ک از علـومبر اسـاس کـاربرد آن در هـر یـ» اشاره «ۀواژ

: ١٩٧٩ ،ابـن هـشام( رود یمـشمار ه ی تعریف بها راه اشاره یکی از ، در علم نحو.ردیگ یم
 را امری نیکـو اند و آن شمردهرا از انواع کنایه » اشاره« بالغی شمندانی اند.)١٧٩ ـ١/١٣۴
 ،باشـدعـانی متعـدد  و آن را بـه کـالم کوتـاهی کـه دارای م)١/٢١: تـا  بی،کنانی( دانند یم

ُالقارعة ما القارعة  ۀ شریفۀ مانند آی؛کنند یم فیتعر َُ َِ َِ َْ َْ َ
 )که از انواع اشاره است و )٢ـ١/ قارعه 

الدین سـیوطی   جالل.)١/٩٠: تا  بی،؛ باقالنی١/٩٩: تا  بی،قیروانی( اشاره به عظمت حادثه دارد
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 و فـرق شمارد یمجایز » ایجاز قصر« و »اشاره «ۀکار بردن این تعریف را برای واژه  بنیز
 اما داللـت ،که ایجاز قصر جزء داللت مطابقی است داند یممیان این دو واژه را در این 

 برخی .)٢/٨٧: ١۴١۶ ،سیوطی( دیآ یمشمار ه ب اشاره جزء داللت تضمنی یا داللت التزامی
 واضـح انـی آن انـدک و مالزمـت دو معها واسطهدیگر از علمای بالغت به کالمی که 

  .)٣٢۵ :١٣٩٠ ،هاشمی(گویند   اشاره می،کار نرفته باشده  در آن ب١باشد و تعریضی
 ایـن .برنـد یمـکـار ه ی الفـاظ بـها داللترا در مباحث » اشاره «ۀعلماء اصولی واژ

علمـای (»  الـنصةشارإ «،)مشهور اصولیان(» داللت اشاره«: اصطالح با عناوینی چون
ــدات؛١/٢۴٩: ١۴١۴ سرخــسی،( )حنفــی »  اللفــظةإشــار «،)٧٠ :١۴٢۴؛ راســخ، ١٨۶ :٢٠١١ ، عوی

االقتـضاء « و یا )٩٣١و  ٢/٩٢٧: ١۴٢٧ ،ابن حاجب( »ّالمنطوق اإلشاری «،)٢۶٣ :١۴١٧ ،غزالی(
 نــزد  در)١/۵٨۴: ١۴٢۴ ، الــشعالن،٢٧ـــ٢۵ :١٣٢٧ ،والتــی مــالکی( ٢» غیــر المقــصودّالتلــویحی
  .کار رفته استه اصولیان ب

 و به کالمی که بـرای بیـان دانند یم» مفهوم «ۀمجموعرا زیر» هداللت اشار«برخی 
 ، اما حکم دیگری غیـر از آن حکـم مقـصود بـه دسـت آیـد،حکمی ساخته شده است

  .)١۴۴ـ١۴٣ :١۴٢۴ ،هالل( کنند یماطالق » داللت اشاره«
ترتیب به سخنی   بدین.دانند یمرا از اقسام منطوق غیر صریح » داللت اشاره«برخی 

 ،؛ ملکی اصفهانی١٨۵ :١٣٧۴ والئی،( نباشدنده یمورد نظر گوی گفتارۀ الزم که شود یم گفته
١/٣١٩: ١٣٧٩(.  

 .آورند یمشمار ه را یکی از اقسام داللت التزامی ب» داللت اشاره«برخی از اصولیان 
 نه اصل داللت مقصود متکلم است و نـه درسـتی یـا راسـتی ،در نزد ایشان داللت اشاره

  ماننـد؛شود یم ولی این داللت با دقت عقلی از کالم فهمیده ؛آن است کالم متوقف بر
؛ ۴٣۶ :١۴٢٩ ،آمــدی ؛٣۵۶ :١٣٩٣ ،؛ زیــدان١۶۵ :١٣٩٣ ،یلــی زح؛٢۶۴ :١۴١٧ ،غزالــی(مثــال پیــشین 

                                                                 
 که احتمال بدهید مقصود گوینده باشد یا نباشد و از قرائن باشد یمتعریض به معنای کالم غیر صریحی . ١

  .)٢٧ :١۴٢۵، خولی ( را تشخیص داد آنتوان یم
اقتـضاء ) الـف: کننـد  ایشان اقتضاء را دو قـسم مـی،استه گذاری مختص برخی از مالکی این گونه نام. ٢

ی کـه در یاقتـضا:  اول:شود یم که همین اقتضاء به دو قسم دیگر تقسیم ،اقتضاء تلویحی) ب ،تصریحی
کـه در اصـل کـالم قـصد  ییاقتـضا: م دو،گوینـد یکه به آن داللت ایماء م اصل کالم قصد شده باشد

  .گویند که به آن داللت اشاره می نشده باشد
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  .)١٠٩ :١٣٧٩ زاده، ؛ قلی١٨٠ :١۴٣٢ ،؛ مصطفی٢۴٧ :١۴٣٠ حنفاوی،
 و همچنـین داللـت  بقره٢٣٣ ۀ احقاف و آیۀ سور١۵ ۀبعضی نیز با استشهاد به دو آی

 ، که مدلول در آندانند یمرا داللتی » داللت اشاره «، آنۀء بر وجوب مقدمیوجوب ش
ّ بلکـه الزم بـین ، نه از نظر استعمال و نه از نظر سـیاق، مقصود بالخطاب نیستًاستقالال

ًعم خطاب است و تبعا و ارتکازابالمعنی اال   .)٢۶۶ :١٣٩١ ،مکی عاملی( اراده شده است ً
  :آید دست میه از تعاریف فوق ب

  و نوعی داللت غیر صریحباشد یمداللت اشاره نه از سنخ لفظ، بلکه امری ورای آن . ١
  .و داللت التزامی است

 ۀ ایـن تعبیـر دربـار، امـا بـا تـسامح؛باشد ینم کالم ۀ مقصود گویند،از نظر عرف. ٢
  .م مطلق به تمام امور است زیرا خداوند عال؛رود یمکار ه خداوند و کالم الهی ب

) غامضه (یخف و) ظاهره (یجلدارای مراتبی است و این مراتب بنا بر تعاریف به . ٣
  .گردد یمتقسیم 
معنی االعـم الّ و از نوع لوازم بـین امـا بـدیآ یمدست ه این داللت با دقت عقلی ب. ۴

  .باشد یم
دو  (هیـآر دادن دو ممکن است این داللت از یک آیه استخراج شود و یـا بـا قـرا. ۵
  .استخراج شود) مقدمه

 زیرا ١؛ی اعم استاّ غیر صریح و بین به معن،مراتبداللت اشاره داللتی ذو«بنابراین 
ً و تبعا و ارتکازاباشد ینم کالم ۀ مقصود اصلی گویندًعرفا   .» اراده شده استً

  ها جایگاه داللت اشاره در بین داللت. ٢
هـا آشـکار  ر هنگام تعارض و ترجیح میـان داللـتتفاوت در جایگاه داللت اشاره د

نص و داللـت منطـوق و داللـت ة الـمعنا که در هنگام تعارض میان عبار  بدین؛گردد یم

                                                                 
 ذهـن بـه الزم آن منتقـل ،ن به معنای اخص نیست تا به محض تـصور ملـزومّلزوم بی داللت اشاره از نوع. ١

ً و تبعا و ارتکازاباشد ینم کالم ۀ مقصود اصلی گویندً زیرا این داللت عرفا؛گردد  بلکـه ،ده شده است اراً
: ک.ر (در ذهن است  آن دوۀباشد که نیاز به تصور ملزوم و الزم و رابط ّاز نوع لزوم بین به معنای اعم می

  .)١٠٩: ١٣٧٩زاده،  ی؛ قل ٨۴٩: ١٣٨٩، ی اسالمکز اطالعات و مدارکمر
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بـر اخـذ هـر مبنـا و  یک را باید بر دیگری مقدم داشـت؟ بنـا کدام  و داللت اشارهایماء
طـرف ض را برر دیگری مقدم ساخت و تعـار یکی را بتوان یم ها داللتشناخت جایگاه 

  .ساخت
 ،آمـدی( داننـد ی ممشهور اصولیان داللت اشاره را بعد از داللت اقتضاء و داللت تنبیه

 :١٣٩١ ،؛ مکـی عـاملی٩۴ــ٩٢ :١٣٨۵ ،؛ شـیروانی١٣٩ ــ١/١٣١: ١٣٧۵ ،؛ مظفر۴/٢۵۴  و۶۴/٣: ١۴٢٩
  .)٢۶۶ـ٢۶٣

اسـت کـه  آن ، داللت اشاره در میان مشهور علماء بردلیل مقدم داشتن داللت ایماء
 شود ینمخالف داللت اشاره که در کالم قصد   بر؛شود یمداللت ایماء در کالم قصد 

ابـن ( »ابن حاجـب« ،)۴/٢۵۴ :١٣٨٧ ،آمدی( »آمدی«و به همین علت است افرادی چون 
 داللـت ایمـاء را ،)١٣٩ ــ١/١٣١: ١٣٧۵ ،مظفـر( و عالمه مظفـر )١٢٩٠ـ٢/١٢٨٩: ١۴٢٧ ،حاجب

  .دانند یممقدم بر داللت اشاره 
 بـا جمهـور علمـاء اهـل ،علماء حنفی در مقدم داشتن داللت اشاره بر مفهوم موافق

  .)٢/٧٩: تا  بی،؛ ازمیری٢۴٧ـ١/٢۴٢: تا  بی،؛ تفتازانی٢/٢٢٠: ١٣٠٨ ،بخاری( نظر دارند سنت اتفاق

  های اشاری قرآن فواید شناخت داللت. ٣

  پی بردن به اعجاز بیانی قرآن کریم )الف
 معنایی با استفاده از فن ۀها و اعماق چندگان  توان بیان الیه، اعجاز قرآنیکی از وجوه

نظر را با حداقل الفاظ به  ای که پیام و معنای مورد گونه  به؛گویی در سخن است گزیده
  آیات متعددی از قرآن گویای این مطلب است که در قـرآن از هـیچ.رساند ن میامخاطب

ءَمـ...   :چیزی فروگذار نشده اسـت تـاب مـن  ٍا فرطنـا ىف ا ْ َ ْ ِ ِ َ ْلِک ِ َ ْ َّ َ... )؛ )٣٨/ انعـام  ... َونزلنـا علیـك ْ َ َ َ ْ َّ َ َ
ء ل  یانا  تاب  ٍا ْ َ ِّ لُک ِلک ً َ ْ ِ َ َ ِ

ْ... )های اشاری آیـات  شناخت و بیان داللتۀوسیل  به.)٨٩/ نحل، 
  .برد گردد و پی به اعجاز بیانی قرآن می تر قرآن آشنا می مخاطب با سطوح معنایی عمیق

  شمولی احکام و معارف قرآنی جهان )ب
 ۀوسـیل  بـه. قـرآنۀداللت اشاره گشودن راهی است جهـت اسـتنباط از آیـات شـریف

 زمـان ۀهای اشاره از آیات، بشر به بسیاری از احکام و مـسائل مـستحدث استخراج داللت
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هـد گونه است که قرآن طراوت و تازگی خود را از دست نخوا دهد و این پاسخ می خود
 کمـال ۀزمانی پاسخگوی نیازهای هدایتی بشر خواهد بود تا وی را به مرحل داد و در هر

  . سازدنرهنمو

  اقسام داللت اشاره. ۴
 اشارات لفظی وابـسته . تقسیم کرد١ به دو نوع لفظی و حسیتوان یمداللت اشاره را 

بلکـه معنـا از  ،باشد ینمص یی آن از ظاهر الفاظ قابل تشخا و معنباشد یمبه وجود لفظ 
 :٢٠٠٩ ،؛ قـبالن٣٣ :٢٠٠۴ ،شربینی( دیآ یملوازم کالم گوینده با دقت نظر و تعقل به دست 

 به مقتضای بحث تنها بـه اشـارات لفظـی .)١٣۶ :١٣٨٧ ،؛ الهیان٢٠۴ـ٢٠٣ :١٣٧۴ ،؛ والئی٣۶۶
گونـه اشـارات بـا توجـه بـه وضـوح و خفـای معنـا بـه دو قـسم تقـسیم  این. میپرداز یم
  :گردد یم

: ١٣٠٨ ،بخـاری( دیـآ یمدست ه گونه اشاره با اندکی تأمل و تفکر ب  این:اشارۀ آشکار
»  آشـکار و یـا جلـی، واضـحۀاشـار «،گونه داللـت  به این.)١/٣٠٣ :١٣١۶ ،؛ حنفی١/١٨۶

ِفسألوا أهل الذرک ...   مانند ،)١/۴۴١: ١۴٢٣ ،؛ سهالوی انصاری١/١٠٧: ١٣١۶ ،حنفی( شود یمگفته 
ْ ِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ

َن کنمت ال تعلمونِإ ُْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ
 )دیـآ یمـدسـت ه  که وجـوب تربیـت علمـاء از آیـه بـ)۴٣/ ؛ نحل٧/ انبیاء 

ُفاعف...   ۀفیشر ۀو یا در آی )١۴ :١۴٢۴ زاهدی،( ْ ْع َ ُ ْ ْواستغفر َ ِ ْ َ ْ ْهلم وشاور َ ُ ْ ِ
َ َ ْ ُ ِاألمر ِىف َ ْ َ ْ... )آل عمـران /

 اما آیه اشاره به تشکیل گروهی جهت ،دیآ یمدست ه ردن بک  ظاهر آیه مشورت از،)١۵٩
  .)٣٣ :٢٠٠۴ ،شربینی(مشاوره در امور نیز دارد 

: ١٣١۶ ،حنفـی( دیـآ یمـدسـت ه گونه اشاره با دقت و تفکر بیشتر بـ  این: پنهانۀاشار
به این گونه . گونه داللت از خفای بیشتری برخوردار است  لوازم کالم در اینرای ز؛)١/٣٠٣

 ،؛ سـهالوی انـصاری١/١٠٧: همـان( شـود یمـ  گفته» خفی و یا نظری، پنهانۀاشار «،داللت
َ ... ؛ مانند )۴۴٢/١: ١۴٢٣ ِاملولود َ

ُ ْ َ ُله ْ َّرزقھن َ ُ ُ ْ ن ِ َّوکسو ُ ُ َ ْ ِ ِباملعروف َ ُ ْ َ ْ ِ... )این آیـه اشـاره .)٢٣٣ /بقره 
                                                                 

 ، عجـم،جبـر (دیـآ یمدست ه  از طریق اشارات حسی بًمعموال و باشد ینمگونه اشاره مستند به لفظ  این. ١
که داللت بر تشنگی و درخواست رفع آن   اشاره با دست به لیوان آبمانند؛ )۵۵: ١٩٩۶ ، جهامی ودغیم

هـا داللـت بـر عـزاداری اسـت و یـا سـبز شـدن چـراغ  است و یا پوشیدن لباس مشکی در برخی فرهنگ
؛ ١١١: ١۴٢۵ لبر،؛ عبـدا۵٨: ١۴٢٢ ،باحـسین (هـا دارد راهنمایی و رانندگی که داللت بـر حرکـت ماشـین

  .)١/٢٣۶: ١۴١۴ ،سرخسی
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  و)١۵٨ :١۴٢٣ ،عثمـان( برای اختصاص اسـت »الم« زیرا ؛ اختصاص نسب به پدر داردبه
اشاره به این مطلـب دارد کـه پـدر کند و  را ثابت میتعیین والیت پدر بر فرزند از سویی 

  .احق از دیگری است بر فرزند
 نسبی اسـت و یکـی ئلۀ مس، آشکار و پنهان بودن داللت اشارهئلۀ مسرسد یمبه نظر 

 تطبیـق آیـات و نـصوص و اسـتنتاج ،از مشکالت شناخت لوازم مخفی کالم پروردگـار
 آیه اگرچه آشکار ۀ داللت اشار،که ممکن است در میان برخی افراد از آن استصحیح 

 و دشوار باشد و با دقت نظر اما برای دیگران سخت ،دیآ یمدست ه  بتأملباشد و با کمی 
 فهم کالم متفاوت ۀ و شیوها شهیاند این مسئله به خاطر تفاوت در .دست آیده بیشتری ب

 مانند فهـم حکـم ؛شود یماوند به افراد خاص داده است و علمی است که از سوی خد
  . ...ۀ رضاعحداقل دور

  بررسی حجیت داللت اشاره. ۵
 صـحت اخـذ بـه ،این بحث از آن رو اهمیت دارد که با تحقق حجیت داللت اشاره

  .گردد یمداللت اشاره جهت اثبات احکام شرعی معین 
 از دو جهـت قابـل ،بحـث حجیـت داللـت اشـارهکه   گفتتوان یمبه طور اجمال 

 بدانیم و از طریق حجیت ظـواهر ١ اول آنکه داللت اشاره را داللت لفظی:بررسی است
 دوم آنکــه آن را داللــت عقلــی بــشماریم و از بــاب ؛ حجیــت آن را ثابــت کنــیم،الفــاظ

 بیـان ذیـل بـه شـرح و تفـصیل ادلـه و .مالزمات عقلی بـه اثبـات حجیـت آن بپـردازیم
  .پردازد ها می دیدگاه
هـا را   اقـسام داللـتۀ یـا همـ،انـد  کسانی که لفظی بودن را پذیرفته،ز میان اصولیانا

ها از جملـه داللـت   اقسام داللتۀ بقی،ّ یا غیر از داللت التزامی غیر بین ودانند لفظی می
  .دانند عم را لفظی میّ بین بالمعنی االۀالتزامی

 ۀ لوازم را داخـل حـوزۀ داللت لفظ بر هم، گروه نخست از دانشمندان اصولی)الف
                                                                 

بـه  وضـع واضـع باشـد؛ منـشأ داللـتلت لفظ بر معنا، در صـورتی کـه است از دالداللت لفظی عبارت . ١
بـه علـم بـه  بنابراین داللت لفظی منوط .ن لفظ، معنای آن به ذهن شنونده بیایدای که به مجرد شنید گونه

  .وضع است
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 داللـت اقتـضاء و تنبیـه و اشـاره کـه از ،بر اسـاس ایـن قـول. اند  لفظی قرار دادهداللت
 طباطبایی نیز قائل به لفظی بودن  عالمه. لفظیه خواهد بود،مصادیق داللت التزامی است

هــا در بــاب معنــای تأویــل  ایــشان در نقــد یکــی از دیــدگاه. هــای التزامــی اســت داللــت
  :یسدنو می

ِشمول آیات قرآن بر معانی مترتب بر یکدیگر را که بعضی بر فـراز و بعـضی در زیـر «
 مگر آنکه از نعمت تدبر در قـرآن محـروم باشـد و ، کسی منکر نیست،بعضی دیگرند

» هـای لفظـی هـستند  مـدلول،هـا را لـوازم معنـا بـدانیم  این معانی به ویژه اگـر آنۀهم
  .)٣/۴٨: ١٣٩٠ ،طباطبایی(

هویـت ۀ هو رابطـ، لفظ بـا معنـای مطـابقیۀ سیستانی بر این باور است که رابطةاهللاآی
ی (معنـاو در این صـورت تـصور  است که تصور لفظ همان تصور معناست) همانی این(

توان خطور معنای التزامـی را بـه لفـظ  و می مالزم با تصور معنای التزامی است) مطابقی
 همـان گونـه کـه ؛امی لفظی خواهد بـود نـه عقلـی داللت التز،به این ترتیب. نسبت داد

  .)١۶٠ :١۴١۴ ،سیستانیحسینی (منطقیان نیز به لفظی بودن داللت التزامی باور دارند 
 اقـسام داللـت ۀداننـد و بقیـ ّ تنها داللت التزامی غیر بین را عقلیه مـی، گروه دوم)ب

  .نددان عم را لفظی میّالتزامی حتی داللت التزامی بین بالمعنی اال
 واضح است و ا لزوم میان دو معن،ّ بینۀدر داللت التزامی: توضیح مطلب آن است که

طباطبـایی (نیازی به اثبات با برهان ندارد و البته مرادشـان لـزوم ذهنـی اسـت نـه خـارجی 
ای باشـد کـه مجـرد  ّاند که اگر لزوم بین بـه گونـه  آنگاه گفته.)١۴۶ـ١۴۵ :١۴١٧ ،بروجردی

 مثل تصور خورشید نسبت به ،ی الزم کفایت کندابرای انتقال به معنی ملزوم اتصور معن
خص است و اگر لزوم ّ مصداق لزوم بین بالمعنی اال،نور یا تصور کوری نسبت به بینایی

ی الزم متوقف بر تـصور دو طـرف ای ملزوم به معناای باشد که انتقال از معن ّبین به گونه
 ،فـانی اصـفهانی(عـم اسـت ّوم بـین بـالمعنی اال مصداق لز،و تصور نسبت بین آن دو باشد

انـد کـه لـزوم در آن  ّها داللت التزامی غیر بین را چنین شرح داده  آن.)٢۴٧ـ٢/٢۴۶: ١۴٠١
کـه بایـد قیاسـی تـشکیل داد کـه معنا  ؛ بدینواضح نیست و نیازمند اثبات با برهان است

 تطبیـق آن ۀتـا نتیجـصغرای آن مدلول این لفظ و کبرای آن برهان عقلی خـارجی باشـد 
 مانند وجوب مقدمه کـه ثبـوت ؛ّی التزامی غیر بین باشدا ثبوت معن،کبری بر آن صغری



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

٩٨  

به کبرای تـالزم بـین ) صغری(امر  مستفاد از ۀالمقدم  ضمیمه شدن وجوب ذیۀ نتیجآن
 ثبوت تالزم بـین وجـوب ، چنین برهانیۀالمقدمه و وجود مقدمه است و نتیج وجود ذی

  .)همان(وجوب مقدمه است المقدمه و  ذی
  .نماز واجب است: صغرای قیاس: مثال

  .نماز و وضو از هم جدا نیست: کبرای قیاس
  .وضو هم واجب است:  قیاسۀنتیج

های لفظیـه اسـت و حتـی  خص از داللتّاند که بین بالمعنی اال آنگاه تصریح کرده
عـم نیـز از بـالمعنی االّاند کـه بـین  دانشمندان اصولی قدم را فراتر نهاده و تصریح کرده

 تنبیه و اشاره تصریح ،همچنین بر لفظیه بودن سه داللت اقتضاء. استهای لفظیه  داللت
 شرعی؛اند نهایت امر این است که اقتضاء گاهی عقلی است و گاهی   بیان داشتهو کرده

ترتیـب  بـدین.  کاشـف از داللـت التزامـی لفـظ اسـت، عقل یا شرعۀ که قرینابه این معن
 تنبیـه و اشـاره از ،عـم و داللـت اقتـضاءّشود که خارج کردن بین بـالمعنی اال  میروشن

  .)همان( اشتباه است ،های لفظیه صف داللت
ّخـص و بـین بـالمعنی ّ بین بـالمعنی االۀ لفظی بودن داللت التزامیۀحکم واحد دربار

قـی قائـل  فر،توان بین این دو نوع داللت در این جهت عم بر این اساس است که نمیاال
 و داللت التزامی ، لفظی،خصّ چون اگر بپذیریم که داللت التزامی بین بالمعنی اال؛شد

 باید ببینیم معیار آن چیست؟ اگر بگـوییم کـه معیـار آن ،عم عقلی استّبین بالمعنی اال
عـم بـه ّ داللت بـین بـالمعنی اال، خارجیه استۀ عقلیۀعم به مقدمّاحتیاج بین بالمعنی اال

 و ای اسـت ّای نیاز ندارد و داللت غیر بین است که نیازمنـد چنـین مقدمـه هچنین مقدم
عم به توسـیط امـری غیـر از خـود لفـظ ّاگر بگوییم که معیار آن احتیاج بین بالمعنی اال

که باز هم پـیش از ایـن دانـستیم )  خارجیه نباشدۀ عقلیۀ مقدم،چند که آن امرهر(است 
 توسیط چنین امری است؛ محتاج ،ل منطق و فلسفهّبین بالمعنی االخص هم به تصریح اه

 وضـع نـشده و حتـی بـه ازای اسـتلزام اچرا که خود لفظ به هیچ وجه بـه ازای الزم معنـ
بنـابراین  . وضع شـده اسـتا بلکه تنها به ازای خود معن،له نیز وضع نشده  موضوعایمعن

تنهـا توسـیط برهـان رسـاند و  اگر این مقدار از توسیط به لفظیه بودن داللت ضرری نمی
ّ بـین بـالمعنی میـان دیگر در ایـن جهـت فرقـی ،عقلی مضر به لفظی بودن داللت است
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 نیـازی بـه ، چـون در هـیچ کـدام از ایـن دو؛عم نخواهد بـودّ و بین بالمعنی االاالخص
خـص لفظـی ّ نتیجه اگر داللت التزامـی بـین بـالمعنی اال در.توسیط برهان عقلی نیست

  .)٢/٢۴٨: همان(عم نیز چنین است ّ بین بالمعنی اال داللت التزامی،است
 یـا تمـام اقـسام ،انـد  از میان اصولیان کـسانی کـه عقلـی بـودن را پذیرفتـه،در مقابل

دانند و بر این باورند که عالمان بالغـی و بیـشتر عالمـان  های التزامی را عقلیه می داللت
 اقـسامش ۀ داللت التزامی با همـله یعنی همان ِ داللت معنا بر خارج الزم موضوع،اصولی

ن ّ و یا تنها داللت التزامـی بـی)۶٧: ١٣٨٧ ،کیا ؛ عزیزی٧٢ :١۴٣۴ ،تفتازانی( شمارند میعقلی را 
  .دانند ّعم یا غیر بین را عقلیه میبالمعنی اال
 ،انـد  تنبیه و اشاره داده، در نظر کسانی که حکم به عقلی بودن داللت اقتضاء)الف

 ، معنـای لفـظۀلـه لفـظ اسـت و چـون الزمـ داللت بر معنای موضوع ،معیار لفظی بودن
 ۀ خمینی نیـز از جملـ امام. عقلی است نه لفظی،آن  داللت لفظ بر،له آن نیست موضوع

 ایـشان .دانـد  اقـسامش عقلیـه مـیۀعلمای اصولی اسـت کـه داللـت التزامـی را بـا همـ
  :گوید می

اللت التزامی عبارت است از انتقال  زیرا د؛های لفظی نیست داللت التزامی از داللت«
 عقلـی یـا عرفـی و لفـظ ۀِله بـه تـصور الزم آن بـه مالزمـ ِنفس از تصور ملزوم موضوع
که انتقال به ملزوم به سبب لفظ است و این باعـث  جز این،دخالتی در این انتقال ندارد

گری کـایت؛ زیرا حِشود که لوازم معنای لفظ را از مدالیل خود لفظ به شمار آوریم نمی
 آن است و ایـن لفـظ جـز بـرای ملـزوم وضـع نـشده ۀلفظ بسته به میزان وضع و گستر

 داللـت کنـد؟ ، چگونه بر چیزی کـه خـارج از معنـای اوسـت،در این صورت. است
 نی بنـابرا. از مدلول لفظ بـه لـوازم آن پـی ببـرد، چیزیۀتواند بدون مئون  عقل می،آری

 اگـر معنـایی ،لت معنا بر معنا و به همین دلیـلروشن شد که التزام عبارت است از دال
 ،خمینـیموسـوی (» شـود  آن نیز حاصل مـیۀ الزم، حاصل شدـ به هر طریقی  ـدر ذهن
١/١: ١٣٨٢۵۵(.  

 اقـسام ۀجا به عقلـی بـودن همـ  به طور یک، گروه دوم از دانشمندان علم اصول)ب
ابقیـه و التزامیـه و مـدلول ایشان مـدلول را بـه دو قـسم مط. اند داللت التزامی قائل نشده

 ،منظـور ایـشان از مـدلول مطابقیـه. انـد التزامیه را به دو قسم لفظیه و عقلیه تقسیم کـرده
 معنای مستند به اسـتلزام ، و منظورشان از مدلول التزامیه،معنای مستند به وضع خود لفظ
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اردی اسـت  مـو، لفظیـهۀآنگاه مرادشان از داللت التزامیـ. له لفظ است  معنای موضوعاز
 کـه در داللـت نیـازی بـه ا به این معنـ؛خص باشدّکه لزوم در آن به نحو بین بالمعنی اال

 مواردی اسـت کـه لـزوم ، عقلیهۀ عقلیه نباشد و مرادشان از داللت التزامیۀ خارجیۀمقدم
 ۀ که در داللت به مقدما به این معن؛باشد] ّو یا غیر بین[عم ّدر آن به نحو بین بالمعنی اال

 ۀ لفظیه را همـان مفهـوم و داللـت التزامیـۀسپس داللت التزامی.  عقلیه نیاز باشدۀرجیخا
 ،فـانی اصـفهانی( انـد  و اشـاره دانـستههیـ، تنبهای سیاقی یعنی اقتضاء عقلیه را همان داللت

  .)١/٣٩٧: ١٣٨٠ ،آبادی ؛ نجم٢/٢۴۵: ١۴٠١
عــم از صــف الّ داللــت التزامــی بــین بــالمعنی ا، در ایــن نگــاه،چنــان کــه پیداســت

 تنبیـه و اشـاره نیـز ذیـل ،های سیاقی مثل اقتـضاء های لفظیه خارج شده و داللت داللت
های لفظیه بیرون   داللتۀعم قرار گرفته و در نتیجه از دایرّداللت التزامی بین بالمعنی اال

  .دانسته شده است
اذعان  برخی اصولیان بر عدم حجیت این داللت ،بر اساس عقلی بودن داللت اشاره

و آن را از   الزم مـتکلم ندانـستهۀکـه داللـت اشـاره را مفیـد ظهـور در اراد  چنان؛دارند
 ایشان بر این باورند که نهایت امری که داللت اشاره آن را اقتضاء .دانند یماعتبار ساقط 

 اشعار است و ایـن مقـدار هـم در اثبـات حجیـت بـرای مـدلول داللـت اشـاره ،کند یم
ن بـالمعنی االعـم ّ لـزوم بـیۀی دربـاری خـواهللاة آیـ.)٢/١١١: ١۴٢٨ ،رصـنقو( سودمند نیست

  :سدینو یم
 بـین دو امـر واجـب ۀ خارجی عقلی دارند تا مالزمـۀ نیاز به مقدمها داللتگونه  این«

ثابت گردد و برای اثبات آن نیاز به برهان عقلی است و در نهایت برخی منکر حجیت 
  .)٢/٢۴٧: ١۴١٧ ،ییخوموسوی ( » ماستکه مختار  چنان؛اند شدهاین داللت 

 آن را از بـاب مالزمـات ، برخی بر اسـاس عقلـی بـودن داللـت اشـاره،اما در مقابل
 ، افرادی چون عالمه مظفر و دیگران از طرفداران این قول هستند.دانند عقلی حجت می

  :سندینو یمایشان 
که داللـت اشـاره بـه و نهایت امری  دن آن با تسامح همراه استیدر واقع داللت نام«

 در نتیجـه .ستیـنـده نیرا این داللـت مقـصود گوی ز؛ اشعار است،کند یمآن اقتضاء 
 حجــت ی عقلــۀه از بــاب مالزمــکــ بل،ستیــداللــت اشــاره از بــاب ظــواهر حجــت ن
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 ،؛ قانـصوره٢۶۴: ١٣٩١ ،؛ مکی عـاملی٩۴: ١٣٨۵ ،؛ شیروانی١/١٣۵: ١٣٧۵ ،مظفر(» باشد می
  .)١/٢۶۶: ١۴٣٠؛ شهرکانی، ٢/١١١: ١۴٢٨؛ صنقور، ٢/١۶٧: ١۴١٨

  :سدینو یممظفر در ادامه عالمه 
 حجـت ــ ار اسـتکـ در یا ه مالزمـهکـدر آنجا   ـهی عقلۀ از باب مالزم“اشاره” یآر«

ه کـ یمثـل دزد(شـود  یشف مکم، کر حیا غیم باشد ک آن، خواه حۀاست و لذا الزم
وار وارد یـ دیه از روکـد شـو یشف مکند درب خانه بسته بوده است و لذا ک یاقرار م

ا یـها را نداشته باشد و  ّو مثل لوازم اقرار مقر، گرچه خودش قصد آن) خانه شده است
  .)١/١٣۵: ١٣٧۵ ،مظفر( »ر مالزمه شودکمن

؛ ٢/٢۴٣: ١۴٢٩ ایروانـی،(هـای تبعـی دانـسته   داللـتۀبرخی نیز داللت اشاره را از جمل
 حجیـت ایـن داللـت را ، و از ایـن طریـق)٢/٧۴: ١۴١٨ ،یا بادکوبـه؛ ٢۶۶: ١٣٩١مکی عـاملی، 
  :نویسند االتیان بودن داللت تبعی می  ایشان در الزم.کنند اثبات می

: ١۴٢٢ ،خـرازی( » یکون الزم اإلتیان١اًّا للکالم أو تبعیًّ أصلیًفالواجب سواء کان مدلوال«
٢/۵۵١(.  

که امر مـوال را در را ی ا بنده عذر ، دالیل ایشان این است که عرف و عقالءۀاز جمل
 زیـرا در نظـر عـرف و ؛رنـدیپذ ینمـ ،کنـد ینمـی امتثال یواجب غیری یا تخییری یا کفا

 اوامـر خـود را بیـان ، که موال با هیئت امرکند ینم امر موال حجت است و فرقی ،عقالء
: ١٣٧۶ ،خمینـیموسـوی  :ک.ر( گـردد یمـ در هر دو صورت امثتـال واجـب ؛کند یا با اشاره

٣/٢٢۴(.  
 انشاء است و ۀوجوب از مقول:  آن است کهشود یمشکالی که به سخن فوق گرفته ا

 .از طلب عمل به لفظی است که در معنـای مـورد نظـر قـصد شـده باشـد انشاء عبارت
 وجوب یا اسـتحباب باشـد منشأ تواند ینم ، که مقصود متکلم نبوده استیبنابراین معنای

  .)١٧٩ :١۴١٩ ،بروجردیطباطبایی  :ک.ر(

                                                                 
واجب تبعی به .  که متکلم قصد رساندن مقصودی به مخاطب داردشود یمگفته واجب اصلی به واجبی . ١

 ۀ از جملـ. کـه حکـم از لـوازم خطـاب و یـا از لـوازم دلیـل کاشـف فهمیـده شـودشـود یمواجبی گفته 
؛ ٣/٢٢۴: ١٣٧۶، خمینـیموسـوی  (شـمرد برتـوان یم داللت التزامی یا داللت اشاره را ،های تبعی واجب

  ). محقق قمی:به نقل از، ١٧٩: ١۴١٩ ،بروجردیطباطبایی 
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 ،می در صورتی که تقسیم واجب را در مقام ثبوت در نظر بگیر، پاسخ آمده استدر
 وجوب مانند ، مگر با تصور واجب غیری،صورت که معنا قابل تصور از لفظ نباشد بدین

  .)١٨٠ـ١٧٩:  همان  :ک.ر( شود یماشکال فوق رد  ،)نماز(المقدمه  برای ذی) طهارت(مقدمه 

  بررسی
ات عظام  آی واز میان علماء افرادی چون عالمه طباطبایی ،های فوق بر اساس دیدگاه

 امـا .عم هـستندّ قائل به لفظی بودن داللت التزامی بین بالمعنی اال،بروجردی و سیستانی
 ، در مقابـل.انـد  سخنی به میان نیـاورده، ظواهر الفاظۀوسیله در باب اثبات حجیت آن ب
...  صـنقور و، شـیروانی، تفتـازانی،ظفـرمعالمه ، یی خواهللاة آی،برخی چون امام خمینی

های عقلی   از داللت،عم یا همان داللت اشارهّ که داللت التزامی بین بالمعنی االاند برآن
  .رود شمار میه ب

هـای عقلـی  ی و صنقور با آنکه داللت اشاره را جزء داللـتی خواهللاةافرادی چون آی
 آن ، الزم متکلم نیستۀفید ظهور در اراد اما به اعتبار آنکه داللت اشاره م،شمارند برمی

 شـهرکانی و قانـصوره ،عالمـه مظفـر  در مقابل افرادی چون.دانند یمرا از اعتبار ساقط 
گـردد و افـرادی  ند که حجیت داللت اشاره از طریق مالزمـات عقلـی اثبـات مـیا آنبر

های   داللتۀل این داللت را از جم،ای و مکی عاملی به بادکو، ایروانی،چون امام خمینی
 ، دلیلـشان بـر ایـن مطلـبۀو عمـد داننـد االتیان مـی شمرده و عمل به آن را الزمتبعی بر

کـه بـا اسـتناد بـه وجـوب   چنان؛وجوب امتثال اوامر موال در واجب اصلی و تبعی است
صورت که معنا قابل تصور از لفظ نباشـد مگـر بـا تـصور  بدین ،المقدمه برای ذیمقدمه 

  .کنند  داللت اشاره را اثبات می حجیت،واجب تبعی
رسد دلیل  به نظر میهای اصولی انجام پذیرفت،  های متعددی که در کتاب با بررسی

قاطعی بر حجیت داللت اشاره از باب حجیت ظواهر الفاظ از سوی علمـاء ارائـه نـشده 
 مقـصود بالخطـاب ً اسـتقالال، اضافه بر آنکه مفروض آن اسـت کـه ایـن داللـت؛است
عم خطـاب اسـت ّ بلکه الزم بین بالمعنی اال،ه از نظر استعمال و نه از نظر سیاق ن،نیست

ًو تبعا و ارتکازا های تبعی بـه شـمار  توان این داللت را از داللت  اما می. اراده شده استً
  .آورد و آن را از باب مالزمات عقلی حجت دانست
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١٠٣  

  میزان کارآمدی داللت اشاره.   ۶
ی ا اشـارهکه برداشـت  شود ی م این بحث مطرح،شارهپس از اثبات حجیت داللت ا
  آور است و یا ظنی است؟ از الفاظ برای مخاطب یقینی و قطع

  :ند ازا  برخی از آراء عبارت.نظر وجود دارد در این زمینه میان اندیشمندان اختالف
آور  النص قطـعةبرخی بر این باورند که داللت اشاره مانند عبار:  قطعۀقول به افاد. ١

 .)١/٣٨٢: تـا ی، بـنـسفی( یهـوی م و)٢/٧٧: تـا  بـی،ازمیـری(  از جمله مالخسرو؛و یقینی است
 ،تفتـازانی( شـمارند یمی نیز بر این اعتقاد است که اکثر علما داللت اشاره را قطعی تفتازان

  .)١/٢۵۵: تا بی
شی  زرک.شمارند ینمآور و یقینی  برخی نیز داللت اشاره را علم:  ظنۀقول به افاد. ٢

  :دیگو یم وی در تقسیمات ادله .دهد یم نسبت نامتأخراین قول را به 
: أضـرب ثالثـة ةّیالنقل ریفغ .ةّینقل ریوغ ةّینقل یإل اًحسن ًیماتقس نیرّالمتأخ بعض مّوقس«
ــ یعلــ فــقّات مــا َالمتفــق اإلجمــاع وهــو ،ّیقطعــ هّأن ــ یعلــ فــقّات ومــا ه،یــعل ّ ــ هّأن  ّیّظن
 »...بأنواعــه المخالفــة ومفهــوم هیــوالتنب اإلشــارة داللــة كذلکــو ... االستــصحاب،ک
 نقلی ۀادل: اند تقسیم نیکویی کرده) ادله را (نامتأخربرخی از ؛ )١/٣٢٧: ١۴١٨، زرکشی(

ی کـه قطعـی و یقینـی ا ادلـه: دنـگرد یم ادله غیر نقلی به سه قسم تقسیم .یو غیر نقل
 هـا ی که اتفاق بر ظنی بودن آنا ادلهو یا  نظر وجود دارد  و بر آن اتفاقشوند یمشمرده 

  . ...و تنبیه و انواع مفهوم مخالف داللت اشاره و  ...، مانند استصحاب،وجود دارد

دلیل بر ظنی بـودن داللـت  .بنابراین داللت اشاره جزء ظنیات به حساب آمده است
: تـا  بـی،صـدر( واضـح و روشـن نیـست ا میان مدلول لفظ و معنۀاشاره این است که مالزم

۶/١٨٣(.  
 ولـی ، قسمتی از داللت اشاره قطعی و یقینـی کهبرخی معتقدند: قول به تفصیل. ٣

 عالمانی که قائل به تفصیل در حکم داللـت ۀ از جمل.باشد یمآن ظنی از قسمتی دیگر 
 ،)٢٣٧ــ١/٢٣۶: ١۴١۴ ،سرخـسی( یسرخـس ابوبکر ،زید دبوسی ابو بهتوان یم ،اشاره هستند

  .اشاره کرد )١/٧٠: ١٣٠٨ ،بخاری( یبخارعبدالعزیز 
ن به تفصیل این است که داللت اشاره از رهگذر تفکـر و تعقـل دالیل قائال ۀاز جمل
 .و سیاق با هدف رسـاندن معنـای اشـاری وضـع نـشده اسـت دیآ یمدست ه در الفاظ ب
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 در بـاب عـدم وضـع الفـاظ در معنـای ،نظر اندیشمندان در معنای اشاری  اختالفعلت
  :گویند که می  چنان.باشد یمدست آوردن آن ه  در بتأملاشاری و دقت و 

 مـن لکالمـش بمنزلـة أو حیالتـصر مـن ضیوالتعـر ةیـناکال بمنزلـة العبارة من شارةاإل«
 اًموجب ونیک ال ما ومنه بالعبارة، الثابت بمنزلة اً قطعللعلم اًون موجبیک ما فمنه .الواضح
 ،سرخـسی(» المکبال اًمراد الحتمالا یف والمجاز قةیالحق یمعن كاشترا عند كوذل للعلم
  .)٢٣٧ـ١/٢٣۶: ١۴١۴

جایگاه داللت اشاره از عبارت مانند جایگاه کنایه است هماننـد جایگـاه لفـظ غیـر 
 بنـابراین قـسمتی از داللـت .و لفظ مشکل از لفـظ واضـح اسـت صریح از لفظ صریح

ما قـسمتی از آن  ا،کند یمآور و یقینی است و در حقیقت نقش عبارت را ایفا  اشاره علم
 زمانی که اشتراک در معنای حقیقی و مجاز در گفتـار وجـود داشـته ؛باشد ینمآور  علم
  .باشد

  بررسی
 از حیث قطعیت و ظنیت به نگـرش دو گـروه ،پس اختالف در حکم داللت اشاره

 داللت اشـاره آن معنـای رای ز؛)٢٣۵: ١۴٣٠ ،عرینـی(گردد   حقیقت این داللت برمیۀدربار
است که در سیاق کالم قصد نشده باشد و از مسیر تفکر و دقـت نظـر در لفـظ التزامی 

 از جهتـی دقـت نظـر افـراد و سـطح فهـم .برای رسیدن به اشارات کالم بـه دسـت آیـد
 داللـت بـه معنـای ًقطعـای از علمـا لفـظ ا عـده ممکن است در میـان .باشد یممتفاوت 
ی ظنـی ا اشـاره ایـن معنـای ،ری خاص داشته باشد و ممکن است نزد برخی دیگـا اشاره
 حکـم داللـت ،خاطر درجات فهم متفاوت و دقت نظر و عمق در مطالبه  پس ب.باشد

 اما قرار دادن ضوابطی مانند وجود تـالزم میـان لفـظ و معنـا .گردد یماشاره نیز متفاوت 
هـا در  نسبی بودن فهم و نیـز نـوعی بـودن داللـتئلۀ تواند مس  می،برای این داللت... و
  .ابر شخصی بودن را حل کندبر

  های تشخیص داللت اشاره راه. ٧
 ی تشخیص لوازم کالمی که مقصود گوینده نیـستند و ابزارهـایۀدر این بحث به شیو
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١٠۵  

  .شود  پرداخته می،یافت توان با آن به داللت اشاره دست  میکه

   استفاده از اسم یا فعلی معین در آیه)الف
کید بـر آن و عـدم جـایگزین کـردن  خاص دری معین یا فعلیاستعمال اسم  آیه و تأ

» أحیاء« ۀ مانند استعمال واژ؛ خاص داردیجای آن، اشاره به مطلب اسم و فعل دیگری به
سنب الذین قتلوا ىف در آیۀ  ِوال 

ُ ِ ُ َ ِ
َّ َّ َ َ ْ َ َ َسبیل اهللا أمواتا بل أحیاء عند ر یرزقون َ ُ َ ْ ُ ْ َِ

ِّ َ َ ْ ِ ٌ َ َْ َ َْ َ ً ْ ِ ِ ِ )ۀار دربـ)١۶٩/ آل عمـران 
 زیرا ایـشان در نـزد ؛شهدا اشاره به این مطلب دارد که ایشان نیاز به غسل و کفن ندارند

  .)٢٩١: همان( پروردگارشان زنده هستند

  خاص برای فعلۀ  استفاده از صیغ)ب
داللت بر اسـتمرار و ثبـات و ، آیات شریفه  مضارع یا ماضی یا امر درۀاستعمال صیغ

َالذین یذرکون   :آیۀ شریفه مضارع در ۀ برای صیغ،مثالی را ب؛وجوب یا استحباب آن دارد ُ َ َُ ْ ِ
َّ َ

َاهللا قیاما وقعودا و َ َ َ ًَ ُ ُ ً رون ىف ِ ِجنو و َ ُ َفکَّ َ َ َ ُْ ِ ِ
انك فقنـا  ُ َخلق السماوات واألرض رنبا ما خلقـت هـذا بـاطال  ِ َ َ َ َ َْ ُسـ ً ِ َ َ ََ َ ْ َ َْ ََ َ َّ َ ِْ

َ ْ
ِ َ َّ ِ

ِعذاب النار َّ َ َ َ )کـه بـر  ستاده و نشسته و آنگاهیه خدا را در حال اکها  ان؛ هم)١٩١ /عمران آل
و [شند یـاند ین مـیهـا و زمـ نش آسـمانیننـد و در اسـرار آفـرک یاد میاند،  دهیپهلو خواب

  !دار ما را از عذاب آتش نگاه!  تویمنزه! یا دهیافریهوده نیها را ب این! الهابار:] ندیگو یم

   استفاده از حرف خاصی در آیه)ج
 :مانند خاص دارد، ی اشاره به احکام، استعمال حرف خاصی در آیه، آیاتدر برخی

  ...ن بـاملعروف ِو املولود له رزقھن وکسو ُ ْ َ ُ َْ ُ ْ
ِ َّ َّ ُُ َ ْْ ِ َ َْ ِ ُ َ ُ

ِ
َ َ... )و ک از سـیاق آیـات تـأمین خـورا،)٢٣٣ /بقره 
ره اشـا» لـه«آید، اما استعمال حرف الم در  سته به دست مییصورت شا  مادر بهکپوشا

  :جمله به برخی احکام دارد، از
 الم تملیک اضافه بـه پـدر ۀوسیل  فرزند به،تعیین والیت پدر بر فرزند، زیرا در آیه. ١

پـدربزرگ، عمـو، (شده است و این اشاره به این مطلب دارد که پـدر احـق از دیگـری 
  .است بر فرزند...) دایی و
 ؛ فرزند دیگری نیـستۀت نفق پدر موظف به پرداخ،»له«با وجود الم تملیک در . ٢

 گـردد زیرا فرزند اضافه به پدر شده است و وجوب نفقه از طریق ایـن الم مـشخص مـی
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  .)١/٧٠: ١٣٠٨؛ بخاری، ١/٢٣٧: ١۴١۴سرخسی، (
ٍکل من علیھا فان  ۀیا در آی

َ َ ْْ َ َ َ ُّ ىق٭ُ َ و ْ َ الل واإلرکام َ ِوجه ربك ذو ا َ ْ
ِ
ْ َ ِّ ْ َِ

َ َ ْ ُ َ َ ُ )ر آیه از ظاه،)٢٧ـ٢۶ /رحمن، 
» علی«شود، اما استفاده از حرف  فنای اهل زمین و به پایان رسیدن عمر دنیا فهمیده می

 ظرف مکانی است، اشـاره بـه ضـعف ۀکه افاد» فی«جای  کند به  استعالء میۀکه افاد
 شود، دیگر حالت اطمینان نسبت به زندگی دنیوی است؛ زیرا وقتی همۀ امور فانی میق یعال

  .)٣٠٠: ١۴٣٠؛ عرینی، ۴/٢١٠: ابن قیم جوزیه( رود مور دنیوی از بین میو لذت بردن از ا

   حذف حرف عطف)د
ون الراکعـون الـساجدون اآلمـرون بـاملعروف   ۀ شـریفۀسیاق آیـ امـدون الـسا ِالتـائبون العابـدون ا ُ ُ َّْ ُ ََ ْ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ِْ ُ ُ ُِ َّ َِّ ُ َِ ْ ْ ُ ِ َّ َ

افظون  ر وا َوالناهون عن ا َُ ِ َـ
ْ َ َِ ُملنَک ْ ِ

َ ُ ر املـؤمننيَّ َدود اهللا و ِْ ِ ُ ْ ِ َبـشِّ َ ِ ِ ُ ُـ ِ )ی داللـت بـر مـدح و ثنـا،)١١٢/ توبـه 
از بین صفات » واو«مؤمنانی است که چنین صفاتی داشته باشند و حذف حرف عطف 

ــت ــه  هف ــه(گان ــادت توب ــدگان، عب ــدگان کنن ــپاسکنن ــ ، س ــان، س ــدگان، ک احتیگوی نن
ره بـه تـالزم ایـن صـفات دارد و ایـن اشا) آوران، آمران به معروف نندگان، سجدهک وعکر

» واو« بنـابراین نیـازی بـه ذکـر ، مانند صفتی هستند برای یـک موصـوف،هفت صفت
ر  اما در مورد عطف .عطف نیست ِاآلمرون باملعروف والناهون عن ا َملنکـ ُ ْ

ِ
َ َُ ََّ َ ِ ُ ُْ َ ْ ِ ِ ْ َ

 حکمـت آن ایـن 
 دومی طلب از بـین و) معروف به امر( یکی طلب ایجاد ؛است که این دو ضدین هستند

 بنابراین بهتر است میان ضدین واو عاطفه بیاید تا مغایرت این دو را ؛)نهی از منکر(بردن 
  .)٣٠١: ١۴٣٠؛ عرینی، ٣/۵٢: هابن قیم جوزی( مشخص سازد

   استفاده از صفات مدح)  ه
لـی ىف احملـراب  ۀ شریفۀآی ة وهو قـائم  ِفنادته املال َ ْ ُِ

ْ
ِ ِ

ِّ َ ُ ٌ ِ َ َْ َ ُ ِئَک َ َ ُ َْ َ ىيَ ـشرك  َ أن اهللا  ْـ َ ِب َ ُ ِّ َ ُ َ َّ لمـة مـن اهللا  َ ِمـصدقا  َ ِ ٍ َ ِبَکِ ً ِّ َ ُ
ني یا من الـصا َوسیدا وحصورا و ِ ِ َّ َُ ِ ًّ ِِّ َ َ َ ًَ َ ً َ )اسـتۀ بشارت فرزنددار شـدن زکری؛ دربار)٣٩/ آل عمران. 

 عـدم ۀها مسئل شود که یکی از آن  صفات ممدوح فرزند زکریا برشمرده می،در ظاهر آیه
 از طریـق داللـت .آمـده اسـت» ًحـصورا« است که با لفـظ  حضرت یحییازدواج

 ؛ بلکه امـری مبـاح اسـت، ازدواج واجب نیستۀاند که مسئل اشاره برخی استنباط کرده
 بیـان صـفت مـدح بـرای یکـی از پیـامبران  بـا، ازدواج واجـب بـودۀزیرا اگر مـسئل

  .)٢/٢٢٨: حنفیابن مسعود ( گردید نمی
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  مات جهت وصول به نتیجهاستفاده از مقد) و
ٍکل من علیھا فان  ۀاز ظاهر آی

َ َ ْْ َ َ َ ُّ ُ
 )ا با یدنئۀ جل نشاشود که مدت و   استفاده می)٢۶/ رحمن

 این .ندک یآخرت طلوع مئۀ رد و نشیپذ یان مید و عمرش پایآ ی جن و انس به سر میفنا
آخـرت ئۀ شن و طلـوع نـی جانداران صـاحب شـعور زمـیفنا» نعمت بودن«آیه اشاره به 

ه کـگـردد   غـرض آخـرت و معلـوم مـیی برای است مقدمیاتیا حی دنی زیرا زندگ؛دارد
  .)١٩/١٠١: ١٣٩٠طباطبایی، ( جه، نعمت استیانتقال از مقدمه به غرض و نت

   حکم بر ملزوم مستلزم حکم بر الزم آن)ز
که در تعریف داللت اشاره گذشت، این داللت از ملزومات کـالم بـه دسـت  چنان

َأحل اهللا البیع وحرم الربـا  ۀ شریفۀ در آی.آید می َ ُِّ ََّ َ ََ ْ َ ْ َّ َ... )حـالل بـودن بیـع و حرمـت ،)٢٧۵/ بقـره 
کـه از ملزومـات کـالم انتقـال ملـک و وجـوب تـسلیم و  حالی  در؛آید ربا به دست می

گنجد و در مورد ربا اشاره به حرمت انتقـال و انتفـاع و وجـوب  انتفاع از مبیع در بیع می
 این امور از ملزومات کالم است کـه بـه ۀ هم.باشد گشت اموال ربا به صاحبان مال میبر

  .)٣٠٣: ١۴٣٠عرینی، ( شود داللت اشاره فهمیده می

   اشاره به اهمیت در تقدیم واژه)ح
ب املتطھرین...   ۀ شریفۀاز ظاهر آی ب التوابني و َإن اهللا  ِِّ

َ َ َُّ ْ ُّ ُِّ ِ
ُ َُ ََ ِ َّ َّ ِ )که  شود میده می فه)٢٢٢/ بقره

بـر » نیّالتـواب«ان را دوسـت دارد، امـا مقـدم داشـتن لفـظ کـننـدگان و پاک خداوند توبه
 طهـارت ۀ زیرا توبـه مقدمـ؛ توبه استۀاشاره به اعتنا و اهمیت دادن مسئل» نیّالمتطهر«

  .)١/۶٢: ابن قیم جوزیه( باشد می
ْوأذن ىف النـاس بـا یـأ  ۀکه در آی چنان َ ِّ َْ ْ

ِ ِ
َّ ِ

ِّ َ َك رجـاال وَ َ َ ًَ
ِ َ ٍکـل ضـامر یـأتني مـن کـل  عمیـق ُ ِ َ ـٍّ َ ِّ َ ُِّ ُْ َِ ِِ

ْ
ٍ َ

 )حـج /
ابـن (دارد اهمیـت و افـضلیت حـج ایـن گـروه به  مقدم داشتن پیاده بر سواره اشاره ،)٢٧

  .)٣/١٢٨٠ :عربی

  موضوع  ضمیمه کردن آیات هم)ط
یـد و گـاهی بـا آ  قرآنـی بـه دسـت مـیۀداللت اشاره در برخی از احیان با یک گزار

ان   ۀکـه در آیـ  چنـان؛آیـد موضوع به دست مـی  همۀضمیمه کردن دو گزار َووصـینا اإل ْـَس ِ
ْ َ ْ َّ َ َ



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

١٠٨  

ًالدیه إحسانا محلته أمه رکها ووضعته رکها ومحله وفصاله ثالثون شھرا ْ ْ ْ َْ َ ُ ََ ُ ُ ُ ُ ُُ َ ِ َ َ َ َُ َْ ََ َ ًَ ًُ ُْ َْ َ ُّ ُ ً َ ْ ِ ِ َ ِ ِ... )ۀ توصـیۀ دربـار)١۵/ احقـاف 
 کند  ماه صحبت میی والدین و بیان دوران حمل و شیردهی مادر در سهی بانسان به نیک

الدیــه محلتــه أمــه وهنــا   ۀدر آیــو  ان  َووصــینا اإل َ ً َ َْ َ َ َُ ُُّ ُ ْ َ َ َ َِ ْ ِ ِ َ ـْـَس ِ
ْ ْ ِوهــن وفــصاله ىف َّ ُ ُ َ ِ َ ٍَ

ِعــامني ْ ْ َ َ... )دوران )١۴/ لقمــان 
 ،ه کـردن ایـن دو مقدمـه بـا ضـمیم.کنـد  را پایان دو سال بیـان مـییرخوارگیحمل و ش

  .آید  ماه به دست می۶کمترین مدت حمل یعنی 
ُشھر رمضان الذی أنـزل فیـه القـرآن  ۀ ضمیمه کردن دو آی،شاهدی دیگر بر این موضوع َْ ُُ َْ َّ

ِ ِ ِ ْ ُ ِ َ َ َ ْ َ... 
ِإنا أنزلناه ىف  و )١٨۵/ بقره( ُ َ ْ َ ْ ََّ

ِلیلة القدر ِ ْ َ ْ َِ َ ْ )کـه شـب قـدر در کند  اشاره به این مطلب می)١/ قدر 
  .ماه رمضان است

 موضـوع نـزول قـرآن صـحبت ۀهـر دو آیـه دربـارشـود،  گونه که مشاهده می همان
  .یابیم  فوق دست میۀکند و با حذف مشترکات دو آیه به نتیج می

  هایی از داللت اشاره در قرآنکاربرد.   ٨
 آن داللت اشاره در اکثـر آیـات قـرآن کـاربرد دارد و از طریـق کـشف و اسـتخراج

بـه نیازهـای هـر ... توان در شئون مختلف فقهی، اجتماعی، سیاسی، معارف دینی و می
  :گردد  از کاربرد داللت اشاره بیان مییهای  نمونه. زمانی پاسخ دادۀبره

   استخراج احکام شرعی)الف
َعلـْیال جنـاح   ۀکند که ظاهر آیـ  با استفاده از داللت اشاره بیان میاهللا عالمه فضل َ َ َ ُ ُکْم َ

ة رضوا هلن فر ًإن طلقمت النساء ما مل متسوهن أو  َ
ِ ِ
َ َّ َُّ َ ُ ْ َ َْ َ ُ ُّ ََ ْ َ ََّ َ ِّ ُ ُ َْ ْ ِ...حـاکی از جـواز طـالق همـسر )٢٣۶/ بقـره( ١ 
آیـد؛ زیـرا بـه   دیگـری نیـز برمـیۀ اما از این آیه نکت.پیش از دخول یا تعیین مهریه است

یابیم که بین تعیین مهریه و صحت عقد  ین بالمعنی االعم از این آیه درمّ بیۀطریق مالزم
  .)۴/٣۴٨: اهللا فضل( ای وجود ندارد؛ یعنی عقد بدون تعیین مهریه نیز صحیح است رابطه

                                                                 
ن یـو در ا[ .ستی بر شما نید، گناهی طالق ده]یبه علل[ن مهر، ییا تعی یزش جنسیاگر زنان را قبل از آم. ١

ش و آن ا یی توانـاۀ دارد، بـه انـدازییه توانـاکس کآن ! دیمند ساز  بهره] مناسبیا هیبا هد[ها را   آن]موقع
 ]رنـده باشـدیه مناسـب حـال دهنـده و گکـ[سته ی شایا هی خودش هدۀه تنگدست است، به اندازکس ک

  . استیاران الزامکویکن بر نیو ا! بدهد
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  استخراج احکام سیاسی) ب
ْلقـد   ۀ بـرای نمونـه آیـ؛گـردد گاه از داللت اشاره در مسائل سیاسی نیز استفاده مـی َ َ

نات ِأرسلنا رسلنا با َ َ َِّ َلب ْ ِ
َ ُْ َُ ْ دیـد فیـه بـأس شـدید ومنـافع َ تاب واملیزان لیقوم النـاس بالقـسط وأنزلنـا ا ُ وأنزلنا معھم ا ِ َِ ٌ َ َ َّ ََ ََ َ َ َ َِ َِ ٌ ُْ

ِ َ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ
ِ ْ ُِ ِ َ َُ َ ِ َ ِ ْ َ ْلِک ُ َ ْ

ٌللناس ولیعمل اهللا من ینصره ورسله بالغیب إن اهللا قوی عزیـز ِ َ ٌّ ُِ
َ َ َ ُ ََّ ِ ِ ْ ََ ْ

ِ ُ َ ُ ُ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ ْ ِ ِِ
 را که همان  هدف رسالت،)٢۵/ حدید( ١

 حکـم و تـشریع، اسـاس هـر دینـی ۀفهماندکه مـسئل کند و می  بیان می، عدل استۀاقام
نتیجـه ایـن آیـه بـه داللـت اشـاره   در.پس هیچ عدلی بدون شریعت معنـا نـدارد. است

 ۀتواند از سیاست و اجتماع مـردم، جـدا و تنهـا بـه رابطـ حاکی از آن است که دین نمی
  .)۴٧ـ٢٢/۴۶ :همان( محدود باشدخدای خود  قلبی انسان با

   استخراج امور اعتقادی)ج
بو   ۀن با توجه به داللت اشاره، از آیابرخی مفسر ذ من دون اهللا أندادا  ْومن الناس من  ُ َ ُّ ِ

ُ ً َُ َّْ َ ِ ِ ْ ْ َِ ُِ ِ
َّ َی َ ِ َ

ِب اهللا ِّ ُ َ...ها، به معنـای اطاعـت و  د که دوست داشتن بتنگیر  نتیجه می)١۶۵/ بقره( ٢
ها و با در نظـر  ها و نیز اطاعت از آن هاست؛ زیرا با تصور دوست داشتن بت پیروی از آن

 ۀآیـد کـه الزمـ به دسـت مـی) دوست داشتن و اطاعت کردن(گرفتن نسبت بین این دو 
 به همین سـبب ایـن حـب را نـوعی شـرک عملـی .دوست داشتن، اطاعت کردن است

خدا، رابطه تنها باید الهی باشد و   ارتباط بانتیجه در بحث  در.دانند نسبت به خداوند می
  .)٣/١۵٧: همان(  دیگری پذیرفته نیستۀاین، هیچ رابط از غیر

ــن از ــسیر  ای ــۀ رو در تف ح إنــه لــیس مــن أهلــك إنــه عمــل غــري صــا آی ٍِقــال یــا  َ ُ ْ َ ٌ َ َ ُْ َُّ َِّ َِ ِ
َ ْ َِ َ ْ َ ُ ُ َ َ...۴۶/ هــود( ٣( 

                                                                 
 حـق از باطـل و ییشناسا[زان ی و م]یآسمان[تاب کها  م و با آنیل روشن فرستادیما رسوالن خود را با دال. ١

د و ی شـدیرویـه در آن نکـم یردکازل نند و آهن را نکام به عدالت یم تا مردم قیردک نازل ]ن عادالنهیقوان
 .ننـدیه او را ببکـآن ی بـ،ندک ی میاری او و رسوالنش را یسک مردم است تا خداوند بداند چه ی برایمنافع

  !ر استیناپذ ستک و شّیخداوند قو
هـا را همچـون خـدا دوسـت  نند و آنک ی خود انتخاب میر از خداوند برای غیی از مردم، معبودهایبعض. ٢

دتر اسـت و ی شـد]شانیان نسبت به معبودهاکاز مشر[مان دارند، عشقشان به خدا یه اکها  اما آن. ددارن یم
ننـد، ک را مـشاهده ]یالهـ[ه عـذاب کـ ی، هنگـام]دنـدیر خـدا برگزی غیو معبود [ردندکه ستم کها  آن

ِه تمام قدرت، از آن خداست و خدا داراکخواهند دانست   یالیـخ ینه معبودها[د است ی مجازات شدیِ
  .]هراسند یها م ه از آنک
  . ]...ای است فرد ناشایسته[= صالحی است او عمل غیر ! او از اهل تو نیست! ای نوح: فرمود. ٣
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تر است که بـه خـط رسـالت  به خدا نزدیکاین آیه اشاره دارد به اینکه کسی : گوید می
 ۀَ نسبی با رسول نیست؛ بلکه بر اساس رابطـۀنتیجه قرب الهی به رابط  در.تر باشد نزدیک

  .)١٢/٧١: همان( رسالی است

   اصالح امور اجتماعی)د
 برپـایی نهادهـای تعلـیم و تربیـت و مـشاوره را ،برخی نیز با توجه بـه داللـت اشـاره

ِفــاعف عــ واســتغفر هلــم وشــاور ىف األمــر  ۀ شــریفۀنمونــه از آیــرای ؛ بــانــد اســتخراج کــرده ْ َ ْ
ِ ْ َُ ْ ِ

َ َ َْ ُ َ ْ ِ ْ ْ ْ ُ ْ ََ ُْ
 

که در امر امـت مـورد شـور قـرار شود  استفاده میی ی لزوم ایجاد نهادها،)١۵٩/ عمـران آل(
: صـبوحی طـسوجی، بـه نقـل از(  امـت مـستلزم ایـن حکـم اسـتۀگیرند و تنفیذ امر و مشاور

  .)١/١۴۶:  خالفعبدالوهاب
حی إل فسألوا أهل الذرک إن کنمت ال تعلمون  ۀو یا از آی َوما أرسلنا قبلك إال رجاال  ُْ َ َ ْْ َ َْ ً َّْ ُ ْ َُ

ِ ِ ِِ
ْ ِّ َ ْ َ َُ ََ ْ َْ ُ

ِ ِ َ َِ َ ْ َ َ ْ َ )بـه )٧/ انبیـاء 
 جهـت تربیـت و تعلـیم ی وجوب وجود اهل ذکر در امت و ایجاد نهادهـای،طریق اشاره

  .)١۴: ١۴٢۴زاهدی، ( شود علماء فهمیده می

   تفسیر قرآن به قرآن)  ه
ایـن  .تفسیر قرآن به قرآن است یکی از کارکردهای مهم داللت اشاره، کاربرد آن در

 شیوه را از طریق سنجش آیات همانند با یکدیگر و نیز کشف مترادفات قرآنـی الفـاظ و
َما   ۀ نمونه آی؛ برایتوان پی گرفت  آیات مرتبط میۀمقایس ْنن َ ري منھـا أو َ ْ مـن آیـة أو ننـسھا نـأت  َْ ََ َ َ ْْ ِْ ٍِ ْ ـ َ ِ ِ

ْ َ ُِ ٍ ْ
َمثلھا أ مل تعمل أن اهللا  َ َ َّ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ ء قدیر ِ ٌکل  ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ

 )ۀ و آی)١٠۶/ بقره   َوإذا بدلنا آیة مکان آیة واهللا أعمل مبا ینزل قالوا إمنا َ َ ََّّ ِ ِ
ُ َْ ُ ِّ ُ َ ََ ِ ُ

َ ًْ َ ُ َ َ ٍَ َ َ َ َ
َأنت مفرت بل أ َْ َ ٍ

َ ْ ُ َ َک ال یعلمونْ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ْ
 )د کـه نـسخ عبـارتنـ، به این مطلـب اشـاره دار)١٠١/ نحل 

 ۀاین مورد از طریق توجـه بـه واژ  در.ۀ دیگرای با آی از تبدیل یا جایگزین کردن آیهاست 
نزدیک به لفظ نسخ که تبدیل بود، توانستیم با قرار دادن این دو آیه در کنار هـم بـه ایـن 

  .نتیجه برسیم

  گیری تیجهن
ی ایـن هـا افتـه ی،در نهایت با بررسی کتب شیعه و اهل سنت در مورد داللـت اشـاره

  : چنین برشمردتوان یمبحث را 
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 داللـت ی نوع وباشد یم بلکه امری ماوراء لفظ ،داللت اشاره از سنخ لفظ نیست. ١
  .غیر صریح و التزامی است

 ۀا تـسامح ایـن تعبیـر دربـار امـا بـ،باشـد ینم کالم ۀ مقصود گویند،از نظر عرف. ٢
  .م مطلق به تمام امور استِ عالْ زیرا خداوند؛رود یمکار ه خداوند و کالم الهی ب

) غامضه (یخف و) ظاهره (یجلدارای مراتبی است و این مراتب بنا بر تعاریف به . ٣
  .گردد یمتقسیم 
معنی االعـم لاّهای بین اما بـ  و از داللتدیآ یمدست ه این داللت با دقت عقلی ب. ۴

  .باشد یم
دو  (هیـآممکن است این داللت از یک آیه استخراج شود و یـا بـا قـرار دادن دو . ۵
  .استخراج شود) مقدمه
 وجـوب ،باشد که از طریق مالزمات عقلـی های تبعی می داللت اشاره از داللت. ۶

  . حجیت داردالمقدمه برای ذیمقدمه 
شده  ن است که معنای التزامی استخراجاز ضوابط و شروط تحقق داللت اشاره ای. ٧

 و دقت نظـر بتـوان بـه لـوازم کـالم تأمل بلکه با ،از لفظ در اسلوب کالم مقصود نباشد
به   جهت دست یافتن، داللت اشاره به صورت تبعی از کالم استخراج شود،دست یافت

 داللـت  بین ظـواهر الفـاظ و،ی از ظاهر کالم متصور گرددیداللت اشاره باید فهم ابتدا
  .اشاره تالزم عقلی وجود داشته باشد

آیـد؛ هماننـد اسـتفاده از  داللت اشاره یا از برخی خصوصیات کالم به دست می. ٨
 برخـی ن و یا با استفاده از مقدمات و لوازم سخن و یا کنار هـم قـرار داد،ای خاص واژه
  .آیات
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  یشناس تابک
  . ق١۴٢٩ ،بیروت، حکامالا صولا فی حکامِاال ،محمد بن یعل الحسنو اب،یآمد .١
، النـور  مؤسـسة،یسـالماال تـبکالمریـاض،  ،یفیعف عبدالرزاق قی تعل،حکام فی اصول االحکامِاال ،همو .٢

  . ق١٣٨٧
 تحقیق و بررسی نـذیر ،صول و الجدلمل فی علمی االمختصر منتهی السؤل و اال ،الدین  جمال،ابن حاجب .٣

  .ق ١۴٢٧ ، دار ابن حزم، بیروت،حمادو
  .القرآن احکام ، محمد بن عبداهللابن عربی، .۴
  .بدائع الفوائدابن قیم جوزیه،  .۵
  .بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع عالءالدین ابوبکر، ،بن مسعود حنفیا .۶
 دار ـع یـر للطباعة و النشر و التوزک دار الف،روتی، چاپ سوم، بلسان العرب ،رمک محمد بن م،ابن منظور .٧

  . ق١۴١۴صادر، 
دار بیـروت،  ، چاپ پـنجم، ابن مالکةلفیالی اوضح المسالک ا ،الدین بن یوسف  جمال عبداهللا،ابن هشام .٨

  . م١٩٧٩ ،الجیل
  .تا بی ، محرم افندی بوسنویة مطبع، الوصولة االصول شرح مرقاةمرآ ، محمد،ازمیری .٩
  . ش١٣٨٧ ، بلور، رشت،اصول فقه کاربردی ، مجتبی،الهیان . ١٠
  . ق١۴٢٩ ، نجف اشرف،ها الثانیصول فی اسلوب االکفایة،  باقر،یروانیا . ١١
چـاپ دوم،  ،طـرق االسـتدالل و مقـدمتها عنـد المناطقـه و االصـولیین ،، یعقوب بن عبدالوهابباحسین .١٢

  . ق١۴٢٢ ، الرشدةمکتبریاض، 
  . ق١۴١٨ ، قم،صولصول فی شرح کفایة اال االهدایة، خ صدرای ش،یا بادکوبه . ١٣
  .تا  بی، دار المعارف، قاهره، تحقیق احمد صقر،قرآناعجاز ال ،بکر محمد بن طیب بن محمد ابو،باقالنی .١۴
 ، شـرکت صـحافی عثمانیـه، اسـتانبول، االسرار عن اصـول البـزدویکشف،  عبدالعزیز بن احمد،بخاری .١۵

  . ش١٣٠٨
  . ق١۴٢٨ ، و النشرةالمشرق للثقاف،  تهران،صول الفقه المقارنامعجم مفردات ، نی تحس،یبدر .١۶
 چاپ سوم، ،، تحقیق عبدالحمید هنداوی)شرح تلخیص مفتاح العلوم(ول المط ، سعدالدین مسعود،تفتازانی .١٧

  . ق١۴٣۴ ،الکتب  دار،بیروت
 زکریـا  از اسـتخراج آیـات و احادیـث،شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقـیح فـی اصـول الفقـه ،همو .١٨

  .تا  بی،الکتب العلمیه  دار، بیروت،عمیرات
  . م١٩٩۶ ، بیروت، مصطلحات علم المنطقةموسوع ،جهامیجیرار   و سمیح دغیم، رفیق عجم،جبر، فرید .١٩
 دار ، بیـروت، تحقیق علـی شـیری،تاج العروس من جواهر القاموس ،یمرتضیدمحمد س،یدیزبحسینی  .٢٠

  . ق١۴١۴ ،العلم للمالیین
  . ق١۴١۴ ،لیتوگرافی حمیدقم، ، یفیقطمنیر  راتی تقر،صولالرافد فی علم االی، علسید، یستانی سینیحس .٢١
یمةدراسات اصولی ، محمد ابراهیم،حنفاوی .٢٢   . ق١۴٣٠ ،الوفاء دارمصر،  ، فی القرآن الکر
یر و ،)ابن امیرحاج(بن محمد معروف به   محمد،حنفی .٢٣  ، االمیریـهةمطبعـ، البـوالقمـصر،  ،التحبیر التقر

  . ق١٣١۶
  . ق١۴٢٢ ،در راه حققم،  ،صولاال عمدة ،، محسنیخراز .٢۴
یمالتعر ، ابراهیم محمد عبداهللا،خولی .٢۵   . ق١۴٢۵ ،البصائر  دار، قاهره،یض فی القرآن الکر
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  .التفسیر و المفسرون ،ذهبی، محمدحسین .٢۶
  . ق١۴٢۴ ،دار ابن حزمبیروت،  ،صول الفقهامعجم اصطالحات  ،المنان عبد،راسخ .٢٧
  .منطق تفسیر قرآن، ، محمدعلیرضایی اصفهانی .٢٨
  . ق١۴٢۴ ، الشاملهةبمکتال ،آباد  صادق ـ پاکستان،صولتلخیص اال، اهللاثناء ،یزاهد .٢٩
  . ش١٣٩٣ ، احسان، تهران، چاپ چهارم،الوجیز فی اصول الفقه ، وهبه،زحیلی .٣٠
  .العرفان مناهل ،العظیممحمد عبدزرقانی،  . ٣١
 بررسـی ق ویـ تحق،الـسبکی الـدین لتـاج الجوامـع بجمـع المسامع تشنیف ،نیبدرالد عبداهللابو ،یشکزر .٣٢

  .ق ١۴١٨، التراث اءیح او یالعلم للبحث قرطبة تبةکم ،عی ربعبداهللا و زیعبدالعز
  . ش١٣٩٣ ، احسان، تهران، چاپ پنجم،الوجیز فی اصول الفقه ، عبدالکریم،زیدان . ٣٣
  .فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، ، جعفرسجادی .٣۴
  . ق١۴١۴ ،الکتب العلمیه  دار، بیروت،فغانی االءالوفاابو  تحقیق،اصول سرخسی ، ابوبکر،سرخسی .٣۵
  .فرهنگ اصطالحات عرفانی ابن عربی، اباب گلسعیدی،  .٣۶
 ، محمـود محمـد تـصحیح عبـداهللا،فواتح الرحموت بـشرح مـسلم الثبـوت ،العلی عبد،سهالوی انصاری .٣٧

  . ق١۴٢٣، الکتب العلمیه  دار،بیروت
  . ق١۴١۶ ، دار الفکر،بیروت ، تحقیق سعید المندوب،االتقان فی علوم القرآن ،الدین  جالل،سیوطی .٣٨
یعیة اللغویة و القواعد االصولیة الشرعیةاالدل ، محمود،شربینی .٣٩ یهة و التشر   . م٢٠٠۴ ، مصر، و التفسیر
  . ق١۴٢۴ ، دانشگاه محمد بن سعود،ریاض، اصول فقه االمام مالک ،الرحمن عبد،الشعالن .۴٠
  . ق١۴٣٠ قم، ،صول الفقهاالمفید فی شرح ل، یم اسماعی، ابراهیانکشهر .۴١
یر ،ی عل،یروانیش .۴٢   . ش١٣٨۵ ،دار العلم ،قم ،پ دوم چا، اصول فقهتحر
  .التبیان فی علوم القرآن ،علیمحمدصابونی،  .۴٣
یقینعلی، صبوحی طسوجی،  .۴۴   . کارشناسی ارشدۀنام پایان، اقسام دالالت ثالث از منظر فر
  .تا  بی، البیضاءة دار المحج،صولال مصطلحات اةموسوع ، حسین اسماعیل،صدر .۴۵
  . ق١۴٢٨قم،  ، چاپ دوم،صولیالمعجم اال ، محمد،صنقور .۴۶
  . ق١٣٩٠ ،یعلممؤسسة اال، روتی ب، چاپ دوم،المیزان فی تفسیر القرآن ،نیمحمدحسسید، ییطباطبا .۴٧
  . ق١۴١٩،  اصفهان،الحجة فی الفقه ،نیحسسید ،یبروجردطباطبایی  .۴٨
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  . ق١۴١۶ ،ی مرتضویفروش تابک ،تهرانچاپ سوم،  ،مجمع البحرین ،نیالدر فخ،یحیطر .۵٠
  . ق١۴٢۵ ،التراث دارقاهره،  ،تقنین اصول الفقه ،عبدالبر، محمد زکی .۵١
  .علم اصول فقهعبدالوهاب خالف،  .۵٢
  . ق١۴٢٣ ،الزاحم دارریاض،  ،صولیینصطالحات االاالقاموس المبین فی  ،عثمان، محمود حامد .۵٣
  . ق١۴٣٠، دار التدمریهعربستان،  ،دالله االشاره فی التقعید االصول و الفقهی ، سلیمان محمد بن،عرینی .۵۴
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  . ش١٣٨٧تابستان  بهار و ،١ۀ  شمار، سال اول،شناخت
  .یر و قواعدهاصول التفس، ، خالد عبدالرحمنالعک .۵۶
 ، عبدالـسالم عبدالـشافی محمد تصحیح،صولاال علم فی المستصفی ،محمد بن محمدابوحامد  ،یغزال .۵٧

  . ق١۴١٧ ،الکتب العلمیه  دار،بیروت
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  . ق١۴٠١ ،ی رضا مظاهر:شرا ن،قم ،صوللفاظ فی علم االآراء حول مبحث االی، ، علی اصفهانیفان .۵٨
،  چـاپ دوم،یسـامرائ میبـراها ی ومخزومـ یمهـد یـق تحق،العـین کتـاب ،ل بـن احمـدی خل،یدیفراه .۵٩

  . ق١۴١٠ ، صدرۀ چاپخان،هالهجر دار انتشارات
  .من وحی القرآن، اهللا، محمدحسین فضل .۶٠
  . ق١۴١٨ی، دار المورخ العرببیروت،  ،صول الفقهاالمقدمات و التنبیهات فی شرح  ،قانصوه، محمود .۶١
  . م٢٠٠٩ ،کتب العلمیه دار ال، بیروت،صولیه مهمهامتون  ، الیاس،قبالن .۶٢
ی نـور  فرهنگـی علمـیهـا اد پـژوهشیـبنتهـران،  ،شناسی اصطالحات اصـول فقـه واژه ، احمد،زاده یقل .۶٣

  . ش١٣٧٩ ،اءیاالصف
  .تا  بی، الشاملهةمکتبال ، سایت الوراق،آدابه و الشعر محاسن فی العمدة ، ابن رشیق،قیروانی .۶۴
  .تا  بی،الشامله ةمکتبال ، سایت الوراق،الشعر  نقد  فی  دیعالب، مرشد بن سامةا نیمجدالد دالدولةی مؤ،ینانک .۶۵
، ی پژوهـشگاه علـوم و فرهنـگ اسـالم، قـم، اصول فقـهۀنام فرهنگ ،ی اسـالمکز اطالعات و مدارکمر .۶۶
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  . ش١٣٧۵ ،انیلیاسماعچاپ پنجم، قم،  ،الفقه اصول ،رضا محمد،مظفر .۶٨
  .تا  بی،ی دار الرض، قم،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، احمد بن محمد،یومی فیمقر .۶٩
  . ق١٣٩١ ، قم،حکامقواعد استنباط اال ،وسفین ی حس،ی عاملکیم .٧٠
  . ش١٣٧٩ ، قم، عالمه،صطالحات اصولفرهنگ ا ،ی مجتب،ی اصفهانکیمل .٧١
  . ش١٣٨٢ ،رکدار الفقم، ، یسبحانجعفر رات ی تقر،صولاال تهذیب ،اهللا روحسید ،ینیخمموسوی  .٧٢
  . ش١٣٧۶ ، تهران،صولاال جواهر ،همو .٧٣
 صـاحب ۀمؤسـس، یاصـفهان یصـاف حـسنتقریرات  ،صولاال فی الهدایة ابوالقاسم،سید، ییخوموسوی  .٧۴

  .ق ١۴١٧ ، مراال
  . ش١٣٨٠ ،ی بروجردی العظماهللایةآٶسسۀ  م، قم،صولاال ، ابوالفضل،یآباد نجم .٧۵
 ،نـور االنـوار علـی المنـار میهـوی کشف االسرار شرح المصنف علی المنار مـع شـرح ،الدین  حافظ،نسفی .٧۶

  .تا  بی،الکتب العلمیه  دار،بیروت
 ۀ، چاپخان معرفه علم االصولحصول المأمول علی مرتقی الوصول الی بلوغ السول و ، محمد،والتی مالکی .٧٧

  . ق١٣٢٧ ،مولوی
  . ش١٣٧۴ ، مهارت، تهران،فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول ، عیسی،والئی .٧٨
 پیـام ،قـم،  چاپ سوم، حمید مسجدسرائی و محمود خورسندیترجمۀ ،جواهر البالغه ، احمد،هاشمی .٧٩

  . ش١٣٩٠ ،نوآور
  . ق١۴٢۴ ،لی الجلداربیروت،  ،صولمعجم مصطلح اال ،ثمیهالل، ه .٨٠
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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢٩های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارۀ  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  های تفسیری مبانی و روش

  و نقش آن در تبیین مفهوم توحید
    ١ایماندار حمید  
    ٢فرد مصطفوی حامد  

  دهکیچ
اسـی تقریـر عقائـد قرآن کریم از منظر جمیع فرق اسالمی به عنوان مصدر اس

در پـژوهش حاضـر بـا محـور قـرار دادن مبحـث  کالمی و عقیدتی مطرح اسـت؛
ثیر أله مطرح در مبانی عقیدتی اسـالمی بـه تحلیـل تـئتوحید به عنوان مهمترین مس

مـنهج مـا در ایـن  .مبانی و روشهای تفسیری در ایـن حـوزه پرداختـه شـده اسـت
هـای  ری و داللـی تفـسیر و روشنوشتار پرداختن به نقش و کـارکرد مبـانی صـدو

نگاه متمایز به وحـی قرآنـی بـا ارائـه صـبغه  .تفسیری در تبیین مفهوم توحید است
بشری و غیر الهی از ماهیت الفاظ و معانی آن نقطه عطف مبانی تفسیری جریـان 

 بر تلقی این جریان از جوانب مختلف مفهوم توحیـد ًهرمنوتیک بوده که مستقیما
کید بر استقالل داللی قرآن کریم در بین أر حوزه مبانی داللی تد .ثر بوده استٶم

گرایانه را در حـوزه توحیـد  ی سلفها  سبب گرایش به نظرگاهًعلماء فریقین بعضا
                                                                 

 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١۶/٩/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(hamidimandar@yahoo.com))  مسئولۀنویسند(  دانشگاه شیرازاستادیار. ١
  .(hamed_amf@yahoo.com)  رفسنجان ولی عصراستادیار دانشگاه. ٢
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روش تفسیری روایی در حوزه سنی آن در جریان سـلفیه نمـود  ؛ شده استعملی
زه توحید صـفاتی گرایی در حو یافته و با تکیه بر روایات ضعیف به تجسیم و تشبیه

رویکــرد روایتگــری در حــوزه شــیعی نیــز بــا مخــدوش نمــودن . دامــن زده اســت
. وزه توحیـد انجامیـده اسـتگرایـی در حـ ویـل و بـاطنأاستقالل داللی قرآن به ت

گونه در روش تفسیر فلسفی و توجه به  گرایانه و تمثیل ویلأرنگ تفاسیر تحضور پر
نگی در روش تفسیری ادبـی نیـز اثـرات قرآن کریم به عنوان محصولی ادبی و فره

  .سوئی در تلقی اصحاب این دو جریان در حوزه توحید صفاتی داشته است
  .روشهای تفسیری، مبانی تفسیری توحید، تفسیر، :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 ترین عقیده اسالمی از صدر اسالم تا کنون محل بحث و مناقشه بنیادیتوحید به عنوان 

به نحوی که هر یک از فرق کالمی و مذاهب اسالمی ؛ وده استاندیشمندان اسالمی ب
امـا  .تلقی خاص خود از این مفهوم را به عنوان توحید ناب و اصیل معرفی نموده اسـت

ای از مدعیات مذکور به دست دهد همان  تواند ارزیابی دقیق و منصفانه ای که می سنجه
های مختلف  مین راستا گروهدر ه .رجوع به سرچشمه وحی الهی یعنی قرآن کریم است

اند مبانی و اصول خود در تنقیح مفهوم توحید را مستمد از نصوص  اسالمی سعی نموده
آنیم نقش مبانی و رویکردهای تفـسیری در  در این نوشتار بر.و تفاسیر قرآنی جلوه دهند

 .گاه متضاد از مبحث توحید را تحلیل و بررسی نماییمهای متفاوت و  گیری برداشت شکل
ها و اجزاء علم تفسیر و به چه نحـوی  لفهٶیک از م خواهیم بدانیم کدام به بیان دیگر می
برای دستیابی به این مهـم الزم اسـت ابتـدا  .گذار هستندرثیأ توحید تئلۀدر تبیین ما از مس

به طور اجمالی مفاهیم توحید و تفسیر و فروعات مرتبط با آن را تبیین نموده و در ادامـه 
  .مسئلۀ توحید بپردازیممصداقی به تحلیل نقش رویکردهای تفسیری در تنقیح به صورت 

  شناسی توحید مفهوم .١

  مفهوم لغوی و اصطالحی توحید و بیان مراتب آن .١ـ١
بـه معنـای یکتـا قـرار دادن و یگانـه دانـستن بـاب تفعیـل و مـصدر  توحید در لغت،
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 انفـراد و یگـانگی لحـاظ  مفهـومآنبطـن در لذا . )۵/٢٩٨ :١۴١۴ ،زبیـدیحسینی ( باشد می
رود  اما از آنجایی که باب تفعیل به جز تعدی بـرای نـسبت نیـز بـه کـار مـی .شده است

  .)٨۴: ١٣٩٠ حبیبـی،( خواهـد بـود )و نـه یگانـه نمـودن( معنای دقیق توحید یگانه دانستن
شـته و شـود کـه جـزء ندا  مـیبه چیزی اطـالقدر حقیقت لغوی آن  نیز واحدبه عالوه 

تـوان گفـت یگانـه   مـیلـذا. )۵۵١: ١۴١٢ ، اصـفهانیراغـب(ی و تکثر در آن راه نـدارد تجز
دانستن و فقدان تکثر و تجزی در ذات الهی دو مفهـومی هـستند کـه در معنـای لغـوی 

  .اند توحید لحاظ شده
 ،یکتاپرسـتی ید بـه معنـایـتوح ،ی مباحث خداشناس حوزه اصطالح شرعی ودراما 

  :دیگو ر مییاث که ابن ک بودن خداست؛ چنانین شرتنها و بدو  خدا،یگانگی
 اسـت کـه همـواره ین معناست که خدا فردی به ا“واحد”اسم  ان اسمای خدا،یدر م«

  .)۵/١۵٩ :١٣۶٧، اثیر بنا(» ز با او نبوده استیچ چیو واحد بوده و ه تنها

  :دید گویف توحید در تعریخ مفیش
ز یـچ چی و هیسته او نی شبیوجودچ میت واحد است و هیت و ازلی در الهUخداوند

  .)۵١ :١۴١٣، شیخ مفید( ثانی ندارد و بودهگانه یت یهمانند او نخواهد بود و او در معبود

  :نیز توحید را این گونه تفسیر نموده است یخ طوسیش
 مینک ی او را نفیم و ماسوایعالم بدانۀ دآورندیه صانع را واحد و پدکن است ید ایتوح

  .)١٠٣ :تا بی ،شیخ طوسی(

ترین اصـل اعتقـادی  ای و پایه به معنای یگانه دانستن خداوند توحید،به باور مطهری 
ای که پیامبر اسالم برای مـردم بیـان  نخستین آموزه. ترین شعار آن است و مهم در اسالم

 هـای اعتقـادی،  آمـوزهیتمامو  شده تهلیل ابراز ۀکرد باور به خدای یکتا بود که با جمل
 تمـامی .)٢/٩٨ :١٣٧۶ مطهـری،( گـردد  بـاز مـیهمین مقولهبه نیز اسالم  یاخالقی و فقه

هر چنـد  تعاریف مذکور به واقع ناظر بر توحید ذاتی و نه توحید به معنای عام آن است؛
  .تواند گویای حقیقت متعالی توحید ذاتی باشد  نمیدر این مقام نیز

توانـد تعریفـی جـامع و مـانع  ی مـاما تعریفی که عالمه طباطبایی از توحید ارائه داده
 توحید اعتقاد قطعی به یکتایی خداوند در ذات صفات  کهوی معتقد است .تلقی گردد
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تعریـف . )۴/٣۵٣: ١۴١٧ طباطبـایی،( باشـد  مـی و عمل نمودن بر اساس این اعتقادو افعال
عالمه با تصریح به سه نوع توحید ذاتی صفاتی و افعالی جمیع مراتـب توحیـد نظـری را 

به عالوه اضافه نمودن قید عمل بر اساس ایـن اعتقـاد بـه توحیـد عملـی . شود  میاملش
توحید نظری در همه جهات و  به این معنا که با شناخت خداوند به یکتایی، ناظر است؛

 مراتب آن حاصل شده و عمل به این اعتقاد نیز شامل عبودیت تام ذات الهی و تحکـیم،
لـذا ایـن  .شارع است که به توحید عملی نامبردار استتشریع و تقنین بر اساس منویات 

تعریف جامع جمیع مراتب توحید نظری و عملی بوده و بـه ایـن لحـاظ تعریفـی مقبـول 
  .شود  میمحسوب

  مبانی تفسیر و اقسام آن .٢
 تفـسیر شـکل گرفتـه و بـه عنـوان ۀمبانی تفسیر و مفاهیم مرتبط با آن خارج از حـوز

نماید و مفسر   میقش اساسی را در تولید متون تفسیری ایفاءاصول موضوعه علم تفسیر ن
گاهانه ایـن پیـشفرض گاهانه و یا ناآ  هـا را در فرآینـد بازسـازی مـتن تفـسیری دخالـت آ

  .دهد می
 ی و مبـانی صـدوری مبـانیلـکر را بـه دو دسـته ی تفـسینظران مبان  از صاحبیبرخ

 اطـالق یه آن گـروه از مبـان بـی صـدوریمبـاناز منظـر ایـشان . انـد ردهکم ی تقسیدالل
بـه اثبـات خداونـد متعـال ه یـمـال از ناحکِه صدور قرآن موجود را بـه تمـام و کشود  یم
اثبات مصونیت : توان به مباحثی چون از جمله فروعات این دسته از مبانی می .رساند یم

 وحیـانی بـودن الفـاظ قرآنـی، قرآن از تحریف در مرحله ابالغ و در گذر قرون متمادی،
. )٣١ :١٣٧٧ ،هـادوی تهرانـی( تواتر متن قرآن و تواتر یا عدم تواتر قرائات سـبعه اشـاره نمـود

، چه این مبانی از سوی بیشتر مفسران و فرق و مذاهب اسـالمی پذیرفتـه شـده اسـتگر
أثیر  اختالفاتی در خصوص برخی از مباحث مذکور رخ داده است که باید تًلیکن بعضا

  .نظر قرار داد مدآنها را در فرآیند تفسیر
مبانی داللی نیز ناظر به روش فهم مـتن قـرآن کـریم اسـت کـه امـروزه بـا گـسترش 

شناسی اهمیت بیشتری یافته اسـت امـا مفـسران گذشـته  علومی چون هرمنوتیک و زبان
احتراز از فهم و تفسیر اشتباه متن قرآن کریم بر علوم چون اصـول و منطـق تکیـه  جهت
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ا یـ بـودن یاختصاص زبان مفاهمه در قرآن،  قابل فهم بودن قرآن،ری نظیموارد. اند نموده
ا یـت ینسب  در قرآن،یها و سطوح معان هیال  قرآن،یاستقالل دالل  بودن فهم قرآن،یعموم

  .ن مباحث استیِن ایتر  بودن فهم قرآن از مهمیت برداشت از قرآن و عصریعدم نسب
 یـاد نمـوده وشـناخت قـرآن ۀ گانـ ی سـههـا اصـالتذکر مبانی تفسیر از  مطهری در

. کنـد  مـیایـن کتـاب آشـناگانـۀ  های سه مطالعه پیرامون قرآن ما را با اصالت: نویسد می
جـویی  یعنـی بـدون آن کـه نیـازی بـه پـی، اصـالت انتـساب اسـت، اولین اصالت قـرآن

شود عین همـان کتـابی   میچه امروز به نام قرآن مجید تالوتآن، های قدیمی باشد نسخه
دوم .  بـه جهـان عرضـه کـرده اسـت آورنده آن حضرت محمد بن عبداهللاست که

؛ اصالت مطالب است به این معنا که معارف قرآن التقاطی نیـست بلکـه ابتکـاری اسـت
 اصالت سـوم اصـالت الهـی قـرآن اما ؛تحقیق در این زمینه وظیفه شناخت تحلیلی است

 بـه خـدا فکر حضرت رسول از افق ماوراء ذهن وقرآنی یعنی این که معارف ، است
ای  اند و این نتیجـه ًایشان افاضه شده است و ایشان صرفا حامل این وحی و این پیام بوده

رسـد   مـیبه نظر. )١٩: ١٣٧۵، مطهری( آید  میای قرآن به دست است که از شناخت ریشه
کید مطهری بخـشی از مبـانی صـدوری تفـسیر باشـد کـه در سـطور أهر سه مبنا مورد ت

رسد مبنا قرار دادن تقـسیم مبـانی تفـسیری بـه دو دسـته   میلذا به نظر.  اشاره شدپیشین
  .مبانی صدوری و داللی امری مقبول باشد

تفسیری و مقومات آن در تنقیح ) مکتب یا مدرسه( نقش رویکرد .٣
  مفهوم توحید

شده از آن در ساختار اعتقادی  در یک نگاه کلی نقش قرآن کریم و نوع تفسیر ارائه
ناپذیر هـست هـر چنـد نقـش منفـی مقولـه های منتسب به دین اسالم انکار هر یک فرقه
تـوان نـاچیز  هـای اعتقـادی و علمـی در تفـسیر را نمـی ی و تحمیل پیشفرضأتفسیر به ر
به هر روی در مقام بررسی مباحث اعتقادی و کالمـی نـاگزیریم بـه مـدعای  .انگاشت

شـده آنـان در قـرآن  ر بـودن مفـاهیم پذیرفتـهدا واحد تمامی فرق و مذاهب مبنی بر ریشه
کریم تکیه نماییم و در نتیجه به رویکـرد تفـسیری هـر یـک فـرق و مـذاهب بـه عنـوان 
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ال ایـن اسـت کـه ٶسـ .بنگـریم آنهـا های علمی  باورهای اعتقادی و پیشفرضسرچشمه
دهنده مکاتـب تفـسیری نقـش فعـالتری را در تنقـیح مفهـوم  یک از اجزاء تشکیل کدام
دیگر اینکه در میدان عمل مذاهب و فرق کالمی در ایـن بـاره  دار هستند؟ ید عهدهتوح

  اند؟ چگونه عمل نموده
هـا و گرایـشات  روش، در این راستا باید متذکر شویم که نقش اجزایی ماننـد مبـانی

به عنوان نمونه در تفسیر هرمنوتیکی  .دهی این جریانات متفاوت است تفسیری در شکل
 مبـانی صـدوری ًپذیری قـرآن و بعـضا ثر را مبانی داللی مانند فهمٶ و مقرآن نقش اصلی

 در جریان تفاسـیر معتزلـی و اشـعری نیـز .همچون الهی بودن الفاظ قرآن به عهده دارند
بـه  توان از نقش پررنگ مقتضیات عصری و عالئق کالمی مفـسرین سـخن گفـت؛ می

ز مبـانی و روش تفـسیری مفـسر عبارتی در این نوع تفاسیر نقش گرایش تفسیری مفسر ا
گرایی افراطی نیز نگاه مفسر به قـرآن کـریم بـه عنـوان منبـع  در جریان قرآن .بیشتر است

 ش را تحکـیما گیـری مکتـب تفـسیری اصلی تفسیر جایگاه روش تفـسیری او در شـکل
در تفسیر باطنیه نیز اگر از منظر اعتقاد این فرقـه بـه سـطوح معنـایی قـرآن بـه  .بخشد می
کرد تفسیری ایشان نگاه کنیم نقش مبانی داللی جلوه بیـشتری دارد و اگـر روایـات روی

تـوان از روش و مدرسـه تفـسیری   مـیباطنی را به عنوان منبع تفسیر ایـشان تلقـی نمـاییم
هـای  له توحیـد در جریـانئلذا جهت بررسی اجمالی جایگاه مس .باطنی نیز سخن گفت

 سـخن آنهـا گـذار رویکـرد تفـسیریأثیرن جـزء تاز مهمتری آنها شناسی تفسیری و آسیب
له توحیـد ولـو ئهای تفسیری در مس چرا که بررسی نقش تمامی اجزاء جریان؛ گوییم می

  .به شکل اجمالی ممکن نیست

  نقش مبانی تفسیری در تنقیح مفهوم توحید .١ـ٣
 بندی تقسیمهمان گونه که گفته شد مبانی تفسیر به دو دسته مبانی صدوری و داللی 

حال باید دید نقش این دو دسـته از مبـانی در تبیـین جوانـب مختلـف مفهـوم  .شوند می
  .توحید چگونه است

  نقش مبانی صدوری تفسیر در تنقیح مفهوم توحید .١ـ١ـ٣
تمامی فرق و مذاهب مشهور اسالمی و کالمی کلیت مباحثی چون مـصونیت قـرآن 
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همگانی بـودن ، معیت و کمال قرآنوحیانی بودن الفاظ و تواتر متن قرآن جا،  تحریفاز
دعوت قرآن جاودانگی قرآن و مباحثی از این دست را الاقل در حد مـدعا پذیرفتـه و آن 

هر چند در خالل بررسی منابع مـورد وثـوق  ند؛ا را مالک عمل خود در تفسیر قرار داده
  .شود  میبرخی از این فرق و مذاهب بیاناتی دال بر نقض ادعاهای مذکور یافت

رسد پذیرش حجیت قرائات هفتگانه در بین غالب مذاهب اسـالمی فـارغ   می نظربه
 .بخشی بیشتر متن قرآنی باشـد عنایت مسلمین به تقدس ثر ازأ متًاز مستندات علمی غالبا

لذا در قریب به اتفاق فرق و مذاهب اسالمی کـه شـالوده اعتقـادی عمـوم مـسلمانان را 
 مصونیت متن قرآن کـریم از اهمیـت خاصـی دهد حفاظت از قدسی بودن و  میتشکیل

تر مانند  ای جزئی ثیر مقوالت مذکور را تنها به حوزهأهمچنین اگر ت .برخوردار بوده است
آیات توحیدی قرآن کریم محدود نماییم خواهیم دیـد اصـل اخـتالف بـه مبـانی داللـی 

 در تعریـف مثیر مبـانی صـدوری قـرآن کـریأکید نمود تأاما باید ت .شود  میآیات مرتبط
کند که با مدعیات برخی روشـنفکران معاصـر در   میرنگ جلوهمفاهیم کالمی آنجا پر

 .شویم  میخصوص صحت و قوت مبانی مورد پذیرش عموم فرق اسالمی مطرح مواجه
تـوان در رویکـرد   مـینمود آشکار تـشکیک در برخـی مبـانی صـدوری قـرآن کـریم را

.  در سطور آتی از آن سـخن خـواهیم گفـتتیکی به قرآن کریم مالحظه نمود کههرمنو
وحیانی بودن الفاظ قرآن و تـواتر مـتن قـرآن ، ناپذیری قرآن لذا اگر اصولی چون تحریف

تواند موضـوع اصـلی مبـانی داللـی یعنـی   میکریم به هر طریقی مورد خدشه واقع شود
قـد به عنـوان نمونـه شـخص یـا گروهـی معت .حجیت متن قرآن را با اشکال مواجه نماید

 و اصل معنـا از ناحیـه خدونـد اسـت باشد که ترکیب و چینش الفاظ قرآن از پیامبر
تعاملی متفاوت را نسبت به عموم فرق اسالمی نسبت به متن خواهند داشت به ایـن معنـا 

به همـین  .که حجیت و استقالل کمتری را برای اصل کالم وحیانی متصور خواهد بود
 یری قرآن یا هـر آنچـه از صـحت و قـوت مـتن قرآنـیپذنا ترتیب برنتابیدن اصل تحریف

ابزارهایی چـون منطـق و قواعـد تفـسیری  ی دیگر را جایگزینها تواند روش  میکاهد می
  .ی گسترده ادبی برای فهم قرآن کریم نمایدها مرسوم و یا تالش

ثیر مبانی صدوری قرآن کریم بیشتر در رابطـه بـا افکـار و أتوان گفت ت  میدر نهایت
کیـد بـر حجیـت و أتوانـد اصـل ت  مییابد و در نهایت  میت جدید امروزی عینیتنظریا
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 الفاظ را در رابطـه بـا مبـانی داللـی و یـا جـاری نمـودن برخـی اصـول و قواعـد اصالت
از این رو با تزلزل در برخی مبانی صـدوری مفـاهیم حاصـل از  .تفسیری کمرنگ نماید

  .تواند مورد اتکاء قطعی قرار گیرد  نمیتطبیق مبانی داللی در آیات توحیدی نیز
در ادامه جهت تطبیق مـدعیات مـذکور بـه بررسـی مبـانی صـدوری جریـان تفـسیر 

  .پردازیم  میثیر آن بر مفهوم توحیدأهرمنوتیک و ت

  نقش مبانی صدوری جریان تفسیر هرمنوتیک در تفسیر مفهوم توحید .١ـ١ـ١ـ٣
سیری مـرتبط اسـت یکـی در بخـش تفسیر هرمنوتیکی قرآن از چند جنبه به مبانی تف

مبانی صدوری یعنی وحیانی بودن الفاظ قرآن و دیگـری در بخـش مبـانی داللـی یعنـی 
  .چگونگی فهم متن قرآن و درستی یا نادرستی فهم نسبی آیات

شناسی نقش مبانی صدوری جریان تفـسیر هرمنـوتیکی قـرآن  در این بخش به آسیب
  .پردازیم  میدر تنقیح مفهوم توحید

شناسی مرتبط با فهم  یر هرمنویک در بازنگری معرفتی خویش به مباحث معرفتتفس
در  .بسنده نکرده و ماهیت وحی را نیز مـورد توجـه قـرار داده اسـت )مبانی داللی( متن

تلقی نوین تفسیر هرمنوتیـک دیـدگاه رایـج بـین مفـسران و متکلمـان اسـالمی در مـورد 
گیـری وحـی قرآنـی  در شـکل  پیـامبرماهیت وحی مورد نقد قرار گرفتـه و از نقـش

سخن به میان آمده است که در نهایت به اعتقاد بشری بودن الفـاظ قـرآن منجـر خواهـد 
  .شد

پردازان تفسیر هرمنوتیک قرآن  ترین نظریه زید به عنوان یکی از برجستهنصر حامد ابو
تحـول فکـری تواند حـاکی از   می متناقض ارائه داده است کهًدر این باره نظریاتی بعضا
ای تــاریخی بــا  وی در ابتــدا معتقــد بــود بــا اینکــه قــرآن پدیــده .وی در ایــن بــاره باشــد

: ١٣٩٢، گلـی(خاستگاهی الهی است لیکن قرائت و تفسیر آن امـری بـشری خواهـد بـود 
 دیدگاهی که زبـان قـرآن اما وی در نهایت با مطرح ساختن تجربه دینی پیامبر. )٢٠٧

 پنداشـته و نمایـد را رویکـردی غیـر مقبـول  مـیه خداوند تلقیرا مقدس و منزل از ناحی
ای تاریخی بـا خاسـتگاهی الهـی اسـت لـیکن قرائـت و  پدیده با اینکه متن، :نویسد می

هر چند وی از تصریح به ایـن . )١۵۵: ١٣٨٣ابوزید، (  بشری استًای کامال تفسیر آن پدیده
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  . و رد قطعی وحیانی نبودن الفاظ قرآن ابا داردمعنا
مجتهد شبستری به عنوان یکی محققان معاصر از همان ابتـدا مـتن قـرآن را بـه مثابـه 

را مـاتن مـتن وحیـانی  وی آشـکارا پیـامبر، دانـد  میتفسیر خاص پیامبر از این عالم
 نی چه به لحاظ معنا و چه به لحـاظ لفـظ کـالم پیامبرنـدآدانسته و معتقد است آیات قر

  .)٢: ١٣٨٧مجتهد شبستری، (
ی کالمی و ادبی مفسران و متکلمان را در فهم متن ها جه عملی این دیدگاه تالشنتی

غایـت دیگـر  .قرآن کریم به عنوان متنی مقدس و غیر قابل خدشه متزلزل خواهـد نمـود
 تنـزل مـتن مدعای الهی نبودن الفاظ قرآن و سامان یـافتن آن از تجربـه دینـی پیـامبر

کالمـی خواهـد بـود و در نهایـت میـراث عظـیم قرآنی به کالمی فاقد ظرائف و اعجاز 
ارزش جلـوه  مذاهب و فرق کالمی و تفسیری کـه بـر ایـن اسـاس شـکل گرفتـه را کـم

  .خواهد داد
 فرهنـگ زمانـه و محـصول فرهنگـی بـودن قـرآن را کـه توسـط ۀ تأثیرحال اگر مولف

 بـا )۵٠۴ :١٣٨٠ابوزیـد، ( اندیشمندانی چون ابوزید مطرح شده را به مدعای اخیـر بیفـزاییم
به  .تری نیز در حوزه حجیت میراث تفسیری موجود مواجه خواهیم شد مخاطرات جدی

ی خـود واجـد نـوعی هـا این معنا که آنچه در قـرآن کـریم مطـرح شـده در برخـی الیـه
 در همـین راسـتا . ارزش نقل تـاریخی داردًتاریخمندی و نه ارزش معرفتی است و صرفا

حسد و شیاطین کلماتی در یک ساختار ذهنـی ، ن جنیی چوها زید معتقد است واژهابو
گاهی انسان مربوط لـذا ورود حـسد  شوند؛  میهستند که تنها به دوران معینی از تحول آ

در نص دینی دلیل بر وجود عینی آن نیست بلکه بر وجود آن در فرهنـگ زمانـه داللـت 
  .)٢٨٢: ١٣٨٣، ابوزید( دارد
حث دقیق ادبی زبانی اصولی و کالمـی مفـسران ثیر عام این نوع تفکر بر تمامی مباأت

فریقین غیر قابل انکار است و در حوزه بینش توحیدی به عنوان مفهـومی کـه بـا همـین 
  .گذار است تأثیرًشود نیز قطعا  میابزار تفهم

ابوزید گاه در تبیین دیدگاه خود در این باره ورودی به حوزه مباحث توحیدی داشته 
  :نویسد  میو

آیات قرآن از خدا به عنوان ملک دارای عرش و کرسی که لـشکریانی دارد بسیاری از 
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تـری دربـاره لـوح و قلـم و  کند و در بسیاری از روایات نبوی نیز جزئیات دقیق  مییاد
اللفظی فهـم شـوند جهـانی   همه اینها اگر به صورت تحت.کرسی و عرش آمده است

 تصویر پادشـاه .آورند  می وجودای از عالم ورای جهان مادی و محسوس ما به اسطوره
 ؛و مملکت بـا تمـامی اجـزاء آن از نظـر داللـی بازتـاب ذهنـی تـاریخی معینـی اسـت

  .)٢٨٠:همان ( دهنده تصورات فرهنگی و تاریخی است گونه که بازتاب همان

هر چند این دیدگاه ابوزید را باید تا حدی بـه گـرایش نـواعتزالی وی و نفـی ظـواهر 
ی کالمـی هـا ا باید گفت محـل اخـتالف مفـسران فـریقین و نحلـهآیات مستند نمود ام

تفسیر مفاهیمی چون استواء خداوند بر عرش بوده که نـافی تنزیـه ذات الهـی اسـت نـه 
را نـوعی  آنهـا اینکه از اساس مفاهیمی چون کرسی عرش و لوح و قلم را انکار نموده و

یرش بشری بودن الفاظ قرآن در از این رو با پذ .انعکاس فرهنگ زمانه نزول آیات بدانند
تـوان   نمـیگیـری زبـان قـرآن دیگـر العاده فرهنگ عرب جاهلی در شکل  فوق تأثیرکنار

را صـحیح  آنها ی تفسیری منبعث ازها ی کالمی و گرایشها متدلوژی هیچ یک از فرقه
ی زیادی که در حوزه فهم صحیح و اثبـات صـفات ها به عنوان نمونه تالش .تلقی نمود

یل مبحث توحید همواره در طول تاریخ تفسیر شکل گرفتـه بـا پـذیرش نظریـات الهی ذ
  .ابوزید در حوزه مبانی صدوری وحی قرآنی بیهوده شمرده خواهد شد

  نقش مبانی داللی تفسیر در تنقیح مفهوم توحید .۴
ا ی بودن یاختصاص، ی قرآن خطابدرمستفاد زبان ، ر قابل فهم بودن قرآنی نظمباحثی

مراتـب و سـطوح ،  قـرآنیاستقالل دالل، وسعت مخاطبین قرآن، ن فهم قرآن بودیعموم
 مـسائل مطـرح نیتـر  بودن فهم قرآن از مهـمیقرآن و عصرفهم ت ینسب، در قرآنمعنایی 

  .ذیل مبانی داللی تفسیر هستند
باید گفت برخی مبانی داللـی مـورد اشـاره در سـایه مطالعـات علـوم جدیـد و آراء 

، اند و مکاتب بـزرگ کالمـی همچـون سـلفیه رد توجه قرار گرفتهروشنفکران معاصر مو
اشاعره و امامیه به عنوان مراجع اصلی معتقدات مسلمین در یک نگـاه کلـی بـه ، معتزله

 هـر یـک از مبـانی  تـأثیردر هر صـورت الزم اسـت .اند برخی مباحث فوق ورود نداشته
  . اجمالی قرار دهیم توحید مورد بررسیمسئلهمورد اشاره را در تبیین جوانب 
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١٢۵  

  نقش مراتب و سطوح معنایی قرآن در تنقیح مفهوم توحید. ١ـ۴

  مراتب و سطوح معنایی قرآن. ١ـ١ـ۴
یکی از مبانی فهم قرآن این است که قرآن کریم به حسب نـوع مخـاطبین و رسـالت 

ی گوناگون آنان باید مشتمل بر سطوح معنـایی ها خود در هدایت ابناء بشر بنا به ظرفیت
 جاودانگی قـرآن کـریم و کمـال ذاتـی آن و مراتـب ،خاتمیت پیامبر .تفاوت باشدم

کند عالوه بر مفاهیم و معـارف ظـاهری سـطوح   میدرک مخاطبین کالم وحی ایجاب
از این سـطوح معنـایی تعبیـر بـه  .دیگری از معنا را نیز بتوان برای قرآن کریم تصور نمود

 ی در فلسفه وجود ظهر و بطن برای قرآن کـریمعالمه طباطبای .شود  میظهر و بطن قرآن
  :نویسد می

قرآن کریم که در تعلیم خود انسانیت را مورد نظر قرار داده یعنـی هـر انـسانی را از آن 
 تعلیم خـود را در جهـان بـسط و .داند  میجهت که انسان است قابل تربیت و تکمیل

تالف شـدید دارنـد تعلـیم توسعه داده است و نظر به اینکه افهام در درک معنویات اخ
ترین فهم که فهم عامه است قـرار داده و بـا زبـان سـاده  خود را متناسب با سطح ساده

 البته این روش این نتیجـه را خواهـد داد کـه معـارف عالیـه .ه استتعمومی سخن گف
معنویه با زبان ساده عمومی بیان شود و ظواهر الفاظ مطالب و وظایفی از سنخ حس و 

ء نماید و معنویات در پشت پرده ظواهر قرار گرفته و از پشت پرده خـود محسوس القا
نشان دهد و هـر کـس بـه حـسب حـال و انـدازه  آنها را فراخور حال افهام مختلف به

  .)٢۴ :١٣٧٠طباطبایی، ( مند شود درک خود از آن بهره

، یبرخی مفسرین نیز در همین راستا به سطوح چهارگانه قرآن کریم یعنی مرتبـه کتبـ
  .)٣٨: ١۴١١تنکابنی، ( اند معنوی و ملکوتی اشاره نموده، لفظی

 مسئلهبه تبع این اعتقاد که قرآن دارای سطوح معنایی و ظواهر و بطون متعددی است 
بنابراین اعتقـاد بـه . شود و آن منبع و روش دستیابی به بطون آیات است  میدومی مطرح

توانـد نقطـه افتـراق مکاتـب تفـسیری   مـیوجود سطوح معنایی در قرآن از این دو جهت
متعدد قرار گیرد که یکی به طور مستقیم به مبـانی داللـی و دیگـری بـه روش تفـسیری 

  .شود  میمفسر مرتبط
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  سطوح معنایی قرآن و نقش آن در تلقی مفهوم توحید. ٢ـ١ـ۴
 در تمـامی رویکردهـای تفـسیری فـرق ً اعتقاد به سطوح معنـایی قرآنـی تقریبـامسئله
ویـل أ جریان داشته است به عنوان نمونه اغلب فرق اسالمی به وجود متـشابه و تاسالمی

امـا  .در قرآن کریم معتقدند که حاکی از اعتقاد به وجود سطوح معنایی متفـاوت اسـت
ها به حـدی اسـت کـه  تفاوت در نوع تعریف سطوح معنایی است این تفاوت در دیدگاه

 لـذا. رین مخالفان فرقه باطنیه تبدیل نموده اسـتعنوان نمونه سلفیه را به یکی از مهمت به
بینیم ابن تیمیه خطاب تمثیلی و باطنی خداوند در آیـات قرآنـی را مخـالف بـا اصـل  می

  .)١/٢٠٢: ١٣٨١الصفدی، (هدایت عامه خلق با ظواهر قابل فهم نصوص دانسته است 
همـی در  م تـأثیرویل یکی از مهمترین مبـاحثی اسـت کـهأمفاهیمی چون متشابه و ت

رسد این دو مبحث در   میبه نظر .تعریف مفهوم توحید به خصوص توحید صفاتی دارد
از آنجا که اعتقاد  .تواند مورد توجه واقع شود  میی مختلف یک رویکرد تفسیریها الیه

 نوعی التزام به وجود سطوح معنـایی متعـدد در آیـات تأویلبه وجود آیات متشابه و قابل 
از سویی  .این مفاهیم را ذیل عنوان مبانی داللی مورد بحث قرار دادتوان   میقرآنی است

دیگر قابل فهم بودن متشابهات نیز به عنوان بخشی از مبحث قابـل فهـم بـودن قـرآن بـه 
یکی دیگر از مالحظات مهم در این باره منابعی اسـت کـه  .شود  میهمین حوزه مرتبط

 بـه عنـوان نمونـه اخبـاریون .گیـرد  میر ظواهر مورد توجه قراتأویلدر فهم متشابهات و 
شیعه با متشابه دانستن بسیاری از آیات به تفسیر روایی محض گـرایش پیـدا نمـوده و در 

: ١٣٩٢اسـعدی، ( واقع این امر موجب ایجـاد روشـی خـاص در تفـسیر ایـشان شـده اسـت
وش ت خـود قـرار داده و رتـأویالمعتزله نیز عقل را منبع اصـلی فهـم ظـواهر و  .)١/١۵١

  )١٧٧: الف١٣٨٣ ،ابوزید( اند تفسیر عقلی محض را ترجیح داده
 از حیـث الزامـات و آنهـااما رویکرد سـوم بـه مفـاهیم تـشابه و تأویـل نگریـستن بـه 

به عنوان نمونه معتزله در جهت مخالفت بـا ظـاهرگرایی  . عصری استهای گیری جهت
داده و اشـعری نیـز در اهل حدیث گرایش تفسیری کالمی را در دستور کار خود قـرار 

ی این دو فرقه گرایش تفسیری اشعری را با تحفظ بر جایگاه عقل و نقل أجهت تعدیل ر
هر چند این رویکرد اشعری حتی در بین سلفیه و معتزله نیز مقبـول واقـع  ریزی نمود؛ پی
  .نشد
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 آنجایی اساس منازعات بین فرق و مذاهب کالمـی در مبحـث توحیـد بـر محـور از
  و معیارهای صحت آن در آیات توحید صفاتی شکل گرفتـه اسـت میـزانلتأویحجیت 

شـاید بتـوان گفـت  .لفه در تنقیح مفهوم توحید غیر قابل انکـار خواهـد بـودٶ این متأثیر
 اسـاس روش تأویـل مـسئلهاشاعره و معتزله در نـوع نگـاه بـه ، ای سلفیه اختالفات ریشه

  . مفهوم توحید بنا نموده استرا به خصوص در رابطه با آنها کالمی و تفسیری
شود نمود دیگـری از بـاور بـه   میاما آنچه از آن به عنوان تفسیر باطنی قرآن کریم یاد

 تفسیر باطنی به این معنا معانی و مفاهیمی است که خداونـد . در قرآن کریم استتأویل
عالمـان بـه را اراده کرده لذا جز راسخان در علـم و  آنها های عرفی کالم فراتر از داللت

گـاهی یابنـدتـأویالتواننـد بـه ایـن  نمـی  یعنی معصومینتأویل  امـا بخـشی از .ت آ
از ) مانند مفهوم استواء خداوند بر عرش(  در فهم آیات متشابه صفاتًت خصوصاتأویال
و نـه ( های عرفی و قرائن حالیه و مقالیه کالمی برای حائزین شـرایط علـم تفـسیر داللت

ارجاع محکمات به متشابهات و فهم معـانی  .ستیابی هستندقابل د) فقط معصومین
مانند مفهوم استواء بر عرش یا قبضه خداوند بر ( مجازی و کنایی در برخی آیات صفات

  .از جمله این مواردند)  و زمینها آسمان
یی تنها با استمداد از روایات معتبر قابل دسـتیابی ها ی فراتر از چنین زمینهتأویللذا هر 

ای است که در تفاسیر باطنی محض مورد غفلت واقع شده  بود و این همان نکتهخواهد 
 پردازد که تأویل میگیری از ذوق و تفنن به  در تفاسیر باطنی محض مفسر با بهره. است
 ت باطلی بودتأویالاسماعیلیه و تا حدودی معتزله شاهد چنین ، توان در تفاسیر صوفیه می

ال ٶساس حجیت تفاسیر بـاطنی بـه معنـای مـذکور زیـر سـلذا ا. )١/٢٧٣: ١٣٩٢اسـعدی، (
توان در مباحث توحیدی از تراوشات ذوقی و غیـر مـستند بـه مراتـب واالی   نمیاست و

به عنوان نمونه باطنیون اسماعیلیه معتقدند نبایـد در جهـت  .معارف توحیدی تعبیر نمود
باطنی و شـهودی بـر  چرا که پرداختن به مباحث ؛اثبات خدا خود را به زحمت انداخت

  .استدالالت ظاهری اولویت دارد
ــین رویکردهــایی در  ــد گفــت چن ــه مــسئلهدر نهایــت بای گرایــی و  تأویــل توحیــد ب

  .گردد  میگرایی افراطی و غیر روشمند باز باطن



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

١٢٨  

  پذیری قرآن در تنقیح مفهوم توحید نقش اصل فهم. ٢ـ۴

  پذیری قرآن تبیین اصل فهم .١ـ٢ـ۴
 توان قرآن را فهمید؟  میًاول اینکه آیا اساسا: جنبه متفاوت است دارای دو مسئلهاین 

بـوده یـا  و دوم اینکه آیا قرآن کریم خطاب به یک فهمنده خاص مانند معـصومین
کننـده  چرا که انگیزه خداوند متعال به عنـوان نـازل؛ ال اول روشن استٶپاسخ س خیر؟

نمایـد   می سخن بودن آن ایجابن کریم به لحاظ کالم وآقرآن در هدایت بشر و متن قر
  .که قرآن کریم قابل فهم باشد

ای که برخی اخباریان شـیعه  ال دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است به گونهٶاما س
انـد و در واقـع ایـشان را تنهـا خطـاب   نمودهفهم قرآن را تنها منحصر در معصومین

  .)١۶۴: تا استرآبادی، بی( دانند  میقرآنی
ییـد تفـسیر مفـسران أ و مـسلمین در تسیره معصومین، کریم بر تدبرکید قرآن أت

همـو، ( واجد شرایط و دالیل متعددی که در جواز تفـسیر قـرآن کـریم اقامـه شـده اسـت
 به عنوان مخاطبین قرآن کریم در صورت ها دهد هر یک از انسان  مینشان، )١/١٧: ١٣٩٢

  .توانند قرآن را تفسیر بنمایند  میاحراز شرایط
ــابراین فرقــهب ــه هــا ن ــاریون شــیعه کــه فهــم قــرآن را تنهــا منحــصر ب یی همچــون اخب

توانند حجیتی برای عقـل بـشر در فهـم قـرآن   نمیدانند در درجه اول می معصومین
قائل باشند و در درجـه دوم روش و منبـع تفـسیری خـود را تنهـا در اسـتفاده از روایـات 

  .منحصر خواهند نمود

  ری قرآن در تنقیح مفهوم توحیدپذی نقش اصل فهم .٢ـ٢ـ۴
تفسیر صفات خبری مطرح ذیـل ، پذیری قرآن باید گفت با مخدوش جلوه دادن فهم
الـسند و  گرایـی و تکیـه بـر روایـات ضـعیف توحید صفاتی با کمرنگ شدن نقش عقـل

بـا اشـکال ، گرایانه و یا مشتمل بر امور بـاطنی هـستندای ظاهر  صبغهًالدالله که غالبا یّظن
  .واجه خواهد شدجدی م

 تفسیرپذیری مانند سلفیه با اعتقاد به پذیری قرآن کریم در مکتبی در سوی مقابل فهم
 بـا تحمـل نکـردن ها لذا سلفی .)١٢: تـا االشقر، بی( آیات متشابه توسعه مفهومی یافته است
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پـذیری قـرآن کـریم بـرای   ارجاع متشابهات به محکمات قرآنی و با حجت فهـممشقت
 در مـسئلهایـن  .دهنـد  مـی توحید صـفاتی ارائـهمسئلهسیری ظاهرگرایانه از مخاطبین تفا
ای کـه ایـشان  گر شده به گونه  از توحید عبادی و مفهوم عبادت نیز جلوهها تفسیر سلفی

 پذیری فهمانگارانه از این مفاهیم ارائه داده و با شعار  با تکیه بر ظواهر آیات تفسیری ساده
وایی برای تفسیر چنین آیاتی دسـت کـشیده و در نتیجـه آیـات قرآن از قرائن کالمی و ر

  .)٢١٧: ٢٠٠٢العمیری،  ؛١٨: ١٩٩۴آل فراج، ( اند مرتبط با مشرکین را بر مسلمین تطبیق داده

  نقش اصل استقالل داللی قرآن در تنقیح مفهوم توحید .٣ـ۴
 توسـط ًااستقالل داللی قرآن یکی دیگر از مبانی داللی تفـسیر قـرآن اسـت کـه غالبـ

بسندگی یـا قرآنیـون کـه بـه خـصوص در  جریان قرآن .گیرد  میکید قرارأقرآنیون مورد ت
عصر حاضر تا حدی فراگیر شده است به یک روش تفسیری مبتنی بر منبع واحد یعنـی 

حال باید دید این جریان تفسیری چه تعریفی از مفهوم  .شود  میقرآن منهای سنت منتهی
توان گفت کنار گذاشتن میراث عظیم سـنت   میًاجماال .دهد  میتوحید و لوازم آن ارائه

 لذا باید نوعی تفسیری منحصر .ثر استٶگیری مبانی کالمی و تفسیری م  در شکلًقطعا
  .بسندگی نسبت به مفهوم توحید انتظار داشت به فرد را از جریان قرآن

هرگروی در گرایی افراطی را واجـد نـوعی ظـا ممکن است در نگاه اول جریان قرآن
تفسیر آیات تعریف نماییم اما از آنجا که هدف اصلی سردمداران این جریـان کمرنـگ 

گرایی و میـدان  تأویلنمودن سنت و معرفی قرآن به عنوان تنها مرجع شریعت بوده است 
یت قرآن مشخصه اصـلی ایـن جریـان دادن به عقل در نتیجه اتکاء افراطی به زبان و عرب

  .آید  میشمار به
گرایی و تمایل محمد عبده به آراء معتزله در تفسیر حاصل توجه به قرآن کـریم  عقل

به عنوان مصدر اصلی شریعت و نفی جایگاه شایسته سنت در ایـن زمینـه اسـت کـه در 
بر همـین اسـاس . )١٠: ١٩٨٣رومی، ( طلبانه وی صورت پذیرفته است راستای رویه اصالح

گرایی با مکتبی  تأویلبخشی به  در پی حجیت توحید صفاتی مسئلهنگرش این جریان به 
آمیز سـلفیه  نظرانه و خشونت به عالوه نگاه تنگ . متفاوت خواهد بودًچون سلفیه کامال

گـرای عبـده  در اتصاف اغلب مسلمانان به شرک الـوهی و ربـوبی نیـز در جریـان عقـل
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 اتحـاد ئلهمسطلبانه جریان مذکور  به دلیل رویکرد اصالح شود و در عوض  نمیمشاهده
  .جهان اسالم با محوریت قرآن در اولویت قرار دارد

 دیگر در حوزه شیعی نمود پیدا کرده و بر تنقـیح و ای هگرایی افراطی به گون اما قرآن
مخالفــت حــوزه شــیعی ایــن جریــان بــا  .گــذار بــوده اســت تأثیرتفــسیر مفهــوم توحیــد

خوانـدن مـسائلی چـون آمیز  در جهت تصویب شرک آنها گرایی در واقع سبب شد سنت
 تأثیر جریان بنابراین مهمترین .گرایی افراطی پناه ببرند توسل و استغاثه به صالحین به قرآن

گرایی افراطی در حوزه شیعی در حوزه تعریف توحیـد ربـوبی و عبـادی و  تفسیری قرآن
گری را در بـین افـرادی  ی وهابیها بر همین اساس گرایش .نمودار شده است آنها لوازم

در واقع افرادی چون برقعی در پوشش معرفی قرآن  .توان یافت  میچون ابوالفضل برقعی
 بودنـد کـه در به عنوان مصدر اصلی شریعت در پی نفی حجیت سنت معـصومین

  .گری نیز متمایل شدند بخشی از این فرآیند به سوی گرایشات سلفی
طلبانـه خـود و نفـی  گرایی نیز در راستای رویکـرد اصـالح شاخه هندی جریان قرآن

قرائت حامیان حکومت عثمانی گرایشات وهابی عمیقی را به نمـایش گذاشـت کـه در 
 .)١٩ :١٣۶٧عزیـز احمـد، (  توحید اثرگـذار بـودمسئلهقرائت و تفسیر اصحاب این جریان از 

گرایی افراطی در شاخه عربی آن به خصوص در جامعه  اما همان گونه که گفته شد قرآن
  .داد  میگرایانه تفسیری اعتدالی را از مفهوم توحید ارائه ی عقلمصر با رویکرد

کید بر استقالل داللی قرآن با انضمام نیـات أبسندگی و ت توان مدعی شد قرآن  میلذا
ات متفاوتی را در حوزه تفسیر مفهوم توحید  تأثیرتواند  میآورندگان به چنین منهجی روی

گرایی معتـدل منتهـی شـده و  گرایی و عقل عتزالمحوری عبده به ا لذا قرآن .ایجاد نماید
طلبـی و  بـه عـالوه روحیـه اصـالح. ه اسـتدثر بـوٶدر تفسیر صفات الهی توسط وی م

گرایانه از مفهوم توحید الوهی و ربوبی را برنتافته و او از  گرایانه وی تفسیر سلف وحدت
 اجتناب نموده مشرک خواندن گروهی از مسلمین به واسطه تفسیر خاص از لوازم توحید

 طلبی سنتی و اصالحگرایی در شاخه شبه قاره هند مترادف با تجدیدگرایی  اما قرآن .است
گـری متمایـل شـده و  ی وهـابیهـا گرایانه بود که بنا به ظروف زمانی بـه گـرایش سلف

به نحوی که تقابل با شیعیان به عنـوان یکـی از  گرایانه از توحید ارائه داد؛ تفاسیری افراط
در حوزه شیعی نیز مخالفت با مناسک معمول شیعیان  .ردهای این جریان مطرح شدراهب
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گرایی و استقالل داللی کالم وحـی   در پوشش قرآن زیارت و توسل به ائمههمانند
بـسندگی بـه عنـوان نماینـده تفکـر  لـذا بایـد گفـت قـرآن .فارغ از روایات شکل گرفـت

ات مختلفی بر تلقی علمـاء  تأثیرعصری خوداستقالل داللی قرآن کریم بنا به اقتضائات 
  .حامی چنین جریانی از مفهوم توحید داشته است

  های تفسیری در تنقیح مفهوم توحید نقش روش .۵
گیـری روش تفـسیری اوسـت  از آنجا منابع مفسر در تفسیر آیات مبنای اصلی شـکل

آراء ، )شـامل آیـات قـرآن و روایـات( نقـل، ضرورت دارد از نقـش منـابعی چـون عقـل
تـوان بـه   مـیالبتـه روایـات را .یات توحیدی سـخن بگـوییمآکالمی و فلسفی در تفسیر 
ییـد اهـل تـسنن یـا سـلفیه کـه شـامل أمانند روایات مورد ت :شقوق مختلفی تقسیم نمود

 ؛شـوند  مـیتابعین و آراء ائمه فقهی و کالمی سلف صـالح، اقوال صحابه، روایات نبوی
 .گیرنـد  مـیروایاتی که محل استناد باطنیـه و اخبـاریون قـرار، روایات مورد توجه امامیه

تکیه بر هر یک از منابع مذکور با انشاء یک روش تفسیری خاص مفهومی متمـایز را از 
  .نماییم  میاشاره آنها  توحید ارائه خواهد نمود که در ادامه بهمسئلهجوانب مختلف 

 گیـرد  مـی به فـرد صـورتروش تفسیری خاص که با تکیه بر منابع تفسیری منحصر
در .  توحیـد ایفـاء کنـدمـسئلهتواند نقشی اساسی در تلقی هر یک از فرق کالمی از  می

 فلـسفی و ادبـی معاصـر پرداختـه و نقـش روش، این بخش به سه روش تفسیری روایـی
  .نماییم  میگیری مفهوم توحید بررسی تفسیری این سه رویکرد را در شکل

   در تنقیح مفهوم توحیدنقش روش تفسیری روایی .١ـ۵
توان در دو بستر سـنی و شـیعی مـورد توجـه قـرار داد کـه   میجریان تفسیر روایی را

لذا هر یک از این  تواند در تفسیر مفهوم توحید اثرگذار باشد؛  آنها میرویکرد هر یک از
  .دهیم  می مورد توجه قرارًدو جریان را اجماال

   سنی در تنقیح مفهوم توحیدنقش روش تفسیری روایی در حوزه .١ـ١ـ۵
م ای از محدثان قرن چهارم و پنج پیشینه جریان تفسیر روایی در اهل سنت را به دسته

اند که بـا اعتمـاد بـر ظـاهرگروی خـود در فهـم روایـات بـه حـشویه  هجری نسبت داده
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  .)١/١٠۵: ١٩٣٣شهرستانی، ( گشتند نامبردار
ی مـشهور بودنـد أ بـه تفـسیر بـه راین جریان در راستای نزاع حشویه با گروهـی کـه

گرفت و نتیجه عملی آن اعتماد بـر روایـات در حـوزه تفـسیر بـدون بررسـی   میصورت
یید ظواهر روایات مبین صفات أظاهرگروی افراطی حشویه در ت. بود آنها داللی و سندی

شان  عنوان حشویه نیز در پی همین امر بر ایـًانجامید و اساسا  میالهی به تشبیه ذات الهی
  .)١/١٠۶: ١٩٣٣همو، ( شد  میاطالق

در آثار تفسیری قرون چهـارم  آنها نویسی بر آثار سلف بدون نقادی متن و سندتفسیر
حنبلیان نیز در قرن چهارم هجری در تقابل با جریانی که ارزشی  .و پنجم گسترش یافت

 در بحث ًبرای سنت در تفسیر قائل نبود تکیه بر فهم سلف از آیات قرآن کریم خصوصا
  .)٣١١: تا ابوزهره، بی( کید خاص قرار دادندأتوحید صفاتی را مورد ت

سس مکتب سلفیه این دیدگاه را به ٶبعدها ابن تیمیه در قرن هشتم هجری به عنوان م
شکلی جدی پرورانید و ظاهر روایـات و اقـوال سـلف را مفـسر اصـلی آیـات توحیـدی 

  .)٣/٢۵: تا ابن تیمیه، بی( معرفی نمود
رش این دیدگاه تفسیر روایی ابن کثیر دمشقی را در قرن هـشتم هجـری رقـم زد گست

  .)۴/۴٠٧: ١٩٩٨ابن کثیر، ( نمود  میکیدأکه بر نقش عمده آثار سلف در تفسیر ت
بـه همـراه  آنهـا کید بر ظواهرأتوجه ننمودن سلفیه به نقد داللی و سندی روایات و ت

روایی باعث شد رویکردی شبیه بـه حـشویه عدم عنایت به اجتهاد در فهم متون قرآنی و 
  .در فهم صفات الهی در تفاسیر ایشان نیز راه یابد

کیـدتوان اثبات جـوارح انـسانی و جـسمانیت بـرای خداونـد را نتیجـه   میدر واقع  تأ
ی سطحی سلف دانست هر چنـد ایـشان ها عملی سلفیه بر ظواهر آیات و برخی برداشت

کیـد مـیه از ذات الهـی بر خالف حشویه به لزوم نفی تشبی لـیکن روایـات  ورزیدنـد؛ تأ
ای جـز اثبـات تـشبیه و جـسمانیت  مستند ایشان در تفـسیر ظـواهر آیـات صـفات نتیجـه

 معتقـد » فـی ارضـهالحجـر االسـود یمـین اهللا « ابن تیمیه در تفسیر روایتًمثال .نداشت
نظر مـد) اشـتن خداونـد بـه منزلـه یـک عـضویعنی دست د( است در اینجا صفت یمین

 و قبـل فمن قبله و صافحه کمن صافح اهللا«:  چرا که در ادامه روایت آمده است؛نیست
االسود به واقع توان گفت مستلم حجر  نمییعنی یک معنای تشبیهی مراد است و. »یمینه
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 وی تالش نموده تفسیر خـود را در تـضاد .)۴١: تا االشقر، بی(  را مصافحه نموده استخدا
 الزمـه مـسئله ولـی ایـن .خداوند و تشبیه وی به مخلوقات جلوه ندهـدبا جسمانی بودن 

  .باشد  میشده از سوی وی تفسیر ارائه
توان گفت جریان روایتگـری در حـوزه سـنی آن کـه بـه نحـوی اتـم و   میاز این رو

ید تشبیه و ٶبه سبب وجود انبوه روایات م، اکمل در جریانات حشویه و سلفیه نمود یافته
الهی و همچنین دعوت به مراجعه مستقیم به ظـواهر سـنت مفهـومی از جسمانیت ذات 

  .در تضاد تام با کمالیت ذات و صفات الهی قرار دارد نماید که  میتوحید صفاتی ارائه

  نقش روش تفسیری روایی در حوزه شیعی در تنقیح مفهوم توحید .٢ـ١ـ۵
گـری در قـرن  گیـری اخبـاری اما در حوزه شیعی جریان روایتگـری در بـستر شـکل

 وجـه ،)١/١٣۶: ١٩٩٢اسـعدی، ( شـود  مـیامین استرآبادی مطـرحسط مالیازدهم هجری تو
افتراق اساسی این جریان با جریان حوزه سنی در عدم حجیت ظواهر آیات قرآن و ظنـی 

 در حوزه اثبات عقاید است که از اعتقاد بـه تـشابه و رمزگونـه ًبودن داللت آن خصوصا
 اخباریان شـیعی بـرای حـل ایـن .)١۶۴: تـا استرآبادی، بی( گیرد  میتئبودن آیات قرآنی نش

داننـد و از  مـی مشکل تنها چاره را اختصاصی دانستن خطاب قرآنی بـه معـصومین
 لـذا. )١/٣٠: ١٣۶٣بحرانـی، (شـود   مـیبـه روایـات آغـاز آنها همین رهگذر عنایت افراطی

وزه سـنی آن بیـشتر در توان گفت جریان روایتگری در حـوزه شـیعی بـر خـالف حـ می
توان گفـت اعتقـاد بـه   میبه واقع .چارچوب مبانی داللی تفسیر قابل نقد و تحلیل است

گیـری روش تفـسیری  ای از مبانی داللی خاص در تفسیر قـرآن موجـب شـکل مجموعه
  .روایی در بین اخباریان شیعه شده است

 آیـات توحیـدی حال باید دید ثمـره عملـی ایـن روش تفـسیری اخباریـان در تفـسیر
  چیست؟
گرایـی و  تأویـلرسد روش تفسیری اخباریـان در جهـت مخالفـت تـام بـا   میبه نظر

ظاهرگروی افراطی در آیات قرآن کریم شکل گرفته است و از این جهت آفات موجـود 
از سویی روایـات شـیعی نیـز بـر خـالف  در جریان تفسیر روایی سنی را در خود ندارد؛

 حدود زیادی از ظاهرگروی در تفسیر آیات صفات به دور بوده منابع روایی اهل سنت تا
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لذا نتیجه وضعی طریقه تفسیری اخباریان مـضرات کمتـری را نـسبت بـه جریـان  ؛است
در عین حال معرفی قرآن کریم بـه عنـوان  .سنی متناظر آن در حوزه توحید صفاتی دارد

ی توحیـدی را از آیـات اهیم واالمتنی واجد زبانی گنگ و غیر قابـل فهـم اسـتنطاق مفـ
 سازد و از سویی توسعه دامنه حجیت روایات و عدم تحلیـل متنـی و سـندی  میممکننا

نیز زمینه را برای ورود تفاسیر غیر مستند به شرع در تفسیر آیات فراهم آورده و نقش آنها 
  .نماید  میگر و سازنده زبان قرآن را در فهم معارف کمرنگ هدایت

گـری در هـر دو حـوزه شـیعی و سـنی آن بـا  ت جریان روایتتوان گف  میدر نهایت
ضمن کمرنگ نمودن نقش قـرآن  آنها گرایانه به افراطی به روایات بدون نگاه نقدعنایت

همانند ظـاهرگروی و ( ی موجود در روایات غیر معتبرها در فهم معارف توحیدی آسیب
 .دی وارد نمـوده اسـترا نیـز بـه حـوزه تفـسیر آیـات توحیـ )ورود اسرائیلیات در تفسیر

 در جریان اهل حدیث و سلفیه قابل رهگیری اسـت ًگری در حوزه سنی آن غالبا روایت
امـا در  گرایی در حوزه توحید صـفاتی دارد؛ ای به نام ظاهرگروی و تشبیه که آفت عمده

کیـدحوزه شیعی باور اخباریون در خدشه بر حجیت ظواهر قرآنی و   بـر متـشابه بـودن تأ
ییـد مـدعای أشود زمینه بـرای نفـی صـفات ثبوتیـه خداونـد و ت  میی موجبمتون وحیان

  .ناپذیری آیات توحیدی به خصوص در حوزه تفسیر صفات فراهم آید فهم

  نقش روش تفسیری فلسفی در تنقیح مفهوم توحید. ٢ـ۵

  تبیین اجمالی روش تفسیری فلسفی .١ـ٢ـ۵
ر تفسیر آیات قـرآن کـریم منظور از تفسیر فلسفی حضور و پایداری نگرش فلسفی د

: ١٣٩٢اسـعدی، ( کنـد  میاست که از مفاهیم و استدالالت فلسفی در تفسیر قرآن استفاده
ی فلـسفی در ایـن جریـان انـشاء یـک روش ها  توجه ویژه به منبع عقل و دانش.)٢/٣٧۵

دهد کـه خـود معلـول اعتقـاد بـه سـطوح   میتفسیری به نام روش تفسیر فلسفی را نتیجه
ختلف در آیات قرآن کریم است که در ارائه تفاسیر تمثیلی و غیر ظاهری آیات معنایی م

 از ایـن جهـت .)٣/١۴٧: ١٣٨٠سـهروردی، :ک.ر( قرآنی از سوی فالسـفه نمـود یافتـه اسـت
 چرا که در این جریـان ؛توان روش تفسیر فلسفی را با تفسیر باطنی محض قیاس نمود می
گیـری افراطـی از  شـمار در آیـات موجـب بهـرهری نیز اعتقاد به سـطوح معنـایی پرتفسی
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وح معنـایی در البته مبنای تفسیری اعتقاد به سـط . و معلومات باطنی شده استتأویالت
ی هـا لفهٶتر است اما در جریان تفسیر فلسفی م تأثیرگذارتر و رنگتفسیر باطنی محض پر

ی فلـسفی را اهـ دیگری مانند تقدم عقل بر نقل نیز اصالت دادن به منبـع عقـل و دانـش
  .اند توجیه نموده

   آن بر تفسیر مفهوم توحید تأثیرروش تفسیری فلسفی و. ٢ـ٢ـ۵
بر اساس تعریف روش تفسیر فلسفی باید گفت مشخصه اصلی جریان تفسیر فلسفی 

 و ممثل پنداشتن برخی مفـاهیم قرآنـی بـا توجیـه تأویل توجه به اصل ،در آیات توحیدی
  .وحی استسطوح ادراکی متفاوت مخاطبین 

 به جـوهر مـادی و مجـرد از ١ زمرۀ سور۶٧ ۀبه عنوان نمونه سهروردی یمین را در آی
  .)٣/١۴٧: ١٣٨٠همو، ( کند که در فلسفه عقل اول یا معلول اول است  میماده تفسیر

یجه اتکاء آن مندی و در نت تی قابل توجه است عدم ضابطهتأویالآسیبی که در چنین 
ت بسیار متمایزی را ذیل تأویال که در جریان تفسیر فلسفی چنانبه ذوق مفسر است؛ هم

شاید بتوان آسـیب موجـود در جریـان فلـسفی در  .یک مفهوم قرآنی واحد شاهد هستیم
یید سطوح معنایی قرآن بـه أ جایی که ضمن ت؛ را با جریان اعتزال قیاس نمودتأویلحوزه 

ا اشـکال جـدی مواجـه بـ آنهـا ت حجیتتأویالدلیل نفی اصالت مصدریت روایات در 
  .شده است

 روایـات یان تفسیر فلسفی بـرای پـر کـردن خـألاما چاره دیگری که سردمداران جر
معنایی الفاظ اسـت کـه در عدد مفاهیم قرآنی و یا نظریه چنداند طرح مراتب مت اندیشیده

 .)۴٠٢ و ٢/۴٠٠: ١٣٩٢اسـعدی، ( گیـرد  میگرایی افراطی شکل تأویلگروی و یا  قالب تمثل
  سـوره بقـره را همـان مثـل افالطـونی٣١صـدرا اسـماء الهـی در آیـه ه عنوان نمونه مالب

  .)٢/٣٢٠: تا صدرا، بیمال( پندارد می
آسیب این روش غیر از لزوم توجیه وجود یـک حقیقـت و تمثـل بـرای یـک معنـای 

تبیین عقلی آن حقیقت است در حالی که توجیه عقالنی برخـی معـارف قرآنـی ، خاص
 لـذا تقـدم عقـل بـر نقـل و .آیـد مـی بره راسخین در علم و معـصومینتنها از عهد

                                                                 
١ . رکون انه وتعاىل عما  م القیامة و السماوات مطویات بیمینه  َوما قدروا اهللا حق قدره واألرض جخیعا قبضته  ُ

ِ ْش
ُ َّ َ َ َُ َ ََ َ َ َُ ْ َُ ْ ُس ِ ِ ِِ َ ِ ٌ َُّ ِ

ْ َ َ ََّ ِ ْ ْ ًَ َ َِ ُ ْ َُ ْ ِ ِ ْ ََّ َ َ )۶٧ /زمر(.  
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 و تمثـل بـر تأویل نمودن جایگاه روایات و در عوض پناه بردن به اصولی چون کمرنگ
کیـداینکـه جز  ؛پذیر نیست مبنای وجود حقایق متعالیه برای ظواهر قرآن توجیه  نمـاییم تأ

اد و مقـصد خداونـد نیـستند و تنهـا محصوالت این روش فکری تفسیر به معنایی فهم مر
روند و لذا ضرورت دارد حجیت ظواهر قرآنی و   مینوعی تذوق و تفنن تفسیری به شمار

  .روایات معتبر را نیز در کنار این امر بپذیریم
ت و تمثالت مورد اشاره در تفسیر فلـسفی از جهـت تأویالدر نهایت باید گفت اگر 

توانند در حل  ، میفاد روایات معتبر مقبول واقع شوندراستا بودن با م حجیت مبنایی و هم
  .مباحث اساسی توحیدی کارساز واقع شوند

  نقش روش تفسیر ادبی معاصر در تنقیح مفهوم توحید .٣ـ۵
قـرآن را تنهـا بـا ، امین الخولی در پی آشنایی با مطالعات غربیان در حوزه نقـد ادبـی

 ایـن .)۵/۴۶۶: تـا الخـولی، بـی( دانـست  میبخشی به ادبیت و عربیت آن قابل تفسیر اصالت
نمایـد   مـیجریان از آنجا که تنها منبـع تفـسیر قـرآن را همـان مـتن ادیبانـه قـرآن معرفـی

ثر ٶ بـر نگـرش توحیـدی مفـسر مـًپیامدهای سوئی را در پی خواهد داشت کـه مـستقیما
ر تطبیق هر چند هنوز تفسیری جامع از تمامی آیات قرآن کریم که مشتمل ب خواهد بود؛

 این رویکرد تفسیری باشد در اختیار نداریم اما بـر اسـاس اصـول موضـوعه ایـن جریـان
ات نگـاه تفـسیری ادبـی بـر  تـأثیربر این اساس اهم .توان در این حوزه ابراز نظر کرد می

  : توحید عبارتند ازمسئله
: تـا همـو، بـی( معیار قرار دادن فهم مردم عصر نزول و نفی هر گونه تفـسیر عـصری )١

گرایی در  ظـاهر.ی منجر خواهد شـدتأویلبه ظاهرگروی و انکار معانی باطنی و ، )٣۶۶/۵
یابد که متذکر شویم در ایـن جریـان تفـسیری   میتفسیر معاصر ادبی آنجایی بیشتر نمود
توانند   میلذا آیات مشتمل بر صفات خبری خداوند .روایات نقشی در فهم قرآنی ندارند

 فهمیده شوند و در نهایت اصل تنزیه مطلق ذات و صفات الهـی را با اتکاء بر ظواهرشان
  .مخدوش نمایند

تری نسبت به جریان معتزلی بـر زبـان  جریان تفسیری ادبی معاصر به نحو برجسته )٢
کیدتمثیلی قرآن کریم  این امر در معرفت مفسر نسبت به ماهیت برخـی صـفات .  داردتأ
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 به عنـوان یکـی از پیـروان ایـن جریـان بـه قـول اهللا محمد احمد خلف. ثر استٶ مالهی
  استناد نموده١ سوره زمر۶٧زمخشری در تفسیر مفهوم قبضه و یمین الهی در آیه شریفه 

 و مدعی شده وی مفهوم آیه را از قبیل تمثیل تخیلی و فراتـر از )۴/١۶٢: ١۴٠٧زمخـشری، (
ایـن دیـدگاه ناشـی از  .)۶۵: ١٩٩٩، اهللا خلـف( مباحث بسیط مجاز و حقیقت دانسته اسـت

گرایی در وجود صنایع ادبی در قرآن کریم اسـت و مبنـای آن یعنـی مـشابهت تـام  افراط
کالم الهی با متون فاخر ادبی بشر نیاز به توجیـه و تفـسیری معقـول دارد و لـذا صـحت 

از سـویی  . اخیـر متوقـف اسـتمـسئلهمعارف توحیدی حاصل از ایـن نگـاه بـر اثبـات 
نای جریان تفسیر ادبی یعنی معیار بودن فهم مردم عصر نزول مـستلزم پذیرش همزمان مب

  چنـین آیـاتی را بـه معنـای تمثیلـی آنًاین است که مخاطبین قرآن در عصر نـزول الزامـا
  .به اثبات و توجیه تاریخی و تفسیری است اند در حالی که این امر محتاج فهمیده می

یی چـون هـا ی کالمـی جریـانها ش اساس تال،بر اساس مبانی روش تفسیر ادبی )٣
 چرا که تنها منبـع فهـم ؛معتزله اشاعره و امامیه در فهم آیات توحیدی قابل توجیه نیست

ی ها و نه روش( قرآن تنها متن قرآن بوده و در عین حال الزم است تنها به روش نقد ادبی
  .تفسیر شود) دیگری همچون رویکرد کالمی

  گیری نتیجه
کیدوتیک به واسطه جریان تفسیر هرمن .١ ای مبانی صدوری و و یـا داللـی   بر پارهتأ

ی فلسفی نیز روش تفسیر فلـسفی ها گیری از منبع عقل و دانش بهره .شکل گرفته است
در  طلبانــه و مقتــضیات عــصری ابوالحــسن اشــعری ی اصــالحهــا را رقــم زده و تــالش

  .ثر بوده استٶدهی گرایش تفسیری اشاعره م شکل
اعتقاد ( ی تفسیری همچون تفسیر باطنی نیز نقش مبانی داللیها ندر برخی جریا .٢

بـه نحـو ) بـه عنـوان منبـع اصـلی تفـسیر( ت عقلـیتـأویالو ) به سطوح معنایی مختلف
تفـسیری را در ایـن مکتـب گذار بوده و نقش دو حوزه مبـانی و روش  تأثیرای العاده فوق

  .دهد  میرنگ جلوهتفسیری پر

                                                                 
١ . َوما قدروا اهللا حق ق ََّ َ َ ُ َ َ رکونَ انه وتعاىل عما  م القیامة و السماوات مطویات بیمینه  َدره واألرض جخیعا قبضته  ُ

ِ ْش
ُ َّ َ َ َُ َ ََ َ َُ ْ َُ ْ ُس ِ ِ ِِ َ ِ ٌ َُّ ِ

ْ َ ََّ ِ ْ ْ ًَ ِ ُ ْ َ ْ ِ ِ ْ
 )۶٧ /زمر(.  
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مدرسه و یا رویکرد تفسیری سـخن گفـت ، ن از یک مکتبتوا  میبه واقع زمانی. ٣
روش و گرایش تفسیری بـه طـور ، که جریان تفسیری مورد بحث در هر سه حوزه مبانی

یافتگی و در عین حال اثرگذاری پایـدار و وسـیع در  سازمان، نسبی واجد نوعی جامعیت
د کـه غالـب لیکن بـا بررسـی اخیـر روشـن شـ. ی تفسیری باشدها قیاس با عموم جریان

و نــه ( ی مــذکورهــا لفــهٶ قابــل توجــه یکــی از م تــأثیر تفــسیری بــه واســطههــای جریــان
  .اند  توحید ارائه دادهمسئلهتبیین خاص خود را از ) آنهاای از  مجموعه
کیدنگاه متمایز به ماهیت بشری وحی قرآنی و  .۴ گرایی و عصری بـودن   بر نسبیتأ

 بـر تلقـی ایـن ًان هرمنوتیک بوده که مستقیمافهم قرآنی نقاط عطف مبانی تفسیری جری
  .ثر بوده استٶجریان از مفهوم توحید م

کید.۵  گـرایش بـه ً بر اصل استقالل داللی قرآن کریم در بین علماء فریقین بعضا تأ
  .گرایانه را در حوزه توحید عملی در پی داشته است ی سلفها نظرگاه
ن سلفیه نمود یافته و بـا تکیـه بـر روش تفسیری روایی در حوزه سنی آن در جریا .۶

  .گرایی در حوزه توحید صفاتی دامن زده است روایات ضعیف به تجسیم و تشبیه
رویکرد روایتگری در حوزه شیعی نیز با مخدوش نمودن استقالل داللی قرآن بـه  .٧
  .گرایی در حوزه توحید انجامیده است  و باطنتأویل
گونه در روش تفسیر فلسفی و توجـه  و تمثیلگرایانه  تأویلرنگ تفاسیر  حضور پر.٨

 اثـرات سـوئی ،به قرآن کریم به عنوان محصولی ادبی و فرهنگی در روش تفسیری ادبی
  .در تلقی اصحاب این دو جریان در حوزه توحید صفاتی داشته است
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  یشناس تابک
  .م ١٩٩۴، نهالس و الکتاب دار، ریاض، الشرعی المجهر تحت بالجهل العذر، یوسف ابی، فراج آل .١
، انیلیاسـماعقـم، ، چـاپ چهـارم، ثـرالنهایة فی غریـب الحـدیث و اال،  بن محمدکمباری، ر جزریابن اث .٢

  .ش ١٣۶٧
، الثانیـه ةالطبع، العاصمی محمد بن عبدالرحمن تحقیق، الفتاوی مجموع، عبدالحلیم بن احمد، تیمیه ابن .٣

  .تا بی، تیمیه ابن ةمکتب
  .م ١٩٩٨، العلمیه الکتب دار، بیروت، العظیم نآالقر یرتفس، عمر بن اسماعیل، کثیر ابن .۴
  .تا بی، العربی الفکر دار، بیروت، االسالمیه المذاهب تاریخ، محمد، ابوزهره .۵
 ١٣٨٣، نیلـوفر، تهران، خلخالی موسوی احسان، ترجمه قرآن تفسیر در عقالنی رویکرد، حامد نصر ،ابوزید .۶

  .)الف (ش
  .ش ١٣٨٠ ، طرح نو، تهران،نیا یمی مرتضی کرترجمه ،معنای متن همو، .٧
  ).ب( ش ١٣٨٣، ترجمه حسن یوسفی اشکوری و محمد جواهرکالم، تهران، یادآوران، نقد گفتمان دینی همو، .٨
  .تا بی، البیت الهل النشر دار، تهران، المدنیه الفوائد، مالمحمدامین، استرآبادی .٩
یان شناسی آسیب، محمد، اسعدی . ١٠   .ش ١٣٩٢، دانشگاه و حوزه پژوهشگاه، قم، تفسیری یها جر
  .تا بی، النفائس دار، عمان، الجماعه و ةالسن اهل معتقد فی صفاته و اهللا سماءا، سلیمان عمر، االشقر . ١١
  .ش ١٣۶٣ ،قم، هالطاهر العترة احکام فی ةالناضر الحدائق، احمد بن وسف، یبحرانی .١٢
  .ق ١۴١١، سعدی کتاب، قم، التفسیر توشیح، سلیمان بن محمد، تنکابنی . ١٣
، خمینـی امـامٶسسۀ م، قم، آن لوازم و توحید مسئله در وهابیت اندیشه بررسی و نقد، حسین خادم ،حبیبی .١۴

  .ش ١٣٩٠
  .ق ١۴١۴، رکالف داربیروت، ، تاج العروس من جواهر القاموسی، مرتضی، محمددی زبینیحس .١۵
یمآالفن القصصی فی القر، محمد احمد، اهللا خلف .١۶   .م ١٩٩٩، سینا للنشر، قاهره، ن الکر
  .تا بی، المعرفه دار، بیروت، دائرة المعارف االسالمیه، امین، الخولی .١٧
دمـشق و ، تحقیق صفوان عـدنان داودی، المفردات فی غریب القرآن، حسین بن محمد، راغب اصفهانی .١٨

  . ق١۴١٢، الدار الشامیه و دار العلم، بیروت
  .م ١٩٨٣،  الرسالهةسسٶم، بیروت،  العقلیهةمنهج المدرس، فهد بن عبدالرحمن، الرومی .١٩
  . ق١۴٠٧ی، تاب العربکدار ال، روتیب، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمودی، زمخشر .٢٠
، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات فرهنگـی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، الدین شهاب، سهروردی .٢١

  .ش ١٣٨٠
  .م ١٩٣٣، ار المعرفهد، بیروت، الملل و النحل، الکریموالفتح محمد بن عبداب، شهرستانی .٢٢
  . ق١٣٨١، الکتب الثقافیهٶسسة م، بیروت، الوافی بالوفیات، الدین صالح، الصفدی .٢٣
  . ق١۴١٧، دفتر انتشارات اسالمی، قم،  پنجماپچ، المیزان فی تفسیر القرآن، محمدحسین، سیدطباطبایی .٢۴
  .ش ١٣٧٠، لکتب االسالمیه ادار، تهران، قرآن در اسالمهمو،  .٢۵
  .تا االسالمی، بیالنشر ٶسسة م، قم، رسالة فی االعتقادات، ضمن الرسائل العشر، حسنمحمد بن ، طوسی .٢۶
  . ش١٣۶٧فرهنگی، انتشارات علمی ، تهران، ترجمه نقی لطفی، تاریخ تفکر اسالمی در هند، احمدعزیز،  .٢٧
مرکـز نمـاء ، بیـروت،  االعـذار بالجهـل فـی البحـث العقـدیةاشـکالی، الرحمن، سلطان بن عبدالعمیری .٢٨
  .م ٢٠٠٢، لبحوث و الدراساتل
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امـام ٶسـسه آموزشـی و پژوهـشی  م، قـم،نقد و بررسی چیستی وحی قرآنی در نگـاه نومعتزلـه ، جواد،گلی .٢٩
  .ش ١٣٩٢، خمینی

  .ش ١٣٨٧، المعارف اسالمییرةسایت دا، قرائت نبوی از جهان، محمد، مجتهد شبستری .٣٠
  .ش ١٣٧۶، صدرا، تهران، آشنایی با قرآن، مرتضی، مطهری . ٣١
  . ش١٣٧۵، صدرا،  قم،چاپ دهم، شناخت قرآنو، هم .٣٢
  .ق ١۴١٣ید، خ مفیش مایشهچاپ ، قم، )للمفید(االمالی ، محمد بن محمد، دیمف . ٣٣
یمآتفسیر القر، ابراهیمبن محمد ، صدرامال .٣۴   .تا بی، بیدار، قم، ن الکر
  .ش ١٣٧٧، خانه خرد، قم، مبانی کالمی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم، مهدی، هادوی تهرانی .٣۵
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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢٩های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارۀ  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  تحلیل مفهوم زیبایی در قرآن کریم

  به کمک شبکۀ معنایی
    ١سیده الهام آقایی ابرندآبادی  
    ٢الهدی جمیله علم  

  دهکیچ
ر قرآن کریم بـا کمـک شـبکه پژوهش حاضر با هدف تحلیل مفهوم زیبایی د

معنایی تنظیم گردیده که عبارت است از فهم معنای یک مفهوم از طریق بررسـی 
هـای مهـم و اختـصاصی آن مفهـوم و  مفاهیم مربوط به آن، بـه طـوری کـه جنبـه

 بـرای تـأمین هـدف کلـی فـوق، .همچنین روابطش با دیگر مفاهیم آشـکار شـود
زیبانمـایی، شناسـایی جایگـاه واژگــان، شناسـی واژگـان زیبـایی و  مفهـوممراحـل 

شناسایی روابط مفهومی میان واژگان، استنباط مفاهیم کلیدی و در نهایت تحلیـل 
مفهوم زیبایی حقیقی منتهی به خیر، منتهی بـه شـر و زیبانمـایی صـورت پذیرفتـه 

نتایج این پژوهش عبارتند از اینکه در قرآن باید میان مفاهیم زیبایی حقیقـی . است
و (مفـاهیم زیبـایی  .ی به خیر و منتهـی بـه شـر و زیبانمـایی تمـایز قائـل شـدمنته

، )و زیبانمـایی(در واقع مصداق زیبـایی . به شدت در هم تنیده هستند) زیبانمایی
                                                                 

 ٣٠/١/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ١٣/۵/١٣٩۶: افتیخ دریتار.  
  .(e.aghaie7@gmail.com))  مسئولۀنویسند (تربیت دانشگاه الزهراء تعلیم و ۀ فلسفیدانشجوی دکتر. ١
  .(g_alamolhoda@sbu.ac.ir) دانشیار دانشگاه شهید بهشتی. ٢
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و (های دیگر  ، معلول و یا متقارن با زیبایی)عامل(ّتواند خود مولد   عین حال میدر
در .  به عنوان مفاهیم کلیدی برگزیده شدندّاین مفاهیم مولد،. نیز باشد) زیبانمایی

تحلیل مفهوم زیبایی حقیقی منتهی به خیر، منتهی بـه شـر و زیبانمـایی بـا بررسـی 
مفاهیم مشترک روابط ایجابی و سلبی و ارتباط اشراقی که میان این مفاهیم برقـرار 

 باید گفت که در زیبایی حقیقی منتهی به خیـر، مفهـوم ایمـان بـه خداونـد ،است
در زیبایی حقیقی منتهی به شـر و زیبانمـایی نیـز هرچنـد در . جایگاه اساسی دارد
 اما در انتهـای مـسیر بـه یـک نقطـه منتهـی ، از هم متمایز هستندًابتدای راه کامال

  .در هر دو، مفهوم کفر از نقش کلیدی برخوردار است. گردند می
  .ناییتحلیل مفهوم، زیبایی، قرآن کریم، شبکه مع :یدیلکواژگان 

  مقدمه. ١
 مختلـف بـه شـکل میان مفـاهیـ مکـهنظم مـ در ساختاریم یرک قرآن یشناس ییبایز

م یرکم قرآن ین اساس مفاهی بر ا.باشد  قابل درک می،ای ارتباط برقرار است یافته سازمان
 بر روشن سـاختن عالوهشف معنا، ک ی برابنابراین. دن قرار داریشناختا نظام معنیکدر 
گـر و در ی دیهـا  از واژهیا د واژه را در حـوزهیـ فرهنگ لغت و قرآن، باگاه واژه دریجا
 .)١٣٨٢گـر،  خامـه(  آن را به دست آوردشبکه مفهومیرد و کلمات جستجو کان یب مکیتر
مرتبط شده گر یبا موضوعات د یکهر ، می از مفاهییها دانیمضمن نمایش ن روش یبا ا

ایـن روش توسـط . )١٣٨٩قطـب، سـید بـن ( دگـرد و مراد الهی از کالم وحیانی دریافت می
، پژوهشگر قرآنـی نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه )١٣٧١ /.م ١٩٩٣(توشیهیکو ایزوتسو 

جانبه میان کلمات، بـه دنبـال ای از ارتباطات چند وی با استفاده از شبکه پیچیده. است
  .)٣۴: ١٣۶٢ایزوتسو، (از مفاهیم قرآن بوده است  یافته یافتن نگرشی جامع و سازمان

هـای زبـانی، بیـان و  شناسـی قـرآن مربـوط بـه حـوزه بیشتر مقاالت در زمینـه زیبـایی
 اما با دقت نظر در مقـاالتی .های قرآنی و نیز موسیقیایی هستند ها و مثل بالغت، داستان

انـد و  که به حوزه واژگان زیبایی و نیز مفاهیم مرتبط با زیبـایی در قـرآن کـریم پرداختـه
  :دست آمده باشند، این نتایج ب وضوع پژوهش حاضر میمرتبط به م

هـا و  شناسـی زیبـایی در قـرآن کـریم و نیـز بیـان پدیـده در این مقاالت مباحث واژه
های محسوس و معقول در قرآن مطـرح  شناختی در کالم وحی، زیبایی های زیبایی نشانه
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زیبـایی در قـرآن شناسـی  ها تحت عنـوان آسـیب  و البته تا حدی بحث زیبانماییگردیده
ها، تسویالت نفس و تزیینات شیطان نیز  ها و پوشاندن زیبایی کریم و عوامل تزیین زشتی

مفـاهیم «تـوان بـه مقـاالت  در ایـن زمینـه مـی. ها مورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت در آن
 ،همـو( »شناسـی سار زیبـایی شمهچقرآن کریم «، )١٣٨٧ خرقانی،( » در قرآنشناختی زیبایی
ها از  ها و زینت زیبایی«، )١٣٨٨پسند،  شاه( »ها در پرتو وحی شناسی زیبایی آسیب«، )١٣٨٨

عـادلی (» های زیبـایی در نگـاه قـرآن کـریم مصداق« و )١٣٨٧شریفی، ( »منظر قرآن مجید
  .اشاره کرد )١٣٨٣مقدم، 

فرایند معناشناسـی زیبـایی در  ضرورت ،ودهبحث بعدی که در مقاالت مورد توجه ب
تـوان بـه  مثـال مـیرای  بـ؛باشـد  مـیقرآن کریم و استخراج ساختار هندسی آیـات قـرآن

شناسی  مبانی زیبایی« و )١٣٨۵، ایازی( »شناسی قرآن کریم اصول و مبانی زیبایی«مقاالت 
 اما کشف منظومه .رداشاره ک )١٣٨۵، مطیع(» پردازی زیبایی  نظریهۀدر قرآن، قرآن به مثاب

 بر اساس بررسی ترکیبات توصیفی منتخب ًز معنای زیبایی در قرآن کریم صرفامفهومی ا
وجوه تربیتـی مفهـوم زیبـایی در ترکیبـات «دست آمده که در مقاله پژوهشی با عنوان ه ب

مشهود اسـت  )١٣٩١، زاده و دیگران حسین(» های آن در تعلیم و تربیت وصفی قرآن و داللت
  .و فراتر از آن اقدامی صورت نگرفته است

توان چنین ذکر کرد کـه در  جنبه نوآوری پژوهش حاضر را نسبت به این مقاالت می
ضمن شناسایی واژگان زیبایی و نیـز زیبانمـایی و جایگـاه این مقاله سعی بر آن بوده که 

اساس روابط مفهومی میان واژگان تـشکیل  این واژگان، شبکه معنایی زیبایی در قرآن بر
 جامعی در ایـن زمینـه در آیـات قـرآن کـریم بـا رجـوع بـه وجـوه ًلذا بررسی نسبتا. شود

  .تفسیری معتبر صورت پذیرفته است
یل مفهوم زیبایی در قرآن کریم به کمک شبکه معنـایی پژوهش حاضر با هدف تحل

واژگان ناظر بـه زیبـایی و زیبانمـایی : سؤاالت پژوهش عبارتند از. صورت پذیرفته است
در قرآن چیست؟ این واژگان از چه جایگاهی نسبت به هم برخوردارند؟ ایـن واژگـان از 

 یم کلیدی مرتبط با زیباییمفاهگردند؟  طریق چه روابط مفهومی در قرآن به هم مرتبط می
 در نهایت ازاند؟ و  آمده از روابط مفهومی این واژگان در قرآن کدام دسته و زیبانمایی ب

  زیبانمایی در قرآن کریم بر اساس شبکه معنایی زیبایی چه تحلیلی قابل ارائه است؟زیبایی و 
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مقابـل  رسیدن به هدف پژوهش، نخست واژگان ناظر بـه زیبـایی حقیقـی و در برای
ها، واژگان ناظر به زیبانمایی مورد بررسی قرار گرفت و سپس به فهم مفهوم زیبایی از  آن

طریق بررسی مفاهیم مربوط به آن در آیات قرآنی پرداختـه شـد و در نهایـت مفـاهیم در 
تـرین  کلیـدی. قالب روابط ایجابی و سلبی بین مفاهیم در شـبکه معنـایی تنظـیم گردیـد

اساس تمایز  اند و در نهایت بر اهیم مشترک این روابط انتخاب گردیدهمفاهیم از میان مف
آمده میان زیبایی حقیقی منتهی به خیر و منتهـی بـه شـر و زیبانمـایی در شـبکه  دسته ب

  .معنایی زیبایی، تحلیلی از این مفاهیم ارائه گردید

  روش تحقیق. ٢
ی بهـره گرفتـه شـده اساس شـبکه معنـای در این پژوهش از روش تحلیلی و تحلیل بر

ها به سبب معانی مرتبط و نزدیکی که با یکدیگر دارند، به صـورت  برخی از واژه. است
ایزوتسو از این ویژگی بـه عنـوان حـوزه یـا میـدان . کنند پیوسته ظهور می ای به هم شبکه

تـوان تحـت عنـوان  نوع ارتباط عناصـر داخـل ایـن شـبکه را مـی. معنایی یاد کرده است
ارتباط اشراقی میان مفاهیم . مورد بررسی قرار داد» ارتباط اندراجی«و » راقیارتباط اش«

های آن است، پس  با اشاره تمثیلی به طلوع خورشید، حاکی از ارتباطی نظیر نور و شعاع
ــدراجی رابطــه. یکــی در کــانون و دیگــری در پیرامــون اســت ــاط ان ــوع  در ارتب ای از ن

برخـی مفـاهیم در ذیـل مفهـومی دیگـر قـرار مراتب مـورد نظـر اسـت کـه در آن  سلسله
  .)١٨٠ـ١٧٩: ١٣٨٩باقری، (دهند  عد یا ابعادی از آن را تشکیل میُگیرند و ب می

مـورد بررسـی قـرار ) برای تـشکیل شـبکه مفهـومی(م یرکات قرآن ی آ،بر این اساس
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در مـواردی کـه از .  از آن صورت گرفتیبردار شیو فگرفت 
، آسـان، المیـزانشد بـه تفاسـیری نظیـر  ، مفهوم مورد نظر به درستی درک نمیظاهر آیه
در ضمن برای یافتن تمامی این مفـاهیم، بنـا .  رجوع شده استفرهنگ قرآنی و نیز نمونه

بـا بررسـی جایگـاه . انـد دیـدهبه ضرورت، آیات قبل و بعد آیه مورد نظر نیـز بررسـی گر
در قرآن کریم، نـوعی رابطـه انـدراجی میـان واژگـان واژگان ناظر به زیبایی و زیبانمایی 

 فهم مفهوم زیبایی از طریق بررسـی مفـاهیم مربـوط بـه آن در در ادامه. شناسایی گردید
آیات قرآنی انجام شد و در نهایت مفاهیم در قالب روابط ایجابی و سلبی بین مفاهیم در 
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 مفاهیم مشترکی وجود از بررسی این روابط مشخص شد که.  معنایی تنظیم گردیدشبکه
  .دارند و این مفاهیم مشترک ارتباط اشراقی با هم دارند

  مبانی نظری پژوهش. ٣

  عینی یا ذهنی بودن زیبایی. ١ـ٣
در .  بحثی جدی اسـت،در نگرش اسالمی این بحث که زیبایی عینی است یا ذهنی

یـز سـه در دیـدگاه اسـالمی ن. شـود شناسی مطرح مـی این نگرش زیبایی در حوزه ارزش
 هـا آن به )١٣٨١(گرایی و نیز تلفیقی مطرح است و مصباح یزدی  گرایی و ذهن نظریه عین

 .اعتقاد دارنـد که به نظریه تلفیقیاست  ییعلمااز جمله  ییعالمه طباطبا. پرداخته است
چیزی جز باب میل نفس، طبع و قوای احـساسی ) زیبایی(معنای حسن به اعتقاد ایشان، 

 .)۵ج: ١٣٨۶طباطبـایی، (هـا نیـست   اعتدال و تناسب موجود در پدیـدهو ادراکی نسبت به
 )یذاتـ  و برونیذات درون (یقت دوقطبی حقیک ییبایه زکر ین تعبیز با ای نیعالمه جعفر
  .)١٩١ـ١٨٨: ١٣٨١جعفری، (ش دارد یه گراین نظریاست، به ا

الم و معلـوم رسد زیبایی حاصل دو حیث است و از رابطه میان عـ بنابراین به نظر می
های شیء بستگی دارد و هم به نحـوه ادراک مـا از   یعنی هم به ویژگی؛آید به دست می

 ولی کـشف ،چند وجود زیبایی از مدرک مستقل استپس هر. شود آن شیء مربوط می
  : مـورد بررسـی قـرار داددو سـطحتـوان زیبـایی را در  پس می. آن در گرو مدرک است

  .زیبایی به مثابه ویژگی انسان مدرک آن. ٢ ،ء خارجیزیبایی به مثابه ویژگی شی. ١

  بندی زیبایی تقسیم. ٢ـ٣
 نـدک یم مـی تقسی محسوس، معقول و معنویها ییبایها را به ز ییبای زیشهید مطهر

  :)١١۶: ١٣٩٠مطهری، (
یبایی محسوس) الف  محـسوس یهـا ییبای به عنوان زیعی طبیها ییبای مطهری ز:ز

  .)٢٣٩: همان( کند حسی را به شنیداری و دیداری تقسیم میزیبایی گیرد و  در نظر می
یبایی) ب  آن که ابزار شـناخت و درک محسوس یها ییباینار زک در :های معنوی ز

ز یـ نیمحـسوس و معنـو ریـ غیها ییبای سلسله زیک معتقد است یحواس است، مطهر
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  .)۵٨: همان(ه انسان است یالی آن قوه خکه مدرک دارد وجود
 عوامـل نیتـر یکـی از بـزرگدارد کـه   سوره زمر، اذعـان مـی٢٣ به آیه وی با اشاره

 نـاظر هین آیا. )۴٩٨: ١٣٩٠مطهـری، ( العاده آن است  عامل زیبایی فوق،جهانی کردن قرآن
  .قرآن است ینیآفر  و تحولی معنویها یاثرگذاربه 

یبایی) ج ه  در اوج حس و قوییها ییبای معتقد است سلسله زی مطهر:های معقول ز
هــا را   کــه آنهاســت آن که تنهــا عقــل انــسان قــادر بــه درکــه انــسان قــرار دارنــد یــالیخ
بنابراین از این منظـر اخـالق در مقولـه . )١١۶: ١٣٩٠مطهری، (نامند  ی معقول میها ییبایز
 /معـارج( »صـبر جمیـل«وی در این زمینه به  .)١٠٨ ــ١٠٠: همان(شود   محسوب میییبایز
  .کند  در قرآن اشاره می)١٠ /مزمل(»  جمیلهجرت« و »عفو جمیل«، )۵

هــای خــود شــهید مطهــری در دســته  هــای معنــوی مطــابق بــا گفتــه در واقــع زیبــایی
های معقـول خـود   به تعبیر وی زیباییچرا که ؛بندی است های معقول قابل تقسیم زیبایی

  .ندیآ یمهای معنوی به حساب  مرتبه باالی زیبایی
زیبـایی ) الـف:  چهار نـوع زیبـایی اساسـی وجـود دارداما به اعتقاد عالمه جعفری،

 نظر از قطعزیبایی نامحسوس طبیعی، مانند زیبایی آزادی و علم محض با )  بمحسوس،
زیبایی معقول ارزشی، مانند عدالت، حکمـت، شـجاعت و دیگـر ) جنبه قداست آن، ج

  .)١۶٣ـ١۶٢:  ١٣٨١جعفری، ( یزلی و الیزلی جمال مطلق لمزیبایی و ) های روحی، د وارستگی
توان دسته دوم، سوم و چهارم را با یکدیگر تحـت عنـوان زیبـایی  رسد می به نظر می

 مطابق با آنچه در دیـدگاه شـهید مطهـری گفتـه شـد زیبـایی چرا که ؛معقول ادغام کرد
تواند مرتبه پایین  معقول، تشکیکی و دارای مراتب است که زیبایی نامحسوس طبیعی می

  .لهی مرتبه نهایی آن را نشان دهدو زیبایی مطلق ا
  : جوادی آملی زیبایی دو قسم استاهللاةمطابق دیدگاه آی

یبایی حسی) الف   .گردد که معیار خاص ندارد می زیبایی حسی به طبیعت بر:ز
یبایی عقلی)ب گردد و میان همگان مشترک  میزیبایی عقلی به ماوراء طبیعت باز :ز
  .)١٣٧۵ی،  آملیجواد(است 

  : دیگری برای زیبایی مراتبی شمرده شده استاز نگاه
یبایی حقیقی. ١  زیبایی حقیقی. هم یاد شده است از آن به زیبایی اخروی یا باطنی :ز
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  .شود گاه اسیر زیبایی مادی زودگذر نمی  است و کسی که آن را درک کند، هیچپایدار
یبایی واقعی. ٢ م و در حقیقت بینی  یا زیبایی دنیوی و ظاهری که با چشم خود می:ز
عنوان  دهد که به قرآن این زیبایی را به چشم عودت می. ای از زیبایی حقیقی است یتجل

 اما اگر کسی اسیر این زیبایی بـشود، از درک آن ؛نشانه واقعی پروردگار بدان توجه کند
  .ماند زیبایی حقیقی باز می

یبایی مجازی. ٣ زیبایی شیطانی «رآن  زیبایی مجازی، دروغین یا باطل و به تعبیر ق:ز
: ١٣٧٨رجبـی، ( این زیبایی موهوم است و هیچ نسبتی با حقیقـت نـدارد .است» و نفسانی

  .)١٠٨ ـ١٠٧
بندی زیبـایی بـه نکتـه جدیـدی اشـاره شـده کـه سـایر  توان گفت در این تقسیم می
هـای   و آن طرح بحث زیبایی مجازی و نیز اینکـه زیبـاییاند نپرداختهها به آن  بندی دسته

شود و   یا منتهی به خیر می؛یابد های محسوس است، دو شق می واقعی که ناظر به زیبایی
  .گردد پیوندد یا منتهی به شر می به زیبایی حقیقی می

زیبـایی در دو دسـته کلـی قابـل . بنـدی کـرد نحو جمع توان نظرات فوق را بدین می
  :تقسیم است

منتهی به خیر و منتهی به شر، : زیبایی محسوس. ١: های حقیقی شامل زیبایی) الف
  زیبایی معقول،. ٢

  .زیبایی مجازی) ب
هـا هـستند کـه بـرای  ترین رده زیبایی های محسوس، پایین در نگرش اسالمی زیبایی

های حسی هـم وجـود دارنـد  های برتر و فراتر از زیبایی  اما زیبایی،اند اکثر مردم ملموس
ها، تـشکیکی و دارای مراتـب  این زیبایی. ندیآ یمهای معقول به حساب  که جزء زیبایی

هـای  واالترین مرتبه آن مختص ذات الهی است که با تعمـق و تفکـر در زیبـایی. هستند
هـای   زیباییتر نییپاهای او و در مرحله بعد مراتب  محسوس به عنوان آیات الهی و نشانه

  .گردد معقول قابل درک و فهم می

  یی در قرآن کریمواژگان ناظر به زیبایی و زیبانما. ۴
بینـی دارد و از   در قرآن نوعی پیوند در جهانرفته کار بهباید توجه داشت که مفاهیم 
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شناسـانه در ا عقیدتی و فرهنگی برخوردار است و بدون پژوهش گسترده و معنای پشتوانه
در این پژوهش، مفاهیم زیبایی . )١۴: ١٣٨۵ایازی، (شود  کل قرآن چنین درکی حاصل نمی

شناختی در آیات قرآن تنظیم گردیـده اسـت  بر اساس نوعی بررسی مفهوم) انماییو زیب(
 بررسی مفاهیم مربوط به آن، به طوریکه عبارت است از فهم معنای یک مفهوم از طریق 

های مهم و اختصاصی آن مفهوم و همچنین روابطش بـا دیگـر مفـاهیم آشـکار  که جنبه
از میـان . و زیبانمایی در قرآن شناسایی گردیدبه این منظور نخست واژگان زیبایی . شود

های حسن، زینت، حلیـه و حتـی زخـرف در اصـل  واژگان مربوط به حوزه زیبایی، واژه
 اما در صورت استفاده غلط به زیبانمـایی تبـدیل ،اند های حقیقی وضع شده برای زیبایی

؛ جـوادی آملـی، ٣٩٠ــ٣٨٩: ١٣٧۵،  اصـفهانی؛ راغـب٣٢٣ــ٢/٣٢١: ١٣٧۴مصطفوی، : ک.ر(شوند  می
بنابراین در قرآن با . )۶/١۵۵ـ ۵: ١٣۶٠؛ طبرسی، ٩/١٣٢ و ۶/٣١: ١۴١۴؛ ابن منظور، ٣/٣٩۴: ١٣٨٢
 برای زیبانمایی وضع شـده ًای که کامال واژه. اند رفته معنایی مثبت و منفی به کار ِدو بار

 راغـب: ک.ر(ت  اسـرفتـهعبارت است از تسویل که در قرآن هم با بار معنایی منفی به کار 
  .)١٧۵ ـ٢/١٧۴-١: ١٣٧١؛ قرشی، ٢۴٩: ١٣٧۵، اصفهانی

 بار در قرآن کریم، به معنای زیبایی ١٩۴حسن و مشتقات آن با کاربرد  :ـ واژه حسن
 و نیـز سـوء و سـیئه بـه معنـای )٢/۵٧: ١۴٠۴ابن فـارس، (و نیکویی در مقابل زشتی یا قبح 

ُحـسن بـا بـار معنـایی مثبـت در . )١۴٩: ١٣٨۵؛ قمـی، ١٢٣: ١٣۶٣کالنتـری، (بدی قـرار دارد 
شـود  توصیف موضوعات مادی خـارجی، موضـوعات معنـوی و اخالقـی اسـتفاده مـی

  . و بیشتر ناظر بر موضوعات معنوی و اخالقی است)٣٢٣ـ٢/٣٢١: ١٣٧۴مصطفوی، (
رود  جمال به معنای زیبایی و حسن در مقابل زشتی و قبح به کـار مـی : جمالهـ واژ

 مطرح ها دهیآفراز طرف دیگر هم در مورد زیبایی افعال و هم . )١/۴٨١: ١۴٠۴ ابن فـارس،(
قـرآن مجیـد بـا بـار معنـایی مثبـت  بار در ٨این واژه . )١١/١٢۶: ١۴١۴ابن منظور، (شود  می
گیـرد  های معنوی مورد استفاده قرار مـی است و در بیشتر موارد درباره زیبایی کار رفته به
به زیبایی مادی هـم ) جمال( که البته به صورت مصدری ...) و۴٩ /ب؛ احزا ٨٣  و١٨ /یوسف(

  .)۶ /نحل(اطالق شده است 
ینة ابـن فـارس، (کنـد  زین یک ریشه دارد و بر زیبایی و زیباسازی داللت می :ـ واژه ز

 بیع هک است ییزهایچ و ارهاک یمعنا زین به. است »نیالش« مقابل آن  و)۴١/٣: ١۴٠۴
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 نقـص و ییرسـوا هیـما هکـ اسـت یزیـچ هر یمعنا به »نیالش«و  دببر نیب از را نقص و
مجموعه مشتقات این واژه  .)٨/١٠٠ :١٣٨۶طباطبایی، ( آن است از اشخاص نفرت و انسان
زینة در بعد معنوی، به صـورت فعلـی اسـتعمال .  بار در قرآن کریم به کار رفته است۴٣

 و در بقیه موارد دارای بار منفـی )٧ /حجرات(شده و در یک مورد دارای بار معنایی مثبت 
 اشـاره دارد و در بعـد مـادی در برخـی هـا یزشـت و به زیبا جلوه کردن )٢١٢ /بقره(است 

ــایی مثبــت و گــاهی منفــی اســت  ــار معن : ١٣٧١قرشــی، : ک.ر؛ ٣٢ /اعــراف(مــوارد دارای ب
  .)١٩٧ـ۴/١٩۵ـ٣

خوشایند .١: کند دو ریشه ذکر می) از ریشه حلی(ابن فارس برای حلو  :ـ واژه حلیة
 به معنـای زیورهـای زن »أةحلی المر«زیبا کردن و آراستن که  .٢و دلخواه نفس بودن؛ 

 بار در قرآن کریم درباره زیـور ٩این واژه  .)٢/٩۴: ١۴٠۴ابن فارس، (های آن است  از نمونه
هـای   برای داللـت بـر زیبـاییةحلی. آراستن بهشتیان و زیورهای دنیوی به کار رفته است

ای  اما در پاره. ...)و ١٢ / فاطر؛١۴ /؛ نحل١٧ /رعد( استعمال شده و دارای بار مثبت استادی م
؛ ١٨ / زخـرف؛١۴٨ /اعـراف(های مادی دارای بار منفـی اسـت   با نظر به زیباییةاز موارد حلی

  .)٢/١۶٩ـ١: ١٣٧١؛ قرشی، ۵٧٧ـ ۵٧۶: ١٣٧٢؛ شریعتمداری، ١٨١: ١٣۶٩فانی و خرمشاهی، : ک.ر
: ١٣٧٧خرمـشاهی، ( بار به صورت ماضی آمده اسـت ۴تسویل در قرآن  :ه تسویلـ واژ

َاز ریشه سول(تسویل . )۶١٧/١ آن است که نفس آنچه را خود بر آن اشتیاق دارد بیاراید ) َ
: ١٣٧١قرشــی، : ک.ر؛ ٢۴٩: ١٣٧۵،  اصــفهانیراغــب(و زشــت را بــه صــورت زیبــا جلــوه دهــد 

  .)۴/٣۵۶ـ٣
 اطـالق هـا نـتیزست و سپس به همـه ی طالل به معنازخرف در اص :ـ واژه زخرف

: ١۴١۴ابـن منظـور، ( چیز ظاهر فریب و کاذب به زخرف تشبیه شده اسـت ًبعدا هرو شده 
،  اصـفهانیراغـب(دار  نمـا و زرق و بـرق بنابراین زخرف زینتی است خـوش. )٩/١٣٢ و ٣١/۶

رآن با بار معنایی مثبـت  بار در قرآن آمده و تنها در یک مورد در ق۴زخرف . )٢١٢: ١٣٧۵
 آمـده اسـت )٢۴ /یـونس(بـه معنـای کمـال زیبـایی شـیء ) در توصیف سرسبزی زمـین(
هـای مـادی  در باقی موارد برای نشان دادن آن دسته از زیبـایی. )۶/١۵۵ـ ۵: ١٣۶٠طبرسی، (

: ١٣٧١قرشی، ؛ ٩٣ / اسرا؛٣۵ /؛ زخرف١١٢ /انعام(فریبنده هستند به کار رفته است زا و  که غفلت
  .)۴/١۵٩ـ٣
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  ژگان زیبایی و زیبانمایی در قرآنبررسی ارتباط اندراجی میان وا. ۵
در قرآن کریم هر لفظی بر مفهومی خاصی داللت دارد و در قرآن دو کلمه مترادف 

بنابراین میان واژگان زیبایی در کاربردهـای قرآنـی . )٢٢١: ١٣٧۶الـشاطی،  بنت(وجود ندارد 
  .که باید مورد توجه قرار گیردیی وجود دارد ها تفاوتآن 

 و بـا نظـر بـه کـاربرد ایـن نظـران صـاحببا توجه به دیدگاه از بررسی واژگان زیبایی 
آیـد کـه در ادامـه بیـان  دسـت مـیه ها نسبت به هم ب نکاتی در زمینه مراتب آنواژگان، 

  :گردد می
ل تنهـا در جما. ُواژه حسن نسبت به واژه جمال در قرآن کریم بسیار پرکاربردتر است

مادی به کار رفته است اما حـسن بـا مـشتقات آن هـم بـر  های معنوی و غیر مورد زیبایی
پس رابطـه . )٣٢٣ـ٢/٣٢١: ١٣٧۴مصطفوی، : ک.ر(امور مادی و هم امور معنوی داللت دارد 
معنـا کـه هـر جمیلـی در قـرآن حـسن   بـدین؛این دو واژه عموم و خصوص مطلق است

مطعنـی، (باشد مگر اینکـه از امـور غیـر محـسوس باشـد  ی اما هر حسنی جمیل نم،است
  .)١٠٩ ـ١٠۴: ١۴١٧

 و جمـال را آن و شـود منـضم یزیـچ بـه هکـ است ز مرغوبییچ هر یمعنا زینت به
: ١٣٨۶طباطبـایی، (کننـد  ببخشد و به سبب این زیبایی دیگران به آن میل پیـدا مـی یحسن

 زیبـایی ثانویـه را بـرای چیـزی ایجـاد بنابراین زینت،. )١٩/٢٨٩  و٨٩/١۶، ٢٣٧/١۵، ۴٣۴/٧
حسن . کند و با حسن و جمال که به زیبایی اولیه و ذاتی شیء نظر دارد، تفاوت دارد می

 ،انـد  بار معنایی مثبت به کـار رفتـهًبیشتر با بار معنایی مثبت و جمال در قرآن کریم صرفا
  .اما زینت در هر دو جنبه مثبت و منفی کاربرد دارد

هوم زینت را دارد و در قرآن کریم تنها درباره انسان و زیوری کـه تـن او  نیز مفةحلی
 بیشتر با بـار معنـایی مثبـت بـه کـار رفتـه اسـت امـا زینـت ةحلی.  آمده استدیآرا یمرا 

ی هـا نـتیز در مـورد ةکلمـه حلیـ. برعکس بیشتر با بار معنایی منفی به کار رفتـه اسـت
مـصطفوی، ( به زیبایی ثانویه بـرای چیـزی دارد شود و زینت نیز اشاره ظاهری استفاده می

١٣٧۴ :٢/٢٩٧(.  
 در بار معنایی منفی به کارزخرف مانند زینت بیشتر . زخرف نیز به معنای زینت است



  

ریم
ن ک

 قرآ
 در
ایی

زیب
وم 
مفه

یل 
حل
ت

...

١۵١  

در قرآن در معنای مثبـت  زخرف لمهککند که  اما عالمه طباطبایی اشاره می.  استرفته
از طرف دیگر زخرف . )١٠/۵٢: ١٣٨۶ ؛ طباطبایی،٢۴ /یونس(است  آمده نتیز یمعنا نیز به

ی عرضـی هـا نـتیزباید توجه داشت که بـه دنبـال . ، زینت عرضی استةنیز مانند حلی
ی برهـان و ریکـارگ بـهبودن که از خارج بـه شـیء عـارض شـوند، انـسان را از تعقـل و 

  :دیفرما یم امام علی. کند پذیری دور می استدالل
هـای ضـعیف  های دروغین دنیا، عقل آرایش؛ »فهزخارف الدنیا تفسد العقول الضعی«ـ 

  .کند را فاسد می
  .)٢٧۶: ١٣٧۶واسطی، (»  العقلةردع النفس عن زخارف الدنیا ثمر«ـ 

شده، نوعی رابطه انـدراجی میـان واژگـان مـذکور قابـل شناسـایی  با توضیحات بیان
 زینـت  و زخـرف ذیـل واژهةواژه جمال مندرج ذیل واژه حسن و نیز واژگان حلی. است

  .بندی هستند قابل دسته

   واژگان ناظر به زیبایی و زیبانمایی در قرآنکاربردبررسی نحوه . ۶
قبل از ورود به شبکه معنایی زیبایی و زیبانمایی در قرآن کـریم، الزم اسـت واژگـان 
  .نــاظر بــه زیبــایی حقیقــی و زیبانمــایی از زوایــای مختلــف مــورد بررســی قــرار بگیــرد

شود که زیبایی حقیقی که در برابر زیبانمایی قرار  ت قرآن مشخص میبا دقت نظر در آیا
گردد و  گردد؛ اول زیبایی حقیقی که منتهی به خیر می دارد، خود به دو گروه تقسیم می

شود کـه در جـداول ذیـل بـه آن پرداختـه شـده  دوم زیبایی حقیقی که منتهی به شر می
  :است

  واژگان ناظر به زیبایی حقیقی. ١
  

ان واژگ 
ناظر به 
یبایی  ز
 حقیقی

تعداد  
کاربرد 
  قرآنی

یبایی حقیقی که منتهی به خیر می  یبایی حقیقی که منتهی به شر می  شود ز   شود ز

 مورد١٩٢  حسن 
   مورد١٨٨

  ْوإذ
ِ َقلنــــا َ ْ ُادخلــــوا ُ ُ ْنغفــــر ...ْ ِ ْ ُلکــــْم َ ْخطایــــامک َ ُ ُوســــنزید َ َ َ َ 

َاحملسنني ِ ْ ُ ْ) ۵٨ /بقره(  

   مورد٢
  َالـذین َقـال ُکفـروا َّ َ َللــذین َ َّ ُآمنـوا ِ ُّأی َ ني َ ِالفـر ْ َ َ ٌخـري ْ ْ ًمقامــا َ َ 

ُوأحسن َ ْ َ ًّندیا َ ِ َ) ٧٣ /مریم(  
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؛۴٠/  نـساء؛١۴ /عمـران آل:  آیـاتدیگر
  ...و ١٢/ مائده

  نـــا مَْک َهلْکأ ْ ْقـــبلھم َ ُ َ ْ ْمـــن َ ٍقـــرن ِ ْ َ ْ ُأحـــسن ُ َ ْ ًأثاثـــا َ ًرءیـــا َو َ ْ ِ
  ١)٧۴ /مریم(

  مورد٢۵  زینت 

  رد مو١٨
  ْولقـــد َ َ ْجعلنـــا َ َ ِالـــسماء ِىف َ ًبروجـــا َّ ُ َّزیناهـــا َو ُ َّ َللنـــاظرین َ ِ َّ ِ

  )١۶ /حجر(
؛٢۴/ ؛ یونس٣٢ـ٣١/ اعراف: دیگر آیات

؛۴۶ و ٧/  کهــف؛ ٨/ نحــل؛ ١۶/ حجــر
/؛ قـصص۶٠ و ٣١/ ؛ نـور ٨٧  و۵٩/ طه
/ حجـرات؛١٢/  فصلت؛۶/ صافات ؛۶٠
  ۵/  ملک؛۶/ قلم؛ ٧

   مورد٧
  َزیــن ِّ ــ ُ َّلل ُکفــروا َذینِ َ ــاة َ ی ُا َ ــدنیا ْ ْال رون ُّ َو ُ َ ْ ــ َی َمــن َ ــذین ِ َال َّ 
ُآمنوا  َوالذین َ َّ وا َ ْا َ ْفوقھم َّ ُ َ ْ َم َ ْ ِالقیامة َ َ ِ ُواهللا ْ ُیرزق َ ُ ْ ْمن َ ُاء َ  َـش

ِبغري ْ َ
ٍحساب ِ ِ) ٢١٢/ بقره(  

؛١۵/  هــود؛ ٨٨/ یــونس: دیگــر آیــات
؛٢٨/  احـزاب؛٧٩/  قـصص؛٢٨/ کهف
  ٢٠/ حدید

  

   مورد٨  الجم 
 ْفاصرب ِ ْ ًصربا َ ْ ًجخیال َ َ) ۵/ معارج(  

؛  ٨۵/ ؛ حجر ٨٣ و ١٨/ یوسف: دیگر آیات
  ١٠/  مزمل؛۴٩  و٢٨/  احزاب؛۶/ نحل

-  

   مورد٩  حلیة 

   مورد٧
 ُرجوا ِ

ْ َ ُمنه َْس ْ ًحلیة ِ َ ْ ا ِ َتلبسو ُ َ ْ   )١۴/ نحل( ...َو َ
/ حج؛٣١/  کهف؛١٧/ رعد: دیگر آیات

  ٢١/  انسان؛٣٣ و ١٢/  فاطر؛٢٣

   مورد٢
  َأو ْمـــن َ ُینـــشؤا َ َّ َ لیـــة ِىف ُ ِا َ ْ ِ

َوهـــو ْ ُ ام ِىف َ ِا ـــ ِ ُغـــري ْ ْ ٍمبـــني َ ُ
  )١٨/ زخرف(

  ١۴٨/ اعراف: دیگر آیات

   مورد۴  زخرف 

   مورد١
 ِأخذت ِإذا َ َ ُاألرض َ ْ َ َزخرفھـا ْ ُ ْ ـت ُ ْواز َ َّ َّ َ... )یـونس/
٢۴(  
  

   مورد٣
  ًوزخرفا ُ ْ ُ ْوإن َ ِ ُّکل َ َذلك ُ َّملا ِ ُمتاع َ یاة َ ِا َ ْالدنیا ْ ُواآلخرة ُّ َ ِ ْ َعند َ ْ ِ 

َربك ِّ َللمتقني َ َّ ُ ْ ِ) ٣۵/ زخرف(  
  ١١٢/  انعام؛٩٣/ اسراء: دیگر آیات

در جـدول زیـر بررسـی منظـر واژگان نـاظر بـه زیبانمـایی در قـرآن را نیـز از همـین 
  :کنیم می

  واژگان ناظر به زیبانمایی. ٢
  

واژگان ناظر  
یبانما  ییبه ز

تعداد کاربرد  
یبانمایی در هر صورت منتهی به شر خواهد شد   قرآنی   ز

َالذین    مورد٢  حسن  َّضل َّ ْسع َ ُ ُ ْ یاة ِىف َ ِا َ ْالدنیا ْ ْو ُّ ُ َسبون َ ُ َ ْ ْأ َ ُ َّ َسنون َ ُ ِ ْ ًصنعا ُ ْ ُ) ١٠۴/ کهف(  

                                                                 
 و مقـام و شتریـب منالـشان و مـال هکـنیا بـه سعادتـشان اثبـات و خـود روش صـحت یبـرا فارک استدالل. ١

 شیعـ صاحبان شما مثل اریبس چه هکباطل  پندار نیا به خداوند جواب و است مؤمنان از بهتر مجلسشان
ها هرچند حقیقـت دارد امـا منتهـی بـه  پس این زیبایی). ١۴/١٣۵: ١٣٨۶طباطبایی، (م یردک کهال ما را

  .شود خیر نمی
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١۵٣  

 ْأفمن َ َ َزین َ ِّ ُله ُ ُسوء َ ِعمله ُ ِ َ ُفرآه َ َ ًحسنا َ َ َ) ١)٨ /فاطر  

   مورد١٨  زینت 

 ْفلو َ ْإذ ال َ ْجاء ِ ُ ُبأسنا َ ْ ُتضرعوا َ َّ َ ن َ ْو لِک ْقـست َ َ ْقلـو َ ُ ُ ُ َوزیـن ُ َّ َ ُهلـم َ ُ ُالـشیطان َ ْ ا مـا َّ َیعملـون ُاک ُ َ ْ َ )انعـام/
۴٣(  

؛١٢/  یـونس؛٣٧/  توبـه؛۴٨/  انفـال؛١٣٧  و١٢٢، ١٠٨/ انعـام: دیگر آیـات
؛ ٨/  فاطر؛٣٨/  عنکبوت؛٢۴ و ۴/  نمل؛۶٣/  نحل؛٣٩/  حجر؛٣٣/ رعد
  ١۴/  محمد؛٢۵/  فصلت؛١٢/  فتح؛٣٧/ غافر

   مورد۴  تسویل 
 َّإن َالذین ِ ُّارتدوا َّ َ ْ أدبار ْ ِ ِ ْ َ ْمن َ ِبعد ِ ْ َتبني ما َ َّ َ ُهلم َ ُ َاهلـدی َ ُ ُالـشیطان ْ ْ َسـول َّ َّ ْهلـم َ ُ ْوأملـی هلـم َ ُ َ ْ َ َ) محمـد/
٢۵(  

  ٩۶/  طه؛ ٨٣  و١٨/ یوسف: دیگر آیات

توان واژگـان نـاظر بـه زیبـایی و  از منظر واجد، فاعل و منفعل در برابر زیبایی نیز می
دارنـده (توضیح مطلب اینکه خداوند به عنوان واجد . زیبانمایی را مورد بررسی قرار داد

را برای انسان خلق کـرده اسـت ) دنیوی و اخروی(ها  و نیز فاعل زیبایی، زیبایی) زیبایی
  :ها برخورد نماید تواند با این زیبایی  میکه او به دو نحو

اول اینکه قصد دارد که زیبایی را کشف کند؛ به این معنا که فاعلیت دارد یعنی و از 
  .پویایی و تحرک در این زمینه برخوردار است

 به این معنـا کـه بـه ؛دوم اینکه انسان در موقعیت انفعالی نسبت به زیبایی قرار بگیرد
ایـن انفعـال ابتـدایی نـسبت بـه زیبـایی .  برنامه با زیبایی مواجه شـودنحو اتفاقی و بدون

تواند مقدمه فعالیت و جستجوی زیبایی، تحرک و تعالی باشد یـا اینکـه همچنـان در  می
موقعیت انفعال بر فرد مستولی بماند و تحرکی برای کشف و درک زیبایی از خود نـشان 

  .ندهد
 را از نظر داللت بـر واجـد و فاعـل زیبـایی و واژگان ناظر به زیبایی حقیقی در قرآن

  :توان در جدول زیر چنین ارائه کرد انفعال در برابر زیبایی می

                                                                                                                                          
َالـذین تـوان منظـور آیـه   سـوره فـاطر مـی٨با توجه به آیه . ١ َّضـل َّ ْسـع َ ُ ُ ْ یـاة ِىف َ ِا َ ْالـدنیا ْ ْو ُّ ُ َسبون َ ُ َ ْـ ْأ َ ُ َّ ُسن َ ِ ْـ

ًصـنعا َونُ ْ ُ 
ا بــه هـدر رفتــه و خــود یـ دنیشان در زنــدگسعیـه کــ یسانکـبنــابراین .  را نیــز درک کـرد)١٠۴/ کهـف(
 مصداق کسانی هستند که اعمـال زشتـشان برایـشان زینـت داده دهند یار خوب انجام مکه کپندارند  یم

به ساختن مـسجد ضـرار وضعیت کسانی که اقدام . پندارند ها را اعمال حسنه می شده است و به باطل آن
َوالـذین :  نظیر همین افراد استًاهم کردند دقیق َّ ذوا َ ُا ـ َ ًدا َّ ِ

ْ ًضـرارا َمـ ًوکفـرا ِ ْ ُ ا َ ر ـو ً ْ َ َبـني َ ْ َاملـؤمنني َ ِْ ُ ًوإرصـادا ْ ْ ِ ْملـن َ َ َحـارب ِ  َاهللا َ
ُورسوله َ ُ َ ْمن َ ُقبل ِ ْ لفن َ َّو ُ ِ ْ

َ َل ْإن َ ْأردنا ِ َ َّإال َ سىن ِ ْا ُ ُواهللا ْ ُھدَْش َ ْإ َ ُ َّ ن ِ َاذ ُ ِ   .)١٠٧ /توبه (َلک
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١۵۴  

  شوند  که منتهی به خیر میواژگان ناظر به زیبایی حقیقی. ١
  

واژگان    انسان 
به ناظر

یبایی  ز
حقیقی

  خداوند به عنوان واجد 
یبایی یبایی   یا فاعل ز یباییمنفعل در بر   فاعل ز   ابر ز

 حسن 

واجــد(اشــاره بــه برخــی مــوارد 
  ):زیبایی
 ُعن ُاهللا َ ْ ُحسن ِ ْ ِاملآب ُ َ ْ) عمران آل/
١۴(  
 َأصابك ما َ ْمن َ ٍحسنة ِ َ َ َفمـن َ ِ

/نساء (ِاهللا َ
٧٩(  
 ًّکال َوعد ُ َ سىن ُاهللا َ ْا ُ ْ

 )٩۵ /نساء( 
 ْمن ُأحسن َ َ ْ َمن َ /مائده (ُحْکًمـا ِاهللا ِ
۵٠(  

 و٩۵ /اعـــراف :دیگـــر آیـــات
ـــال؛ ١٨٠ ـــه؛ ١٧ /انف ؛١٢١ /توب
  ... و٨٨/ ؛ هود٢۶/ یونس

  :اشاره به برخی موارد
 َّإنــا َنــراك ِ َمـــن َ َاحملــسنني ِ ِ ْ ُ ْ) یوســـف/

٣۶(  
 َیـــدرؤون ُ َ ْ سنة َ ِبا َ َ ـــ َ ْ

َالـــسیئة ِ َ ِّ َّ) رعـــد/
٢٢(  
 َللذین َّ ُأحسنوا ِ َ ْ ِىف هـذه َ ْالـدنیا ِ ُّ) نحل/
٣٠(  

؛١٢٨و  ١٢۵ /نحل :دیگر آیات
ــــــــراء ؛۵٣ و ٣۴، ٢٣، ٧ /اس

  ... و٧ /کهف
  
  

  :اشاره به برخی موارد
  ْلقـــد َ ـــا َ َخلقن ْ َ ان َ َاإل ـــس ْ ِ

ِىف أحـــسن ْ َ ْ ٍومي َ ـــ ْ َ


  )۴ /نیت(
  ُّل ال ــ ِ

َلــك َ ُالنــساء َ ْمــن ِّ ُبعــد ِ ْ ْأن َوال َ َتبــدل َ َّ َ َ 
َّــــن  ِ ْمــــن ِ ٍأزواج ِ

ْ ْولــــو َ َ بــــك َ َأ َ َ ْ َّحــــسنھن َ ُ ُ ْ ُ

  )۵٢ /احزاب(
  ْـــُن ُّص َ ـــ ُ َعلیـــك َ ْ َ َأحـــسن َ َ ْ ِالقـــصص َ َ َ ْ



  )٣ /یوسف(
  َفتقبلھـــا َّ َ ـــا َ ُّر ـــول َ ٍب ُ َ

ٍحـــسن ِ َ تھـــا َ َوأ َ ْ َ ـــا َ ًنبات َ 
ًحسنا َ َ )١)٣٧ /عمران آل  

  َئــني َّمتِک ٍ رفــرف ُ َ ْ َ ٍخــضر َ ْ ٍّوعبقــری ُ ِ
َ ْ َ َ 

  )٧۶ /رحمن( ِحسان

 زینت 

  :خداوند به عنوان فاعل زیبایی
  ْقل َحرم ْنَم ُ َّ َزینة َ َالىت أخرج ِاهللا َ َ ْ َ ِلعبـاده َّ ِ ِ ِ

  )٣٢/ اعراف(
  َّإنــا ْجعلنــا ِ َ َ مــا َ ِاألرض َ ْ َ ًزینــة ْ ْلنبلــو َهلــا َ ُ َ ُ ْ َ ِ 
ْأ ُ ُّ ُأحسن َ َ ْ ًعمال َ َ َ) ٧/ کهف(  

/ نحل؛۴۶/ کهف :دیگر آیات
/ ق؛۵/  ملــک؛١۶/ حجــر؛  ٨
؛۶/  صــافات؛١٢/ فــصلت؛ ۶
ــ ــونس؛۶٠/ صصق  آل؛٢۴/  ی

  ١۴/ عمران

  ُوالقواعــــد ِ َ ْ ــــن َ َم ــــساء ِ ِالن ــــالىت ِّ َغــــري ...َّال ْ َ 
ٍمتربجات ِّ َ َ ٍبزینة ُ َ ِ )۶٠/ نور(  

  َبىن آدم یا َ ُخذوا َ م ُ ْز َعند ََتُک ْ ِّکل ِ ٍد ُ ِ
ْ  َم

ُوکلــــوا  ُ ا َ ُواشــــر َ ْ ُرفوا َوال َ ِ ــــْس ــــه ُ ُإن َّ ُّب ال ِ ــــ ِ
ُ 

َاملسرفني ِ ْ ُ ْ) ٣١/ اعراف(  
ــات ــر آی ــه :دیگ ؛ ٨٧ و ۵٩/ ط

  ٣١/  نور؛٧/ حجرات
  

شـده در خانـهوارد ذکرتمامی م
ـــل« ـــوان فاع ـــه عن ـــد ب خداون

به نوعی ناظر به منفعـل» زیبایی
هـا بودن و تأثیرپذیر بودن انـسان

ــایی ــن زیب هــای خــدادادی از ای
ــات ــد در آی ــه خداون ــت ک اس
آفاقی و انفسی خـود بـرای بـشر

هـا بـدون انسان. قرار داده است
ـــه ـــزی ق برنام ـــنری ـــا ای ـــی ب بل
هـــای موجـــود مواجـــه زیبـــایی

انـد و حـال در ادامـه بـرای شده
هــا بایــد برخــورد بــا ایــن زیبــایی
  .مختارانه تصمیم بگیرند

ِفا ...   :خداوند به عنوان فاعل زیبایی جمال 
َ ــ ْص َالــصفح َ ْ م َّ َا ــر (َیــلْ  سـوره نحـل هـم نـاظر بـه۶آیه /حج

                                                                 
پذیرش زیبای الهی و رشد دادن نیکـوی ( در ابتدای امر از آغاز خلقتش با این زیبایی حضرت مریم. ١

  .منفعل گردید) او
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١۵۵  

  م ْو ُلکــ َ ٌجخــال فیھــا َ ون َحــني َ َتر ــ ُ َوحــني ُ َ 
َرحون ُ َ   )۶/ نحل (َْس

  
  
  
  
  
  

٨۵(  
؛ ٨٣ و ١٨/ یوسف :دیگر آیات

/؛ معارج١٠/ ؛ مزمل٢٨/ احزاب
  ۴٩/  احزاب؛۵
  
  
  
  

زیبایی است که خداونـد در بـه
چـــرا بـــردن و از چـــرا آوردن
ـــان نهـــاده اســـت و از چهارپای
طرفی ناظر بر این امر اسـت کـه
این زیبـایی بـدون اینکـه انـسان

ای تـدارک برنامهخودش برایش 
دیده باشد، برای او قـرار داده و

  .گیرد انسان از آن تأثیر می

  ةحلی 

  :خداوند به عنوان فاعل زیبایی
  ُّحلوا َأساور ُ ِ

ْمـن َ ٍفـضة ِ َّ ْوسـقا ِ ُ َ ْر َ ُ ُّ ًشـرابا َ َ 
ًطھورا ُ َ
) ٢١/ انسان(  

؛٣٣ و ١٢/ فــاطر: دیگــر آیــات
/ نحـل؛٣١/  کهـف؛٢٣/ حج
  ١٧/ رعد؛ ١۴

-  -  

  -  -  ٢۴/ یونس زخرف 

  شوند هی به شر میواژگان ناظر به زیبایی حقیقی که منت. ٢
  

واژگان ناظر به    انسان 
یبایی حقیقی یبایی  ز یبایی   خداوند به عنوان فاعل ز یبایی   فاعل ز   منفعل در برابر ز

  -٧۴ و ٧٣ /مریم  -  حسن 

  -  -  زینت 

  َزین ِّ َللذین ُ َّ ُکفروا ِ َ یاة َ ُا َ ْالدنیا ْ ُّ )٢١٢/ بقره(
؛١۵/ هـود ؛ ٨٨/ یونس: دیگر آیات

/ احـزاب ؛٧٩/ قصص ؛٢٨/ کهف
  ٢٠/  حدید؛٢٨

  ةحلی 
 َأو ْمن َ ُینـشؤا َ َّ َ لیـة ِىف ُ ِا َ ْ ِ

َوهـو ْ ُ ام ِىف َ ِا ـ ِ ُغـري ْ ْ َ 
ٍمبني ُ) ١٨/ زخرف(  

  ١۴٨/ اعراف: دیگر آیات
-  -  

  زخرف 

 ًوزخرفا ُ ْ ُ ْوإن َ ِ ُّکل َ َذلـك ُ َّملـ ِ ُمتـاع اَ یـاة َ ِا َ ْالـدنیا ْ ُّ 
ُواآلخرة َ ِ ْ َعند َ ْ َربك ِ ِّ َللمتقـني َ َّ ُ ْ ِ) زخـرف/

٣۵(  
  ٩٣/ اسراء: دیگر آیات

-  

 َوکذلك ِ
َ ْجعلنا َ َ ِّل َ ٍّنىب ِلُک ِ

ًّعدوا َ ُ َشیاطني َ ِاإلنس َ ْ ِ
ْ 

ن  ِّوا ــ ِ
ْ ْحــی بعــضھم َ ُ ُ ُْ ٍإىل بعــض َ ْ َ َزخــرف ِ ُ ْ ِالقــول ُ ْ َ ْ 

ًغــــرورا  ُ ْولــــو ُ َ َبــــكَر َشــــاء َ ُفعلــــوه مــــا ُّ ُ َ ْفــــذر َ ُ ْ َ  َومــــا َ
َرتون ُ َ ْ َ
) ١١٢/ انعام(  

واژگان ناظر به زیبانمایی در قرآن را نیز از همین منظر در جدول ذیـل مـورد بررسـی 
  :دهیم قرار می
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  واژگان ناظر به زیبانمایی. ٣
  

واژگان ناظر به    انسان 
یبایی حقیقی  ز

خداوند به عنوان واجد  
یبانمایی یبانمایی   یا فاعل ز یبانمایی   فاعل ز   منفعل در برابر ز

  -  ٨/  فاطر؛١٠۴/ کهف  -  حسن 

  -  -  زینت 

  ْأفمــن َ َ َزیــن َ ِّ ُلــه ُ ُســوء َ ِعملــه ُ ِ َ ُفــرآه َ َ ًحــسنا َ َ َ
  )٨/ فاطر(

،١٠٨، ۴٣/ انعـام: دیگر آیـات
/ توبه؛۴٨/ انفال؛ ١٣٧ و ١٢٢
ــونس؛ ٣٧ ــد؛ ١٢/ ی ؛٣٣/ رع

/ نمـل؛۶٣/ نحل؛ ٣٩/ حجر
/غافر؛ ٣٨/ عنکبوت؛ ٢۴  و۴

؛١۴/ محمد؛ ٢۵/ فصلت؛ ٣٧
  ١٢/ فتح

  -  تسویل 
 َکذلك ِ
ْسولت َ َ َّ ىس َ ْىل  َ

 )٩۶/طه(  
؛ ٨٣ و ١٨/ یوسـف: دیگر آیات

  ٢۵/ محمد
-  

توان واژگان ناظر به زیبایی حقیقـی و زیبانمـایی را از نظـر  بندی دیگری می در دسته
  :ا اخالقی مورد بررسی قرار دادداللت بر زیبایی حسی و زیبایی ارزشی ی

  شوند ی حقیقی که منتهی به خیر میواژگان ناظر به زیبای. ١
  

واژگان ناظر به  
یبایی حقیقی  ز

تعداد کاربرد  
ظهور در امور معنوی و    ظهور در امور مادی و حسی   نیآقر

  اخالقی

   مورد١٩٢  حسن 

   مورد١٨
  ْومن ِ ِمثرات َ َ یل َ ِا

َّ ِواألعناب ل ْ َ ْ َذونَت َ ُ ِ
ُمنه َّ ْ ًسکرا ِ َ ًورزقا َ ْ ِ َ 

ًحسنا َ َّإن َ َىف ذلك ِ ًآلیة ِ َ ٍلقوم َ ْ َ َیعقلون ِ ُ ِ ْ َ) ۶٧ /نحل(  
؛٧۵/  نحــل؛١٣١/ اعــراف: آیــاتدیگــر 
  ... و٧٣/ مریم

   مورد١٧۴
  َصـــبغة َ ْ ْومـــن ِاهللا ِ َ ُأحـــسن َ َ ْ َمـــن َ ًصـــبغة ِاهللا ِ َ ْ ِ 

ن ُو ْ َ ُله َ َعابدون َ ُ ِ) ١٣٨ /بقره(  
ــــاتدیگــــر  ــــد :آی ؛٢٩/ رع
  ... و١١/ طالق؛ ٧/ عنکبوت

   مورد١٣  زینت 

  ْولقــــد َ َ ْجعلنــــا َ َ ِالــــسماء ِىف َ ًبروجــــا َّ ُ َّوزیناهــــا ُ َّ َ َللنــــاظرین َ ِ َّ ِ

  )١۶/ حجر(
٣١/  اعـراف؛١۴/ عمـران آل: آیاتدیگر 

 و٧/  کهف؛ ٨/  نحل؛٢۴/ یونس؛ ٣٢و 
؛۶٠  و٣١/  نـــــور؛ ٨٧  و۵٩/  طـــــه؛۴۶

-  
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؛١٢/ تفــصل؛ ۶/  صــافات؛۶٠/ قــصص
  ۵/  ملک؛۶/  ق؛٧/ حجرات

   مورد٨  جمال 

  م ْو ُلکــ َ ٌجخــال فیھــا َ ون َحــني َ َتر ُــ َوحــني ُ َرحون َ ُ َ َــْس

  )۶/ نحل(
  
  
  

  ْواصـــرب ِ ْ َولـــون َ مـــا َ ُ ُ ر َ ْوا ُ ْ ـــ ُ ْ ـــًرا َ ْ َ 
ًجخیال َ )١٠/ مزمل(  

 و١٨/ یوســـف :دیگــر آیـــات
٢٨/  احـزاب؛ ٨۵/ حجر؛  ٨٣
  ۵/  معارج؛۴٩و 

   مورد٧  ةلیح 
 ُرجوا ِ

ْ َ ُمنه َْس ْ ًحلیة ِ َ ْ ا ِ َتلبسو ُ َ ْ َ... )١۴/ نحل(  
/ حج؛٣١/  کهف؛١٧/ رعد: دیگر آیات

  ٢١/  انسان؛٣٣ و ١٢ / فاطر؛٢٣
-  

َّحــــــىت     مورد١  زخرف  ِأخــــــذت ِإذا َ َ َ ُاألرض َ ْ َ َزخرفھــــــا ْ ُ ْ ــــــت ُ ْواز َ َّ َّ َ...
  _  )٢۴/ یونس(

  شوند ی که منتهی به شر مییی حقیقواژگان ناظر به زیبا. ٢
  

واژگان ناظر به  
یبایی حقیقی  ز

تعداد کاربرد  
ظهور در امور    ظهور در امور مادی و حسی   قرآنی

  معنوی و اخالقی
  -  ٧۴ و ٧٣/ مریم   مورد٢  حسن 

   مورد٧  زینت 

  ْمــن ُیریــد َاکن َ یــاة ُ َا َ ْالــدنیا ْ تھــا ُّ َوز َ ِّف َ َ ــ ُ ْإل
ِ
ْ َ

ْأعمــاهلم ِ ُ َ ْ ْو یھــاف َ ُ  ال فیھــا َ
َسون ُ َ ْ   )١۵/ هود (ُی
؛٢٨/  کهـف؛ ٨٨/  یـونس؛٢١٢/ بقـره: آیاتدیگر 
  ٢٠/  حدید؛٢٨/  احزاب؛٧٩/ قصص

-  

َأو     مورد٢  ةحلی  ْمن َ ُینشؤا َ َّ َ لیة ِىف ُ ِا َ ْ ِ
َوهو ْ ُ ام ِىف َ ِا ِ ُغري ْ ْ ٍمبني َ ُ )١٨/ زخرف( 
  -  ١۴٨/ اعراف: دیگر آیات

  ١١٢/ انعام  ؛٣۵/ زخرف؛ ٩٣/ راءاس   مورد٣  زخرف 

  :کنیم جدول زیر بررسی میواژگان ناظر به زیبانمایی در قرآن را نیز از همین منظر در 

  واژگان ناظر به زیبانمایی. ٣
  

واژگان ناظر  
یبانمایی  به ز

تعداد کاربرد 
  قرآنی

ظهور در امور مادی و  
  و اخالقی) غیر مادی(ظهور در امور معنوی    حسی

  ٨/  فاطر؛١٠۴/ کهف   مورد٢  حسن 

ْفلو    -   مورد١٨  زینت  َ ْإذ ال َ ْجاء ِ ُ ُبأسنا َ ْ ُتضرعوا َ َّ َ ن َ ْو لِک ْقست َ َ ْقلو َ ُ ُ ُ َوزین ُ َّ َ ُهلم َ ُ ُالـشیطان َ ْ َّ 
ا ما َیعملون ُاک ُ َ ْ َ) ۴انعام/٣(  
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٢۴١/ نمل؛ ٣٣/ رعد؛ ١٣٧ و ١٠٨/ انعام: آیات دیگر

َکذلك   _   مورد۴  تسویل  ِ
ْسولت َ َ َّ ىس َ ْىل  َ

 )٩۶/ طه(  
  ٢۵/ محمد؛  ٨٣ و ١٨/ یوسف: دیگر آیات

  شبکه معنایی زیبایی و زیبانمایی در قرآن کریم. ٧
در این مرحله مفاهیم ناظر به واژگان زیبایی و زیبانمایی در قرآن کـریم در قالـب دو 

  :گیرند که عبارتند از دسته مورد بررسی قرار می

  ه ایجابیمفاهیم با رابط) الف
  ٢،رابطـه تـرادف. ١: دسته اول خـود شـامل سـه زیرمجموعـه اسـت کـه عبارتنـد از

تمـامی مفـاهیمی را شـامل (رابطـه تقـارنی ایجـابی . ٣و ) عوامل و نتایج(ّرابطه علی . ٢
 اما در بررسـی آیـات، بـه نـوعی در ،اند نبودهشود که جزء مصادیق و عوامل و نتایج  می

  .)اند داشتهگان زیبایی یا زیبانمایی قرار رابطه مثبت با مفاهیم واژ

  مفاهیم با رابطه سلبی) ب
رابطه تقارنی . ٢ ٣رابطه تضاد،. ١: دسته دوم شامل دو زیرمجموعه است که عبارتند از

 در رابطهنظر نداشتند اما در بررسی آیات  مفاهیمی که رابطه تضاد با واژگان مورد(سلبی 
در نهایت مفـاهیم در قالـب روابـط  ).گرفتند ایی قرار میمنفی با واژگان زیبایی یا زیبانم

  .تنظیم گردید) ایجابی و سلبی(، تقارنی )ها معلولشامل علل و (ّترادف، تضاد، علی 
ای بیشتر بر زیبایی حقیقـی منتهـی بـه  با توجه به کاربردهای قرآنی واژگان، اگر واژه

                                                                 
رسد تعبیرات با این مضمون که اعمال زشت کافران برایشان زینت داده شده است، یا به وسیله  به نظر می .١

؛   ٨/ ؛ فاطر٣٨/ ؛ عنکبوت۴/ ؛ نمل۶٣/ ؛ نحل٣٧/ ؛ توبه۴٨/ ؛ انفال١٢٢/ انعام(وسط نفسشان شیطان یا ت
کاری   اسراف یونس در بحث١٢آیه . اند ناظر به امور معنوی) ١٢/ ؛ فتح١۴/ ؛ محمد٢۵/ ؛ فصلت٣٧/ غافر

  . غیر مادی هستندناظر به امور معنوی و) ٣٩/ حجر(ها در زمین توسط شیطان  و نیز زینت دادن گناه و بدی
ای در تفسیر مفهومی است که به بررسی کلمات یا عباراتی که با  بررسی ترادف کلمات و عبارات، شیوه. ٢

  ).١٧۵: ١٣٨٩باقری، (پردازد  هم مترادفند و مضمون مشابهی دارند، می
اهیم متـضاد از آنجا که مف. های تحلیل تفسیری، کمک گرفتن از مفهوم متضاد است یکی دیگر از شیوه. ٣

ها در یکی از آنهـا، حـاکی از فقـدان آنهـا در مفهـوم دیگـر  با هم قابل جمع نیستند، وجود برخی ویژگی
  ).١٧۶: همان(است 
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منتهی به شر و زیبانمایی این واژه  مفاهیم ناظر به زیبایی حقیقی ، داللت داشته باشدخیر
بـا (بـرای مثـال مفهـوم زیـورآالت . به زیبایی حقیقی منتهی به خیر تبدیل گردیده است

 اسـتنباط شـده، در )١۵/۴۵٠: ١٣٨۶رفـسنجانی، (  سوره زخـرف١٨که از آیه ) معنای منفی
د نـاظر بـه بطـه تـضاترادف ناظر به واژه زیبانمایی حلیه قرار دارد کـه تبـدیل بـه رارابطه 

  .گردد واژه میهمین ) منتهی به خیر(زیبایی حقیقی 
ای بـا توجـه بـه کاربردهـای قرآنـی آن، بیـشتر بـر زیبانمـایی  از طرف دیگر اگر واژه

داللت دارد، روابط زیبایی حقیقی منتهی بـه خیـر آن بـرای سـهولت بررسـی بـه روابـط 
/ نحل( تعقل وتذکر ، )٢۴/ یونس(به عنوان مثال مفاهیم تفکر . زیبانمایی تبدیل شده است

قـرار ) واژه زینـت( در رابطه تقارنی ایجابی ناظر به زیبایی حقیقی منتهـی بـه خیـر )١٨ ـ ۵
  .گردد این واژه میابطه تقارنی سلبی ناظر به زیبانمایی دارد که تبدیل به ر

 برای یافتن مفاهیم کلیدی در وهله اول، مفاهیم مشترک روابط ایجابی بـا هـم و نیـز
در مورد دو دسته از واژگان مربوط به زیبایی حقیقی (مفاهیم مشترک روابط سلبی با هم 

مـورد شناسـایی واقـع شـده و در ) و نیز زیبانمایی به طور جداگانه) منتهی به خیر و شر(
مرحله بعد مفاهیم مشترک روابط ایجابی و نیز مفاهیم مشترک روابط سلبی همه واژگـان 

یی گردید و در نهایت، مفاهیم کلیدی از میـان بیـشترین میـزان در یک نگاه کلی شناسا
ّترادف، تـضاد، علـی، (در هر کدام از این روابط  ١.فراوانی مفاهیم مشترک انتخاب شد

مـرتبط بـا هـر کـدام از واژگـان نـاظر بـه زیبـایی حقیقـی یـا ) ایجـابی یـا سـلبی(تقارنی 
  .راقی با یکدیگر دارندزیبانمایی، مفاهیم زیادی احصا شد که همگی رابطه اش

در جداول ذیل به علت زیادی مفاهیم مرتبط با هر کدام از روابط، تنهـا بـه ذکـر دو 
کـه از میـان )  اخالقی ـ مادی و نیز دال بر امور معنوی ـدال بر امور حسی(نمونه مفهوم 

هـم مفـاهیم   بسنده شده و در مورد نمونه،سایر مفاهیم بیشترین میزان فراوانی را داشتند
  :است به ذکر یک نمونه آیه بسنده شده ًادر هر رابطه، صرف

  

                                                                 
.  مفاهیم مشترک بین روابط ایجابی یا سلبی نداشـتندً تسویل اصال والزم به ذکر است که واژگان زخرف. ١

بـا توجـه بـه (انـد  یبایی حقیقی منتهی به خیر وضع شدهاز آنجا که واژگان حسن و زینت در اصل برای ز
، در نهایت تمامی روابط واژگان زیبـایی حقیقـی منتهـی بـه شـر و نیـز )میزان کاربرد واژگان در این زمینه

  .زیبانمایی، تبدیل به روابط واژگان زیبایی حقیقی منتهی به خیر گردید



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

١۶٠  

یبایی حقیقی که منتهی به خیر می    شوند روابط مفاهیم مرتبط با واژگان ناظر به ز
  رابطه تقارنی 

واژگان  
ناظر به 
یبایی  ز
 حقیقی

 سلبی   ایجابی   )علت و معلول(ّرابطه علی    رابطه تضاد رابطه ترادف 

 حسن 
  ١مانای

٢عمل صالح

ّعذاب الهی و شر
با ّجهنم مآب، 
 ٣های آن عذاب

  ٤سیئه

 به عنوان ٦ و عمل صالح٥ایمان
 علت دریافت و رسیدن به حسن

 هحسن مندی از بهره  و٧پاداش الهی
   به عنوان نتایج احسان٨در دنیا

  ٩ایمان
  ١٠آیات آفاقی

 ١١کفر
 ١٢ظلم

 زینت 
  ١٣ایمان
  ١٥مکروه ١٤ستارگان

  ١٦راندن شیاطین
های  ر گرفتن در آزمایشقرا

  ١٧الهی

محفوظ نگه داشتن 
آسمان از شر شیاطین 

١٨شده و نافرمان رانده

  ١٩آیات آفاقی

 ٢٠کفر
٢١فااسر

                                                                 
١ . َّإنا َکذلك ِ ِ

ِزی َ ْ َاحملسنني َ ِ ْ ُ َّإن ٭ْ َه من عبادنا املؤمننيِ ِْ ِ ُِ ْ َ ِ ِ ْ ُ )٨١ـ ٨٠/ صافات(.  
٢ . َّإن َالذین ِ ُآمنوا َّ ُوعملوا َ

ِ َ ات َ ِالصا ِ َّإنا َّ ُنضیع ال ِ َأجر ُ ْ ْمن َ َأحسن َ َ ْ ًعمال َ َ َ) ٣٠ /کهف(.  
٣ . ِفإن

ُتطیعوا َ ِ م ُ ُیؤ ِتُک ْ ًأجرا ُاهللا ُ ْ ًحسنا َ َ ِوإن َ ْتتولوا َ ََّ َ َکما َ ُلیمت َ ْ َّ َ ُقبل نِم َ ْ ُیعذبمکْ َ ْ ِّ َ ًعذابا ُ َ ًأ َ ِل َ )١۶/ فتح(.  
٤ . َّإال ْمن ِ َوآمن َتاب َ َ َوعمل َ ِ َ ًعمال َ َ ا َ ًصا َفأولئك ِ ِ ْ ُ ُدل َ ِّ َ ْسیئا ُاهللا ُ ِ ِ ِّ ٍحسنات َ َ َواکن َ ًغفورا ُاهللا َ ُ ًر َ ح َ )٧٠ /فرقان(.  
٥ . ً ِّ َلینذر َق ِ ُ ًبأسا ِ ْ ًشدیدا َ ِ ُلدنه ِمن َ ْ ُ شر َ َو ِّ َ ُ َاملؤمنني َ ِْ ِ ُ َالذین ْ ِ

َیعملون َّ ُ َ ْ ات َ ِالصا َ ِ َّأن َّ ْهلم َ ُ ًأجرا َ ْ ًحسنا َ َ َ )٢/ کهف(.  
٦ . َّإال ْمن ِ َوآمن َتاب َ َ َوعمل َ ِ َ ًعمال َ َ ا َ ًصا َفأولئك ِ ِ ْ ُ ُدل َ ِّ َ ْسیئا ُاهللا ُ ِ ِ ِّ ٍحسنات َ َ َواکن َ ًغفورا ُاهللا َ ُ ًر َ ح َ )٧٠ /فرقان(.  
٧.  ْمن َبلی َأسمل َ َ ْ ُوجھه َ َ ْ َوهو ِِهللا َ ُ ٌسن َ ِ ْ ُفله ُ َ ُأجره َ ُ ْ َعند َ ْ ِربه ِ ِّ ٌخوف َوال َ ْ ْعل َ

ِ
ْ َ ْ َوال َ ن ُ َز ُ َ ْ َ

) ١١٢ /بقره(.  
٨ . َوقیل ِ َللذین َ ِ َّ وا ِ ْا َ َأنزل َذا َما َّ َ ُربمکْ َ ُّ ُقالوا َ ًخريا َ ْ َللذین َ ِ َّ ُأحسنوا ِ َ ْ ِهذه ِىف َ ِ َنیاُّالد َ ٌحسنة ْ َ َ ُولدار َ َ َ ِاآلخرة َ َ ِ ٌخري ْ َولنعم َ ْ ِ َ ُدار َ َاملتقني َ ِ َّ ُ ْ )٣٠ /نحل(.  
٩ . َوإذا

ِ َتتلی َ ْ ْعل ُ
ِ
ْ َ َآیاتنا َ ُ ٍیبنات َ َ ِّ َقال َ َالذین َ ِ

ُکفروا َّ َ َللذین َ ِ َّ ُآمنوا ِ ُّأی َ ني َ ِالفر ْ َ
ِ
َ ٌخري ْ ْ ًمقاما َ ُوأحسن ََ َ ْ َ ًّندیا َ ِ َ

 )٧٣/ مریم(.  
١٠ . َخلق َ ِالسماوات َ َواألرض َّ ْ َ ْ ق َ ِّبا َ ْ

ْوصورمک ِ ُ َ َّ َ َفأحسن َ َ ْ َ ْصورمک َ ُ َ َ ِوإلیه ُ ْ َ ِ ُاملصري َ َ ْ )٣ /تغابن(.  
١١ . ْأو َول َ ــ ُ َتــری َحــني َ َالعــذاب َ َ ْلــو ْ َّأن َ ًرکة ىل َ َّ َفــأکون َ ُ َ َمــن َ َاحملــسنني٭ ِ ِ ْ ُ ــْ ْ بلــی قــد جاءت َ َ ْ َ َ ــا واَكَ ذبت  ســ آیــاىت  ْفکــ َ َ

ِ َ ْ َّ َ َ
ِ َربت وکنــت مــن َ ِ َ ُ َ َ ْ َ َتْک

افرین َا ِ ِ   .)۵٩ ـ ۵٨/ زمر (ْلَک
١٢ .  ...َمعاذ َقال ُإنه ِاهللا َ َّ ِّرىب ِ َأحسن َ َ ْ َمثوای َ ْ ُإنه َ َّ ُ ال ِ ِ

ْ َالظاملون ُ ُ ِ َّ
 )٢٣ /یوسف(.  

١٣ . َّن َحبب َاهللا لِک َّ م َ ُإ ْلیُک َ َاإلميان ِ ُوزینه ْ َ َّ َ ُقلوبمکْ ىف َ
ِ

ُ ُ
) ٧/ حجرات(.  

١٤ . َّزینا َّناِإ َّ َالسماء َ ْالدنیا َّ ٍبزینة ُّ َ واکب ِ ِا ِ   .)۶/ صافات (ْلَک
١٥ . فر والفسوق والعصیان م ا م اإلميان وزینه ىف قلوبمکْ ورکه إ ن اهللا حبب إ َو َْ ِ

ْ َْ َ َ ََ ُ ُ ُُ َْ ُ ُ لکُ لیک لیک ْلک َ َْ ْ َِ َِ ََّ َّ ََّ ُ
ِ

ُ ُ ُ َ َ ْ َّ َ ِ...) ٧/ حجرات(.  
١٦ . ْولقد َ َ َّزینا َ َّ َالسماء َ َ َدنیاال َّ ْ َمبصا ُّ ِب َ َ َوجعلناها ِ َ ْ َ َ ًرجوما َ ُ ِللشیاطني ُ ِ َ َّ ِ) ۵/ ملک(.  
١٧ . َّإنا ْجعلنا ِ َ َ ما َ ِاألرض َ ْ َ ًزینة ْ ْلنبلو َهلا َ ُ َ ُ ْ َ ْأ ِ ُ ُّ ُأحسن َ َ ْ ًعمال َ َ َ) ٧/ کهف(.  
١٨ . َّإنا َّزینا ِ َّ َالسماء َ ْالدنیا َّ ٍبزینة ُّ َ ظا ِ واکب٭ و ًا ِحْف َ ِ ِ ٍل شیطانُک ِمن ْلَک

َ ْ َ ٍمارد ِّ ِ َ )٧ـ ۶/ صافات(.  
١٩ . ْولقد َ َ َّزینا َ َّ َالسماء َ َ َالدنیا َّ ْ َمبصا ُّ ِب َ َ َوجعلناها ِ َ ْ َ َ ًرجوما َ ُ ِللشیاطني ُ ِ َ َّ َوأعتدنا ِ ْ َ ْ َ ْهلم َ َعذاب َ َ ِالسعري َ ِ َّ) ۵/ ملک(.  
٢٠ . م اإلميان وزینه ىف قلو ن اهللا حبب إ ُو ُ ُ َ َّ ََّ َ ََ ْ ُ لیُک ْلک ََ

ِ َّ َ َ فر والفسوق والعصیانِ م ا َبمکْ ورکه إ ْ ِ
ْ َْ َ ََ ُ ُُ َْ ُ لکُ ْلیک َْ ِ َ َّ َ ُ

ِ...) ٧/ حجرات(.  
٢١ . ب املـسرفني رفوا إنه ال  ا وال  د وکلوا و اشر م عند کل  َیا بىن آدم خذوا ز ُ ِِّ ِْ ُْ َْ َُّ ـ ِ

ُ ُ ََّ ِ
ُ ُْس َْ َ ََ ْ ُ ُ ُ

ٍ ِ َم َ ْ ِ تُک ُ ُ َ َ) توانـد  اسـراف مـی). ٣١ /اعراف
  .ی را توأمان داشته باشدجنبه مادی و معنو
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١۶١  

  ١به چرا بردن و آوردن چارپایان  -  - جمال 
  -  -  )١٢/٣١١: ١٣٨۶طباطبایی، (

  -٣تفکر در آیات آفاقی  -  -٢آفاقی آیات زخرف 

  ایمان  -  -  ةحلی 
  ٤و عمل صالح

 ٥هایش نعمت  با  بهشت
  - ٦آیات آفاقی و انفسی

  

یبا    شوند یی حقیقی که منتهی به شر میروابط مفاهیم مرتبط با واژگان ناظر به ز
  رابطه تقارنی 

واژگان  
ناظر به 
یبایی  ز
 حقیقی

رابطه  
 ترادف

رابطه  
 سلبی   ایجابی   ّرابطه علی   تضاد

  -  -  -  -  ٧خیر حسن 

 زینت 
زندگی 
  - ٨دنیوی

  ٩؛فرک
از بین رفتن و باطل شدن اعمال 

 ١٠شان و گرفتاری در آتش دوزخ دنیوی
  ١١منانٶریشخند م

  ١٢دریافت عذاب الهی
گیری از کاال و  بهره
 ١٣های زودگذر دنیوی لذت

 ١٤ایمان
عمل 
١٥صالح

  - ١٦عدم دریافت هدایت و ظلم  -  -  -  ةحلی 

                                                                 
١ . م ْو َلُک ٌجخال فیھا َ ون َحني َ َتر ُ َوحني ُ َرحون َ ُ َ   .)۶ /نحل( َْس
٢ .  ...َّحىت ِأخذت ِإذا َ َ َ ُاألرض َ ْ َ َزخرفھا ْ ُ ْ ت ُ ْواز َ َّ َّ َ... )٢۴ /ونسی(.  
٣ .  ...َّحىت ِأخذت ِإذا َ َ َ ُاألرض َ ْ َ َزخرفھا ْ ُ ْ ت ُ ْواز َ َّ َّ َ... )٢۴ /ونسی(.  
٤ . ات إنا ال نضیع أجر من أحـسن عمـال ًإن الذین آمنوا وعملوا الصا َ َ ََ ْ ََ ْ َ ََ ََ ْ َُ ِ ُ ََّ

ِ ِِ َ ِ َّ ُ
ِ ُ ِ

َّ َأولئـك ٭َّ ِ
ْهلـم ُ ُ ُجنـات َ َّ ٍعـدن َ ْ ـری َ ْ ْمـن َ ِ ُ ِ ِ ْـ

ـار َ ُاأل ْ َ َلـون ْ ْ َّ َ ْمـن فیھـا ُ ِ... 
  .)٣٢ـ٣١ /هفک(
٥ . لو ا  ْجنات عدن یدخلو َّ َُ ُ َ َ ُ ْ ْ ََّ ٍ َ ُ ًن فیھا من أساور من ذهب ولؤلؤاَ ُْ ُ َ ٍ َ َ ِ َِ ِ َ َ ْ َ ِ ٌ ولباسھم فیھا حریرَ ِ َ َ ُِ ْ ُ َ ِ َ )٣٣/ فاطر(.  
٦ .  ...ا رجوا منه حلیة تلبسو ما طریا و ر لتأکلوا منه  ر ا َوهو الذی  َ ُُ َ ْ ْ َُ ً َ َِ ُ ْ ُ ْْ ِْ ُِ َ َِ ِ

ْ ََّ َْسل ًّ َ ً َ ْ ْ َ ُِ َ ََ ْ َ
ِ
َّ... )١۴/ نحل(.  

٧ . َالذین َقال َکف َّ َللذین ُرواَ َّ ُآمنوا ِ ُّأی َ ني َ ِالفر ْ َ َ ٌخري ْ ْ ًمقاما َ ُوأحسن َ َ ْ َ ًّندیا َ ِ َ
) ٧٣ /مریم(.  

٨ . َزین ِّ َللذین ُ َّ ُکفروا ِ َ یاة َ ُا َ ْالدنیا ْ ُّ...) ٢١٢/ بقره(.  
٩ . یاة الدنیا َزین للذین کفروا ا َْ ُّ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ِّ َّ ِ ُ...) ٢١٢ /بقره(.  

١٠ . َاکن َمن ُیرید َ ِ َیوةْا ُ َ َالدنیا َ ْ تھا ُّ َوز َ
ِ ِّف َ َ ْإل ُ ْ َ

ْأعماهلم ِ ُ َ َ ْ َفیھا َ ْو ِ ُ َفیھا َ َسون َال ِ ُ َ ْ   .)١۶ـ١۵/ هود( ُی
١١ . َزین ِّ َللذین ُ َّ ُکفروا ِ َ یاة َ ُا َ ْالدنیا ْ ُّ

) ٢١٢/ بقره(.  
١٢ . َوقال َّرنبا ُمو َ َإنك َ َّ ت ِ َآ ْ َفرعون َ ْ َ ْ ُومأله ِ َ َ َ ًزینة َ َوأ َ ًمواالَ یاة ِىف ْ ِا َ ْالدنیا ْ َّرنبا ُّ ُّلیضلوا َ ِ ُ ْعن ِ َسبیلك َ ِ َ) ٨٨/ یونس(.  
١٣ . مت َوما ْأو ُ ْمن ُ ٍء ِ ْ ُفمتاع َ َ یاة َ ِا َ ْالدنیا ْ تھا ُّ ُوز َ َعند َوما َ ْ ٌخري ِاهللا ِ ْ ْوأبىق َ َ َتعقلون َفال َأ َ ُ ِ ْ َ) ۶٠ /قصص(.  
١٤ . َزین ِّ َللذین ُ َّ ُکفروا ِ َ ی َ َا ْالدنیا ُاةْ ُّ

) ٢١٢/ بقره(.  
١٥ . َرج َ َ َ َ ِقومه َ ِ ْ ته ِىف َ ِز ِ َ َقال ِ َالذین َ ِ

َیریدون َّ ُ ِ یوة ُ َا َ َ َالدنیا ْ ْ َیا لیت ُّ ْ َ َلنا َ َمثل َ ْ َأوىت َما ِ ُقارون ُ ُ ُإنه َ َّ ُلذو ِ َ ٍّ َعظمي٭ وقال َ َ َ
ٍ ِ َالذین َ ِ

ا َّ ُأو َالعـمل ُ ْ ِ
م ْ ْو ُیلکـ َ ْ َ 

ُثواب َ ْملن ٌريَخ ِاهللا َ َ َآمن ِ َوعمل َ ِ َ ا َ ًصا ِ َوال َ َیلقاها َ َّ َ َّإال ُ َالصابرون ِ ُ َّ )٨٠ـ٧٩/ قصص(.  
١٦ .  ...ْیروا َْمل َأ َ ُأنه َ َّ ْلمھمَکُی ال َ ُ ُ ْد َوال ِّ ِ ْ ًسبیال َ ذوه َ ُا ُ َ ا َّ ُواک َظاملني َ ِ )١۴٨/ اعراف(.  
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١۶٢  
 زخرف 

 متاع
زندگی 
  ١دنیا

-  

 ٢دشمنان پیامبر از شیاطین انس و جن
  )به عنوان علت ایجاد زخرف القول(

فریب دادن و گرایش و پسندیدن 
  ٣های کافران به سخن باطل دل

  )به عنوان نتیجه زخرف القول(

دل گرداندن از یاد خداوند و
  ٥تقوا  ٤قرین شیطان شدن

  

یبانمایی    روابط مفاهیم مرتبط با واژگان ناظر به ز
  رابطه تقارنی 

واژگان  
ناظر به 
یبایی  ز
 حقیقی

رابطه    ادفرابطه تر 
  سلبی   ایجابی   ّرابطه علی  تضاد

  - حسن 
سوء 

  -  -٦)بدی(
تباه شدن تالش و 
  ٧کوشش دنیوی
 ٨زینت دادن زشتی

 زینت 
 ٩مکر کافران
  -١٠اعمال زشت

  ١٢ و شرک١١کفر
انحراف از راه خدا و 

  ١٣گمراهی

  ١٤دریافت عذاب الهی
تاکاال و لذ(بهره گیری از 
  ١٥یدنیو) زودگذر

  ١٦ایمان
  ١٧عمل صالح

                                                                 
١ . ًوزخرفا ُ ْ ُ ِوإن کل ذل َ

َ ُّ ُ
ِ ُ ملا متاعَكَ َ َ َّ یاة الدنیاَ َ ا َْ ُّ ِ َ ِّواآلخرة عند رب ْ َ َ ِ ُِ َ ْ َ للمتقنيَكَ ِ َّ ُ ْ ِ )٣۵/ زخرف(.  

٢ . َوکذلك ِ
َ ْجعلنا َ َ ِّل َ ٍّنىب ِلُک ِ

ًّعدوا َ ُ َشیاطني َ ِاإلنس َ ْ ِ
ن ْ ِّوا ِ

ْ حی َ ْبعضھم ُ ُ ُ ْ ٍبعض ِإىل َ ْ َزخرف َ ُ ْ ِالقول ُ ْ َ ًغرورا ْ ُ ُ
 )١١٢ /انعام(.  

٣ . َوکذ َ َ جعلنا َكِلَ ْ َ ٍّل نىبَ ِ
َ ّ ِ نِلُک ِّ عدوا شیاطني اإلنس وا ِ

ْ َ ًِّ ِ
ْ َ ِ َ َ ُ حی بعضھم إىل بعض زخرف القول غروراَ  ً ُ ُُ

ِ ْ َ ْ َ ْ ُ ُُ ٍ ْ َْ ََ
ِ ْ ُ ِ )١١٢/ انعام(.  

٤ . ًوزخرفــا ُ ْ ُ َوإن کــل ذ َ ُّ ُ
ِ ــَ یــاة الــدنیاَكِل َ ملــا متــاع ا َْ ُّ ِ َ ْ ُ َ َ َّ ِّواآلخــرة عنــد ربــ َ َ َ ِ ُِ َ ْ َ للمتقــنيَكَ ِ َّ ُ ْ ْ ومــن یعــ٭ِ َ َ یَ ِّش عــن ذرک الرمحـــن  ــ َ ُ

ِ
َ ْ َّ ِ

ْ
ِ َ ٌض لــه شــیطانا فھــو لــه قــرینُ ُِ

َ ُ َُ ََ َْ ً َ َ ْ 
  .)٣۶ـ٣۵/ زخرف(
٥ . ًوزخرفا ُ ْ ُ َوإن کل ذ َ ُّ ُ

ِ یاة الدنیاَكِلَ َ ملا متاع ا َْ ُّ ِ َ ْ ُ َ َ َّ ِّواآلخرة عند رب َ َ َ ِ ُِ َ ْ َ للمتقنيَكَ ِ َّ ُ ْ ِ )٣۵/ زخرف(.  
٦ . ْأفمن َ َ َزین َ ِّ ُله ُ ُسوء َ ِعمل ُ َ ُفرآه ِهَ َ ًحسنا َ َ َ) ٨ /فاطر(.  
٧ . َالذین َّضل َّ ْسع َ ُ ُ ْ یاة ِىف َ ِا َ ْالدنیا ْ ْو ُّ ُ َسبون َ ُ َ ْ ْأ َ ُ َّ َسنون َ ُ ِ ْ ًصنعا ُ ْ ُ) ١٠۴/ کهف(.  
  .٨/ فاطر. ٨
٩ . ْبل َزین َ ِّ َللذین ُ َّ ُکفروا ِ َ ْمکر َ ُ ُ ْ ُّوصدوا َ ُ ِعن َ

ِالسبیل َ ْومن َّ َ ِلل َ ِ ْ ُله ماَف ُاهللا ُ ْمن َ   .)٣٣/ رعد (ٍهاد ِ
١٠ . ْفمن َأ َ ٍیبنة َ َاکن َ َ ِّ ْمن َ ِربه ِ ِّ ْکمن َ َ َزین َ ِّ ُله ُ ُسوء َ ِعمله ُ ِ َ ُواتبعوا َ َ َّ ْأهواء َ ُْ َ َ

) ١۴/ محمد(.  
١١ . َکذ ا یعملونَكِلَ افرین ما اک َ زین  ُ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ ِ ِ ْللَک ِ ُ

) ١٢٢ /انعام.(  
١٢ . َوکذ َ ِلَک زین َكِلَ َ َّ ْثري من املشرکني قتل أوالد شراکؤَ ْ ُْ َُ َ ُ ِ ِ

َ ْ َ َ ََ ِْ ِ
ْ ُ َ ِّ ٍ ِ...) ١٣٧ /انعام(.  

١٣ . َزین َّ ُهلم َ ُ ُالشیطان َ ْ ْأعماهلم َّ ُ َ ْ ْفصد َ ُ َّ َ ِعن َ
ِالسبیل َ ا َّ ُواک َمستبصرین َ ِ ْ َ ْ ُ) ٣٨/ عنکبوت(.  

١٤ . َومن ِیؤمن َْمل َ ْ ِباهللا ُ ِورسوله ِ ِ ُ َ َّفإنا َ ِ
َأعتدنا َ ْ َ ْ َافرین َ ِ ِ ْللَک ًسعريا ِ ِ َ )١٣/ فتح(.  

١٥ . َوکذالك ِ
َ َ َزین َ ِّ َلفرعون ُ ْ َ ْ ِ ُسوء ِ ِعمله ُ ِ َ َّوصد َ ُ ِعن َ

ِالسبیل َ ِ َوما َّ ُکید َ ْ َفرعون َ ْ َ ْ َّإال ِ ٍتباب٭  ِىف ِ َ ِیا قوم... َ ْ
َ َإمنا َ َّ ِهذه ِ ِ یوة َ ُا َ َ َالدنیا ْ ْ ٌمتاع ُّ َ َّوإن َ ِ َاآلخـرة َ َ ِ َهـی ْ ُدار ِ َ 

َالقرا َ   .)٣٩ ـ٣٧/ غافر( ِرْ
١٦ .  ...َوالذین ِ

َّ ُآمنوا َ ُوعملوا َ
ِ َ ات َ ِالصا َ ِ ٌمغفرة ُهلم َّ َْ ِ ٌوأجر َ ْ َکبري٭ أفمن ََ َ َ ٌ ِ

َزین َ ِّ ُله ُ ُسوء َ ِعمله ُ ِ َ ُفرآه َ َ ًحسنا َ َ َ...) ٨ ـ٧/ فاطر(.  
١٧ .  ...َوالذین ِ

َّ ُآمنوا َ ُوعملوا َ
ِ َ ات َ ِالصا َ ِ ٌمغفرة ُهلم َّ َْ ِ ٌوأجر َ ْ ٌکبري ََ ِ

َ أفمن٭َ َ َزین َ ِّ ُله ُ ُسوء َ ِعمله ُ ِ َ ُفرآه َ َ ًحسنا َ َ َ... )٨ ـ٧/ فاطر(.  
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 تسویل 

 کردن به پشت
حقیقت پس از
روشن شدن راه

  ١هدایت

-  

  ٢نفس
 )به عنوان علت تسویل(

به( ٣دریافت عذاب الهی
  )عنوان معلول تسویل

ناشنوایی گوش دل و نابینایی
چشمها ، دل های قفل شده

  ٤)بصیرتی بی(
  ٥فساد در زمین

  ٦صبر جمیل

  :ارائه دادبندی  توان چنین دسته ایجابی واژگان نیز میدر مورد مفاهیم مشترک روابط 

  مفاهیم مشترک روابط ایجابی واژگان ناظر به زیبایی حقیقی منتهی به خیر. ١
  

ظهور بیشتر در امور معنوی و اخالقی   ظهور بیشتر در امور حسی و مادی واژگان 

ّبخش مشترک رابطه ترادف، رابطه علی و (عمل صالح  حسن 

  )قارنی ایجابیرابطه ت
بخش مشترک رابطه ترادف، (ایمان 

  )ّرابطه علی و رابطه تقارنی ایجابی

بخش مشترک رابطه ترادف و رابطه تقارنی (آیات آفاقی  ةحلی 
  _  )ایجابی

بخش مشترک رابطه ترادف و (صبر   _ جمال 
  )رابطه تقارنی ایجابی

 زینت 
 ن و، زنایال نفسانیعشق به ام (ین جهانی ایمتاع زندگ

ان، یبرنهاده، چارپا فرزندان، ثروت، طال، نقره، اسبان داغ
 )بخش مشترک رابطه ترادف و رابطه تقارنی ایجابی) (زراعت

ّبخش مشترک رابطه علی و (کفر 

  )رابطه تقارنی ایجابی

  :بندی ارائه داد توان چنین دسته در مورد مفاهیم مشترک روابط سلبی واژگان نیز می

 وابط سلبی واژگان ناظر به زیبایی حقیقـی منتهـی بـه خیـرمفاهیم مشترک ر. ٢
  )همگی مربوط به بخش مشترک رابطه تضاد و رابطه تقارنی سلبی(
  

  ظهور بیشتر در امور معنوی و اخالقی   ظهور بیشتر در امور حسی و مادی واژگان 
های آن با همه عذابّ جهنم عذاب اخروی الهی،  سیئه حسن 
  ایمان ) ستارگان و مظاهر طبیعتبها،ظیر اسن(آیات آفاقی  زینت 

                                                                 
١ . َّإن َالذین ِ ُّارتدوا َّ َ ْأدبار َ ْ ِ ِ ْ ْمن َ ِبعد ِ ْ َتبني ما َ َّ َ ُهلم َ ُ َاهلدی َ ُ ُالشیطان ْ ْ َسول َّ َّ ْهلم َ ُ ْأملی َو َ ْهلم َ ُ َ) ٢۵ /محمد(.  
٢ . ْسولت َ َّ س َلُکْم َ ُأ ُ ْ ْکمَ ُ

 )٨٣ /وسفی(.  
٣ . َوکذ َ ىسَكِلَ ِ سولت ىل 

ْ َ
ِ ْ َ َّ َ قال فاذهب فإن ل٭َ َّ ِ

َ ْ َْ َ َ ول ال مساسَكَ یاة أن  َ ىف ا َ ِ َ َ ُ َ َ
ِ َ َ ْ

ِ) ٩٧ـ٩۶/ طه(.  
٤ . َأول ْ الذین لع اهللا فأصمھم وأعمی أبصارَكِئُ ُْ َ َ ْ َُ ََ ََّ ْ ُ ََ َ َ َُ ُ َ َ َّ

دبرون القرآن أ٭ِ َ أفال  ََ َْ ُُ ْ َّ َ َ َ َ َم  قلوب أقفاهلاَ ُ َ ْ َُ
ٍ

ُ َ َ ِ إن الذین ارتدوا  أدبار م٭ْ ِ ِ َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ ِ
َّ َّ َن بعد ما تبني ِ َّ َ َْ َ ِ َ

َهلم اهلدی ُ ُْ َ الشیطان سول هلم وأملیَُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َّ َْ ُ َ ْ هلمَّ ُ َ )٢۵ ـ٢٣/ محمد(.  
٥ .  ...ِإن الذین ارتدوا  أدبار م ِ ِ َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ ِ

َّ َّ َن بعد ما تبنيِ َّ َ َْ َ ِ َ هلم اهلدیَ ُ ُْ ْ الشیطان سول هلم وأملی هلمَُ ُْ َُ ََ ْ َ َ َ َّ َْ ُ َ َّ
 )٢۵/ محمد(.  

٦ . ْبل َقال ْسولت َ َ َّ سکم َلُکْم َ ْأ ُُ ُ ْ ًأمرا َ ْ ٌفصرب َ ْ َ ٌجخیل َ َ )٨٣ /وسفی(.  
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 زیبانمایی در قرآن کریماستنباط مفاهیم کلیدی مرتبط با زیبایی و . ١ـ٧
  اساس شبکه معنایی بر

هـستند امـا ) یـا زیبانمـایی(برخی مفاهیم با اینکه علت، معلول و یا متقارن با زیبـایی 
یـا ( بنـابراین زیبـایی .نـدیآ یمـر به شما) یا زیبانمایی( مصادیق زیبایی ءخودشان هم جز

برای مثال عمل صالح و یـا . دیگری است) یا زیبانمایی(خودش مولد زیبایی ) زیبانمایی
 نیتـر مهـمایمان هم خود جزء علـل ایجـاد زیبـایی هـستند و از طـرف دیگـر خودشـان 

هـا،  د و در مقابـل ایـن زیبـایینشـو مصادیق زیبایی و مفاهیم متقارن با آن محـسوب مـی
 از طـرف دیگـر هـستند، مـصادیق زیبانمـایی نیتـر مهـمعمال زشت با اینکه خود جزء ا

د و نیز کفر هـم خـود جـزء علـل ایجـاد زیبانمـایی نآی مفهوم متقارن با آن به حساب می
  .باشد  مصداق زیبانمایی و از مفاهیم متقارن با آن مینیتر مهماست و هم 

های دیگری نظیر تقوا، صـبر،  د زیباییّتوضیح بیشتر اینکه زیبایی همچون ایمان، مول
ی هـا ییبانمـایزّدر مقابل آن زیبانمایی همچـون کفـر، مولـد . است... انفاق، استغفار و

  .است...  نظیر به ضاللت رفتن، ظلم، جهل ودیگر
فضل یا غفران الهی از مفاهیمی است که هم خود به عنوان مصادیق زیبـایی شـمرده 

های آیات  توجه به زیبایی. های دیگر است  معلول زیباییاست و هم متقارن، عامل، شده
 یـاد هـا آنکه به عنوان علـل ایجـاد زیبـایی در قـرآن از (آفاقی نظیر گیاهان و باغ و انعام 

تواند به عنوان مثال، ایمان به خداوند را در ما تقویـت کنـد کـه خـود آن هـم   می،)شده
 دیگر عذاب اخروی الهـی هـم خـود از طرف. تواند منجر به بروز عمل صالح گردد می

  . هم هستها ییبانمایزاست و از مفاهیم متقارن با ه ییبانمایزمعلول 
، انجام عمـل صـالح نیـز ّاز آنجا که طبق منطق قرآنی زیبایی مولد زیبایی دیگر است

 و در مقابل آن انجـام رساند یم به رشد ایمان در فرد کمک ،عنوان علت ایجاد زیبایی به
  .انجامد  به افزایش کفر می،ت نیز به عنوان علت ایجاد زیبانماییاعمال زش

) و زیبانمـایی( مفـاهیم زیبـایی شود که در قرآن کـریم در انتها این نتیجه حاصل می
در واقـع . ندشدت در هم تنیده هـستند و هـیچ یـک قابـل تفکیـک از دیگـری نیـست به

، معلـول و یـا )علـت(ّد مولـد توانـد خـو ، در عین حال می)و زیبانمایی(مصداق زیبایی 
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) و زیبانمـایی(به عبارت دیگر زیبایی . نیز باشد) و زیبانمایی(های دیگر   با زیباییمتقارن
. شـود  مـیتـر افـزونکند و مرتبه به مرتبه  های متوالی مدام رشد و توسعه پیدا می در حلقه

. م کلیدی برگزیده شـدند، به عنوان مفاهی)زیبایی یا زیبانمایی(ّبنابراین این مفاهیم مولد 
البته در اینجا به علت رعایت اختصار، تنها بـه دو مفهـوم مقابـل ایمـان و کفـر پرداختـه 

شود که به عنوان پرکاربردترین مفاهیم مشترک روابط ایجابی یا سلبی واژگان زیبـایی  می
و زیبانمایی در این پژوهش احصا شـدند و بـه بیـان بـاقی مفـاهیم در حـد اشـاره اکتفـا 

  .شود می

  مفهوم ایمان. ١ـ١ـ٧
؛ ۵٣/ فصلت(ترین راز مطالعه آیات الهی، ایمان به خدا و شناخت حقانیت اوست  مهم

ها مستند به خداوند است و   در هستی تمام زیبایی.)١/٣۵۴: ١٣٨٣کز فرهنگ و معارف قرآن، مر
 بیـرون ها را بـرای بنـدگانش  اوست که زیبایی؛)٢۴ /حشر(است ه او سرچشمه همه زیبایی

 آسمان را زینت ؛)٧ /کهف(است   چهره زمین را به زیورها آراسته؛)٣٢ /اعراف(است  آورده
؛ ١٠٨ /انعـام(اسـت   و کار هر گروه را نزد خودشـان جلـوه داده)۶ /صافات(است  بخشیده
از ایمان به خدای سبحان به عنوان زینت جان انسان یـاد شـده اسـت . )٣۶: ١٣٨٧خرقانی، 

 سوره نـساء، از ایمـان بـه ۴٠ و ٣٩بنابراین در آیه . )٣/٣٩۴: ١٣٨٢ادی آملـی، ؛ جو٧ /حجرات(
 سوره تحریم به منزله نور الهـی یـاد ٨چنین خداوندی، به منزله امر نیکو و زیبا و در آیه 

: ١٣٨۶ طباطبــایی،( کنــد همــان نــوری کــه پــیش روی مؤمنــان حرکــت مــیاســت؛  شــده
  .استپس ایمان با نور الهی مالزم . )۵۶۵/١٩

 چرا کـه در ؛گردد شناسانه ایمان به خود خداوند باز می باید توجه داشت وجه زیبایی
ها در  شود کسی که آفریننده زیبایی نگرش اسالمی، خداوند با صفت جمیل شناخته می

 ی دارا؛هـای محـسوس و معقـول اسـت جهان آفـرینش و دارای جمـالی مـافوق زیبـایی
طباطبـایی، (است و هم در کـار  زیباو هم در نام. )٨ /طه؛ ١٨٠ /اعراف(است ه ن نامیوتریکن

بنابراین ما باید به خـدایی ایمـان بیـاوریم کـه از چنـین زیبـایی برخـوردار . )١/٢٢: ١٣٨۶
ست از که ایمان به اوالخالقین، احسن باورها را  در ضمن خداوند به عنوان احسن. است
مال الهی منجر به لـذت بـردن های جهان آفرینش و ج درک درست زیبایی. طلبد ما می
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  .گردد  ایمان به چنین خداوندی میاز
در آیات قرآنی ایمان به عنوان وجه مشترک روابـط تـرادف، علـی و تقـارنی ایجـابی 

و نیز وجـه مـشترک روابـط ) ناظر به زیبایی حقیقی منتهی به خیر(واژگان حسن، زینت 
)  و زیبایی حقیقـی منتهـی بـه شـرناظر به زیبانمایی(تضاد و تقارنی سلبی واژگان زینت 

 ۶٠ـ  ۵٩، ۴٠ـ٣٩/ ؛ نساء١٧٢ـ١٧١ و ١۴/ ؛ آل عمران٢١٢ و ١٧٨ ـ١٧٧، ١٣٨ ـ١٣٧/ بقره( آید شمار می به
از پیـامبران الهـی بـه  (٨۴،  ٨٢/ ؛ انعـام٩٣ و ٨۵ ــ ٨۴، )رابطه تقارنی ایجابی با واژه حـسن (١٢/ ؛ مائده ٨۶و 

در اینجا با توجـه بـه تفاسـیر،  (١٢٢و ) ، ایمان یکی از علل آن استعنوان مصداق محسن نام برده شده است
، رابطه تقـارنی سـلبی بـا واژه زینـت نـاظر بـه )۴۶۵ ـ٧/۴۶۴: ١٣٨۶طباطبایی، ( حیات ایمان معنا شده است

؛ ١٠٠ــ٩٩/ ؛ توبـه۴٨ ــ۴۵/ ؛ انفال١۵٧ـ١۵۶ و ١۴۵ ـ١۴۴/ ؛ اعراف)زیبانمایی و زیبایی حقیقی منتهی به شر
؛ ١٠٧ و ١٠۴،  ٨٨ ــ ٨٧، ٣١ــ٢٨، ٢/ ؛ کهـف٩ و ٧/ ؛ اسـراء٩٧/ ؛ نحـل)ّرابطه علی با واژه حـسن (٢٩/ رعد
؛  ٨٠ــ٧٩ و ۵۴ــ ۵٣/ ؛ قـصص٧٠/ ؛ فرقـان)ّرابطـه علـی بـا واژه حلیـة (٢٣/ ؛ حج ٨۶ و ٨٢/ ؛ طه٧٣/ مریم

؛ ١٠/ ؛ زمـر١٣١ و ١٢١، ١١٠،  ٨٠/ ؛ صـافات ٨ ــ٧/ ؛ فـاطر)رابطه تـرادف بـا واژه حـسن( ۴۶، ٧/ عنکبوت
جـوادی (رابطه تضاد با واژه زینت  (٧/ حجرات؛ ١۴ـ١٢/ ؛ محمد١۴ـ١٢/ ؛ احقاف٢٣/ ؛ شوری٣٧ـ٣۵/ غافر

  .)١١/ ؛ طالق۴/ ؛ ممتحنه١۵ ـ١١/ ؛ حدید))٣/٣٩۴: ١٣٨٢آملی، 

  )متضاد با ایمان(مفهوم کفر . ٢ـ١ـ٧
و دهــد کــه هــر زیبــایی و آرایــشی کــه تفکــر  اســالم بــه مــردم هــشدار جــدی مــی

 نمایـانگر حقیقـت ،های بشری در به وجود آمدن یا ارائه آن دخالـت بـورزد گیری هدف
قرآن ما را از اشتباه گرفتن سراب زیبایی به جای زیبایی متین . )۶١ـ ۶٠: ١٣٨۶نصر، (نیست 
  ١.ها کفر است ترین عوامل زیبانمایی یکی از مهم. دارد باز می

 امـا کفـر ،طبق آیات دیگـر قـرآن بـد نیـستنفسه  های حیات دنیا با اینکه فی زیبایی
هـای  ها به نحو مطلوب استفاده نکنـد و ایـن زیبـایی شود که فرد از این زیبایی سبب می

بـه اعتقـاد عالمـه . گـردد حقیقی خداوند در نهایت با سوء تدبیر فرد منتهی بـه شـر مـی
لمان هـم  ممکن است مـس؛زینت یافتن زندگی دنیا اختصاصی به کفار ندارد، طباطبایی

                                                                 
١ . سنون صـ سبون أ  یوة الـدنیا و  م باألخسرین أعماال الذین ضل سع ىف ا ـقل هل  ّـ ّ ً ِ٭ أولئـًنعاّبئک

َ ْ الـذین کفـروا بآیـات ر َكُ ِ
ِّ َ ِ َ َِ ُ َ َ

ِ
َّ

م القیامة وزنا مي هلم  بطت أعماهلم فال  ًولقائه  ْ َ َِ َ َ ِ ْ َ ْْ ْ ََ ْ ُْ َُ ُُ ِ ُ
َ َ َ َ َ

ِ
َ

ِ ِ َ ِ) ١٠۵ ـ١٠۴/ کهف.(  
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های دینی   این انحراف بشود و حقیقتی از حقایق دینی را بپوشاند و نعمتی از نعمتدچار
 ١را تغیر دهد که چنین کسی هم کافری است که حیات دنیا در نظرش زینت یافته است

  .)١۶۶ـ٢/١۶۵: ١٣٨۶طباطبایی، (
ه کـرده و او چنان به نظرش جلو ی از ظلمات ندارد برای اینکه اعمال او آنّکافر مفر

گذارد به فکر بیرون آمدن از ظلمت همان عمل افتاده، خـود  را مجذوب ساخته که نمی
  .)٢/۴۶٨: همان( ٢را به فضای روشن سعادت بکشاند

مفهوم کفر در تضاد با مفهوم ایمان قرار دارد و مطابق با آیات قرآنی کفـر بـه عنـوان 
ّو روابط علـی و تقـارنی ایجـابی وجه مشترک روابط تضاد و تقارنی سلبی واژگان حسن 

/ بقـره( به دست آمده اسـت) ناظر به زیبانمایی و زیبایی حقیقی منتهی به شر(واژه زینت 
/ ؛ یـونس١٠٧ و ٣٧/ ؛ توبـه٣٢/ ؛ اعـراف ٨۵ ــ ٨۴ و ١٢/ ؛ مائده٣٧ـ٣۶/ ؛ نساء١٩٧ـ١٩۵/ ؛ آل عمران٢١٢
ّرابطه علی با واژه زینت ناظر به زیبانمـایی و ( ۴/ ؛ نمل٢٩ ـ٢٧/ ؛ کهف١٠ـ٧/ ؛ اسراء٣٣/ ؛ رعد ٨٨ و ١٣ـ١٢

؛  ٨ ــ ۵/ ؛ فـاطر)رابطـه تـضاد بـا واژه حـسن (٢٣ـ٢٢/ ؛ لقمان ٨٣ـ٧٩/ ؛ قصص)زیبایی حقیقی منتهی به شر
رابطه تقارنی ایجابی با واژه زینت ناظر به زیبانمـایی و  (١٣/ ؛ فتح١۴ـ١٢/ ؛ محمد۵٠/ ؛ فصلت۵٩ ـ ۵٨/ زمر

  .))رابطه تقارنی سلبی با واژه حسن (١٠ـ ٨/ ؛ حدید٧/ حجرات؛ )به شرزیبایی حقیقی منتهی 
سایر مفاهیم مشترک روابط ایجابی واژگان ناظر بـه زیبـایی حقیقـی و روابـط سـلبی 
واژگان ناظر به زیبانمایی و زیبایی حقیقـی منتهـی بـه شـر از پرکـاربردترین تـا کمتـرین 

هـا، تقـوا، خلقـت  به عنـوان خـالق زیبـاییخداوند  :عبارتند از)  مورد٧حداقل (فراوانی 
هـایش، عمـل صـالح،  آیات آفاقی، صبر، دریافت هدایت الهی، بهشت بـا همـه نعمـت

دریافت پاداش الهی، انفاق در راه خدا یا صـدقه دادن، اسـتغفار، غفـران الهـی، داشـتن 
ورزی، دریافـت فـضل  نش یا بصیرت، توبه به درگاه الهی، صاحب دانش بودن و علمیب
لهی، دریافت رحمت الهی، اقامه نماز، دادن زکات، خلقت انسان و مراحل زندگی او، ا

 هـا، سـیئات، از بـین بـردن گناهـان و جبـران بـدی) پوشاندن(دعا به درگاه الهی، تکفیر 
خواهان خدا و رسول و سـرای آخـرت بـودن و اطاعـت از خـدا و رسـول، تـذکر یـافتن 

                                                                 
١ . یاة الدنیا َزین للذین کفروا ا َْ ُّ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ِّ َّ ِ ُ...) ٢١٢ /بقره(.  
٢ .  ًأومن اکن میتا ْ َ ََ َ َ ارج مَ را ميىش به ىف النـاس کمـن مثلـه ىف الظلمـات لـیس  ناه وجعلنا له  ِفأ ٍ ِ ـ َ ِ َ ُْ َ َ

ِ َ َ َُ ُ ُّْ ِ ُِ َُ َ َ
ِ

َّ َ َِ ِ ِ ْ َ ً ُ ََ َ َ ْ ْحی َنھـاَ َکـذ ْ ِّ زیـَكِلَ ا یعملـونُ افرین مـا اک َن  ُ َ ْ َ َ َُ َ َ ِ ِ َللکـ ْ ِ 
  ).٧/۴۶۴: ١٣٨۶طباطبایی، (عنا شده است م در اینجا با توجه به تفسیر، مرگ به کفر). ١٢٢ /انعام(
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 تسلیم امـر الهـی بـودن، ذکـر الهـی، شـکر خلقی، ، معاشرت نیکو و خوش)پندپذیری(
  .پایان الهی بی ِیروز، دریافت )قرآن(الهی، کتاب الهی 

سایر مفاهیم مشترک روابط سلبی واژگان ناظر بـه زیبـایی حقیقـی و روابـط ایجـابی 
واژگان ناظر به زیبانمایی و زیبایی حقیقـی منتهـی بـه شـر از پرکـاربردترین تـا کمتـرین 

های آن،  با همه عذابّ جهنم عذاب اخروی الهی، :عبارتند از) ورد م٧حداقل (فراوانی 
، ضـاللت )بغـی(، شرک، ظلم و سـتم )سیئه، سوء، فواحش، منکر، جرم(اعمال زشت 

، یال نفـسانیـعـشق بـه ام( دنیوی ی، ضاللت از طرف خدا، فسق، متاع زندگ)گمراهی(
و لذایذ مـادی ) ان، زراعتیپابرنهاده، چار زنان و فرزندان، ثروت، طال، نقره، اسبان داغ

و شهوانی حال و آینده، عصیان و طغیان در مقابل خـدا، نفـاق، تکـذیب حـق، عـذاب 
  .پذیری متاع دنیوی، شیطان، تکبر، خسران دنیوی الهی، زودگذری و زوال

  پژوهشهای  بحث پیرامون یافته.   ٨
بـه شـر و در تحلیل مفهوم زیبایی حقیقـی منتهـی بـه خیـر، زیبـایی حقیقـی منتهـی 

زیبانمایی با بررسی مفاهیم مشترک روابط ایجابی و سلبی با توضـیحاتی کـه پیـشتر بیـان 
زیبـایی «در : تـوان گفـت  مـی،شد و ارتباط اشراقی که میان ایـن مفـاهیم برقـرار اسـت

 به این معنـا کـه از ؛، مفهوم ایمان به خداوند جایگاه اساسی دارد»حقیقی منتهی به خیر
ای به عنوان مصداق زیبایی و در آیه دیگر به عنوان علت یا معلـول و  آیهایمان به خدا در 

در مرحله بعد سایر مفـاهیم ذکرشـده در بـاال در . یا مفهومی متقارن با آن یاد شده است
و » زیبایی حقیقـی منتهـی بـه شـر«در . پیوند با زیبایی حقیقی منتهی به خیر قرار دارند

 از هم متمایز هستند اما در انتهای مـسیر بـه ً راه کامالنیز هرچند در ابتدای» زیبانمایی«
در هـر دو، مفهـوم کفـر نقـش اساسـی دارد و بـه عنـوان . گردنـد یک نقطه منتهی مـی

در مرحله بعـد نیـز سـایر . مصداق، علت، معلول و یا مفهوم متقارن مطرح گردیده است
  .اند یا زیبانمایی قرار گرفتهمفاهیم مذکور در باال در پیوند با زیبایی حقیقی منتهی به شر 

خداونـد : در این میان برخی مفاهیم مربوط به خداوند به عنوان موجد زیبایی اسـت
هایش، پـاداش الهـی،  ها، خلقت آیات آفاقی، بهشت با همه نعمت به عنوان خالق زیبایی

هـای  انـسان در برابـر ایـن زیبـایی). قرآن(خلقت انسان و مراحل زندگی او، کتاب الهی 
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ها مواجه شده   به این معنا که بدون برنامه قبلی با این؛ در دنیا و عقبی منفعل استطبیعی
هـا  تواند با افعال مختارانه نیکوی خود، بـه شـکل فعـال بـه زیبـایی است اما در ادامه می

) پوشـاندن(تکفیـر  هدایت الهی، غفران الهی، فضل الهـی، رحمـت الهـی،. دست یابد
پایان الهی اموری هستند که فـرد  ها، روزی بی اهان و جبران بدیسیئات، از بین بردن گن

از طـرف دیگـر از ایـن افعـال زیبـای . یابـد با افعال زیبای مختار خود به آنها دست مـی
توان به موارد ایمان، تقـوا، صـبر، عمـل صـالح، انفـاق در راه خـدا یـا  مختارانه انسان می

 توبه به درگاه الهی، صاحب دانش بـودن نش یا بصیرت،یصدقه دادن، استغفار، داشتن ب
خواهان خدا و رسول و سـرای  ورزی، اقامه نماز، دادن زکات، دعا به درگاه الهی، و علم

، معاشـرت نیکـو و )پـذیریپند(دا و رسـول، تـذکر یـافتن آخرت بودن و اطاعت از خـ
  . شکر الهی اشاره کرد وخلقی، تسلیم امر الهی بودن، ذکر الهی خوش

، )سیئه، سوء، فواحش، منکر، جـرم(گر انسان با ارتکاب به اعمال زشت از سوی دی
، فسق، عصیان و طغیان در مقابل خدا، نفاق، تکـذیب حـق و )بغی(شرک، ظلم و ستم 

، )گمراهـی(هـای آن، ضـاللت  با همه عذابّ جهنم  گرفتار عذاب اخروی الهی،،تکبر
 دنیوی و لذایذ ینکه متاع زندگنکته قابل توجه ای. شود عذاب دنیوی الهی و خسران می

نفسه زیبانمایی نیستند اما در صورت عدم توجه  مادی و شهوانی حال و آینده هرچند فی
) عذاب، ضاللت و خسران(پذیری متاع دنیوی در نهایت امر به شر  به زودگذری و زوال

گیـری  هـا و بهـره باید توجه داشت کـه علـت اصـلی زیبانمـایی زشـتی. شوند منتهی می
کـه خداونـد بـه نحـو   چرا؛های حقیقی نزد افراد، کفر و شرک است ادرست از زیبایین

دهد بلکه به سبب عقاید و اعمال خود فرد  ها را برای کسی زیبا جلوه نمی ابتدایی زشتی
هـا  در این راستا شیطان هـم از ایـن ضـعف انـسان. گردد گرفتار صفت اضالل الهی می

  .دهد استفاده کرده و آنها را فریب می
هـا نیـز در هـم  هـای حقیقـی منتهـی بـه شـر و زیبانمـایی توضیح بیشتر اینکه زیبایی

هـای  های حقیقی منتهی بـه شـر، افـراط در اسـتفاده از زیبـایی از جمله زیبایی. اند دهیتن
زای طبیعـت  هـای زیبـا و غفلـت  به این معنـا کـه جلـوه؛استه آنبستن به  طبیعی و دل

بایـد توجـه داشـت غفلـت . شـود مـانع دیـدن حـق بی مـیحجـا) آیات آفاقی و انفسی(
هـای  بـستن بـه زیبـایی  و به دل)١٠/٩۶: ١٣٨١جوادی آملی، (است ه ترین آسیب زیبایی مهم
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خداوند در آیات بسیاری از آیـات، ایـن دلبـستگی را .  و فانی منجر خواهد شدزودگذر
  ١.نکوهیده است

 هـا ییبانمـایزحقیقـی در دام و از طرفی بسیارند کـسانی کـه در جـستجوی زیبـایی 
  ٢.خبرانند  و خود بیاند آمدهگرفتار 

هـای دنیـوی  گیـری از زیبـایی گردد که بهره با بررسی آیات قرآن کریم مشخص می
اعم از آیات افاقی و آیات انفسی، به خودی خود ایـرادی نـدارد و در اسـالم کـه دینـی 

 ،نه تنها امر مطلوبی شمرده شدهجویی  همگام با عقل و فطرت است نیز زیبایی و زیبایی
 به آن دعوت شده و حتی محـروم کـردن مـردم از ٣ اعراف٣٢ و ٣١بلکه مطابق با آیات 

عالمه طباطبایی هم با استناد به این دو آیـه تمایـل انـسان بـه . آن نیز توبیخ گردیده است
امـا . )١٠١ــ٨/٩٩: ١٣٨۶ طباطبـایی،(کنـد  ها را الهامی الهی معرفی می گیری از زیبایی بهره
ساز رشد و  نهیتواند زم یه مک چنان ییبای به زیش آدمیل و گرایه تماکد توجه داشت یبا

 انحـراف و انحطـاط و ی مناسـب بـرایا نـهین اسـت زمکمال انسان شود، ممک و یتعال
گرایش و تمایل انسان به زیبایی تا آنجاست که ابلیسان نیز بـرای فریـب . ز باشدیلغزش ن

  .گیرند  از نمودهای زیبایی بهره میو اضالل آدمی
هنر شیطانی با تحریف زیبایی حقیقـی و بـا کمـک گـرفتن از زینـت بـه زیبانمـایی 

، در راستای هدف خـود )١۶٨ /بقـره(شیطان به تعبیر قرآن دشمن آشکار انسان . پردازد می
. )٣/٣٩۴: ١٣٨٢جـوادی آملـی، ( ٥کنـد  از ابزار زینت اسـتفاده مـی٤که گمراهی انسان است

گرایش و تمایل انـسان بـه زیبـایی تـا آنجاسـت کـه ابلیـسان نیـز بـرای فریـب آدمـی از 
توانـد بـا اسـتخدام  ای که دارد مـی  زیرا به جهت جاذبه؛گیرند نمودهای زیبایی بهره می

  .)١٣۶: ١٣٨١جعفری، (ذوق و شهود زیبایابی ما، تعقل درباره آن دو را از ما بگیرد 

                                                                 
١ . اثر ىف األمـوال واألوالد م و اخر یبـ یاة الدنیا لعب وهلـو وزینـة و ِاعلموا أمنا ا ِْ َ َ َ َ ََ َْ ْ

ِ ْ ِ ٌ ٌُ تکـ َنک ْ ُ َ ْ َُ ـ َ ٌ َ ُّ ٌَ ْ َ ٌ َ ْ ُ َ ْ َّ َ ُ َ یـاة الـدنیا إال متـاع الغـرور... ْ ِومـا ا ُ ُ ُْ ُ َ ََّ
ِ ْ ُّ َ ْ َ) حدیـد/ 

٢٠(.  
٢ .  م باألخسرین أعماال الذین ًقل هل  سنون صنعاّبئک سبون أ  یاة الدنیا و  ًضل سع ىف ا ّ ّ) ١٠۴ /کهف.(  
٣ . ا وال د وکلوا واشر م عند کل  َیا بىن آدم خذوا ز َ َُ َِّ ْ ُ ُ ُ

ِ
ْ َم َ ْ ِ ْ ََتُک ُ ُ َ َ ب املسرفني٭ َ َرفوا إنه ال ِ ِْ ُ ْ ُّ ِ

ُ ُ َّ ِ
ُ ِقل من حرم زینة اهللا الىت أخرج لعباده  ُْس ِ ِ ِ َ َ َّْ َ َّ

ِ َ َ َ َ ْ َ ْ ِوالطیبات ُ ِّ َّ َ
م القیامة کذل یاة الدنیا خالصة  ِمن الرزق قل هی للذین آمنوا ىف ا ِ

َ ِ َ َِ ْ َ ْ ََ ً َ ْ ُّ ُِ
ْ

ِ َ ََّ ِ َ ِ ْ ُ
ِ ْ ِّ صل اآلیات لقوم یعلمونَكِ  َ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ِ

ْ ُ ِّ َ ُ
 )٣٢ـ٣١/ اعراف.(  

٤ . ىن ألزینن هلم ىف األرض وألغوی أجخعني ّقال رب مبا أغو ّ ّ ّ) ٣٩ /حجر(.  
٥ . ْوزین هلم الشیطان أعماهلم ُُ َُ ََ ْ َ ُ َ ْ َّ َ َّ َ َ) ٢۴ /نمل(.  
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 زیـرا ؛کند که تمامی اعمال انـسان در گـرو زیبـایی اسـت اشاره می طباطبایی عالمه
دهد تا او را از ایـن طریـق بـه  حتی شیطان نیز اعمال زشت او را در نظرش زیبا جلوه می

 را هـا ییبانمـایزبنـابراین مـا بایـد . )۴٣٨ ــ٧/۴٣۴: ١٣٨۶طباطبـایی، ( ١ها بکشاند سمت بدی
های بـازداری و   و روش،وجه و تذکرمثابه یک موقعیت خطرناک یا تهدیدآمیز مورد ت به

نظر قرار دهیم و نیز توجه داشته باشیم که عملکرد مـا نـسبت بـه ّ را مدها آنپیشگیری از 
 چه بسا که با عملکرد نادرست، ؛های حقیقی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است زیبایی

  .دها نصیب انسان کن به جای انتهای خیر، عاقبت شری را مانند زیبانمایی

  گیری نتیجه
هدف پژوهش حاضر، تحلیل مفهوم زیبایی در قرآن کریم با کمـک شـبکه معنـایی 

  :بر این اساس مراحل ذیل طی گردید. بوده است
یبـایی حقیقـی مفهوم. ١ و ) منتهـی بـه خیـر و منتهـی بـه شـر (شناسی واژگـان ز

یبانمایی حـسن، جمـال، :  واژگان با ظهور در زیبایی حقیقی منتهی به خیر عبارتند از:ز
:  واژگان با ظهـور در زیبـایی حقیقـی منتهـی بـه شـر عبارتنـد از. و زخرفةزینت، حلی

حسن، زینـت، :  و زخرف و واژگان با ظهور در زیبانمایی عبارتند ازةحسن، زینت، حلی
  .شناسی این واژگان نیز از کتب لغت و تفاسیر بهره گرفته شد برای مفهوم. تسویل
 اما هر حسنی، جمیل ؛ در قرآن هر جمیلی حسن است:گانشناسایی جایگاه واژ. ٢
واژه . های مادی و معنوی بـا بـار مثبـت معنـایی هـستند هر دو ناظر به زیبایی. باشد نمی

. خالف واژگان حسن و جمـال، در هـر دو جنبـه مثبـت و منفـی کـاربرد دارد زینت بر
ف زینت و زخرف بیشتر خال  برة و زخرف نیز مفهوم زینت را دارد اما حلیةواژگان حلی

 نوعی رابطه انـدراجی میـان واژگـان مـذکور قابـل .است با بار معنایی مثبت به کار رفته
 و زخرف ذیل واژه ةواژه جمال مندرج ذیل واژه حسن و نیز واژگان حلی. شناسایی است

  .بندی هستند زینت قابل دسته
ایـن مرحلـه مفـاهیم در  :شناسایی روابط مفهومی میان واژگان در شبکه معنایی. ٣

                                                                 
١ . ...تدون َ وزین هلم الشیطان أعماهلم فصد عن السبیل فھم ال  ُُ ََّ َ ْ ْْ َ َ ُْ َّ ْ ُُ َ ََّ َ

ِ ِ ِ َ ُ َُ ََ َ َ ْ َّ َ َ) ٢۴ /نمل(.  
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این مفاهیم . بندی شدند  با هم شناسایی و دستهها آن با واژگان زیبایی و نوع رابطه مرتبط
 مفاهیم با رابطه ایجابی و شامل مفاهیم با ـ١: در قالب دو دسته مورد بررسی قرار گرفتند

 بـا روابـط  مفاهیم با رابطه سلبی و شامل مفاهیمـ٢ ؛ایجابیی ّترادف، علی و تقارن روابط
روابط ایجابی و نیز روابـط : دست آمد کهه از بررسی این روابط ب. تضاد و تقارنی سلبی

سلبی دارای مفاهیم مشترکی هستند و دیگـر اینکـه بـسیاری از مفـاهیمی کـه در روابـط 
ایجابی واژگان ناظر به زیبایی حقیقی منتهی به خیر شناسایی شد، با مفاهیم روابط سلبی 

  .عکسرمشترک است و ب) و زیبایی حقیقی منتهی به شر(به زیبانمایی واژگان ناظر 
یبانمـایی. ۴ یبـایی و ز  در قـرآن کـریم مفـاهیم :استنباط مفاهیم کلیدی مرتبط با ز

یک قابل تفکیـک از دیگـری  به شدت در هم تنیده هستند و هیچ) و زیبانمایی(زیبایی 
، )عامل(ّتواند خود مولد  عین حال می، در )و زیبانمایی(در واقع مصداق زیبایی . ندنیست

ّبنابراین ایـن مفـاهیم مولـد . نیز باشد) و زیبانمایی(های دیگر  معلول و یا متقارن با زیبایی

پرکـاربردترین مفـاهیم . ، به عنوان مفاهیم کلیـدی برگزیـده شـدند)زیبایی یا زیبانمایی(
 در ایـن پـژوهش احـصا مشترک روابط ایجابی یا سلبی واژگان زیبـایی و زیبانمـایی کـه

  . عبارتند از دو مفهوم متضاد ایمان و کفر،شده
یبانمایی. ۵ یبایی حقیقی و ز  در زیبـایی حقیقـی منتهـی بـه خیـر، :تحلیل مفهوم ز

ای  که از ایمـان بـه خـدا در آیـه به این معنا ؛مفهوم ایمان به خداوند جایگاه اساسی دارد
نوان علت یا معلول و یا مفهومی متقارن بـا آن عنوان مصداق زیبایی و در آیه دیگر به ع به

در زیبایی حقیقی منتهی به شـر و زیبانمـایی نیـز هرچنـد در ابتـدای راه . یاد شده است
در هـر دو، . گردنـد  اما در انتهای مسیر به یک نقطـه منتهـی مـی، از هم متمایزندًکامال

ا مفهـوم متقـارن مفهوم کفر نقش اساسی دارد و به عنـوان مـصداق، علـت، معلـول و یـ
  .مطرح گردیده است
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  . ش١٣۶٠، تحقیق رضا ستوده، تهران، فراهانی، یان فی تفسیر القرآنالب مجمع، حسنسی، فضل بن طبر .٢٢
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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢٩های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارۀ  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  گرایی گرایی در عین واقع آرمان

  از منظر قرآن
    ١ضمیر روشن محمدابراهیم  
    ٢آیسک عربی علی  

  دهکیچ
ی در نظـر داشـتن اهـداف عالیـه و چـشم ایی به معنـگرا آرمانبحث از رابطه 
بـق کـردن حرکـت تنهـا بـر بنیـان ی منطایی بـه معنـگرا واقع، با ها بستن بر واقعیت

دامنـی منجـر شـده هـای دراز  بس دور و دراز دارد و به بحثای ، دیرینهها واقعیت
تـوجهی بـه   و بـیهـا برخی از آیات قرآن، انسان را به در نظر داشـتن آرمـان. است

  هـشدارهـا  دیگر، نسبت بـه غفلـت از واقعیـتای خوانند و دسته  می فراها واقعیت
 نـد در نگـاه آغـازین، ایـن دو دسـته از آیـات نـاهمخوان بـه نظـرهر چ. دهند می
رسند اما به توجه به آیات دیگری همچون آیات مربوط به در نظر داشتن تعداد  می

توان بـه  می... روی در انفاق و افراد دشمن در وجوب جهاد، آیات مربوط به میانه
 و هـا مـی آرمـان جمع کرد که انسان مـسلمان ضـمن رصـد دائها این گونه بین آن

بـه عبـارت دیگـر، . ی موجود توجه داشته باشدها انداز باید به واقعیت پایش چشم
                                                                 

 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢۵/١٠/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(roushan1344@yahoo.com))  مسئولۀنویسند(  رضویاستادیار دانشگاه علوم اسالمی. ١
  .(aliarabihadis@yahoo.com) دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ٢
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روشـن اسـت کـه فراموشـی . خواند  میبینانه فرا یی واقعگرا آرمان انسان را به قرآن
، هـا ، به انحراف از هدف و مقصد منجـر شـده و نادیـده گـرفتن واقعیـتها آرمان

  .ال خواهد داشتشکست و عدم توفیق را به دنب
  .بینانه، قرآن یی واقعگرا آرمانیی، گرا واقعیی، گرا  آرمان:یدیلکواژگان 

  مقدمه
 بویژه متدینان مطرح بوده است کـه آیـا انـسان در ها این بحث همواره در میان انسان
گرا باشد یعنی اهداف عالیه و نهایی را در نظـر داشـته  مسیر زندگی دینی خود باید آرمان

ی موجود ببنـدد، ها  تالش کند و چشم را بر واقعیتها ر جهت تحقق آن آرمانباشد و د
سو اسازگار بودند در جهت تغییـر و همـ نها ی موجود با آرمانها کم اگر واقعیت یا دست
 را در حـد و انـدازه هـا  با اهداف نهایی خود بکوشد و یا این که بایـد آرمـانها کردن آن
ی زندگی تسلیم شده و پـذیرفت کـه نادیـده ها  واقعیت تعریف کرد و در برابرها واقعیت

یـی و گرا آرمـانبررسـی نگـاه قـرآن بـه . ثمـر اسـت ها، خیالی خام و بـی گرفتن واقعیت
یی و این که از نگاه قرآن کدام یک از این دو اصالت دارد، موضوع این جـستار گرا واقع
 برابـر. اکاوی قرار دهیمپیش از ورود به بحث شایسته است این دو واژه را مورد و. است
 اسـت یونـانی و معـانی مختلفـی ای  در اصـل واژه»ایـده« اروپایی آرمان یعنی واژه نهاد
خود این واژه از لفظ یونـانی دیگـری بـا نـام ؛ ...مانند شکل، ظاهر، نمونه و غیره. دارد

یی در اصـطالح دارای گرا آرمان .که به معنای دیدن است، مشتق شده است» ایده ئیو«
  :ی متعددی استها عریفت

ی باور بـه تقـدم ا به معنیکی از مفاهیم فلسفیبه عنوان  ١آلیسم یی یا ایدهگرا آرمان ـ١
شعور بر ماده است؛ با این توضیح که رابطه شعور انسانی با جهان خارج، همـواره ذهـن 

ه؟ شعور بر مادمقدم بر شعور است یا ماده فیلسوفان را به خود مشغول کرده است که آیا 
دهنـد بـه دو گـروه بـزرگ   میهمه مکاتب فلسفی طبق پاسخی که به این مسئله اساسی

کسانی که معتقدند ماده قبل از پیدایش شـعور وجـود داشـته و شـعور . شوند  میتقسیم
کـسانی کـه معتقدنـد شـعور  و  نام دارنـدها نتیجه تکامل طوالنی ماده است ماتریالیست

                                                                 
1. Idealism. 
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یـا بـه صـورت » عقـل محـض«ت و بـه صـورت  بـر مـاده و مـستقل از مـاده اسـمقدم
تـا .  نـام دارنـدهـا آلیـست خالق جهان مادی اسـت ایـده» محسوسات و ذهنیات انسان«

اما به تدریج معانی شد   میمعنا به کاربردهیی تنها به همین گرا آرماناواخر سده هفدهم، 
  .مختلفی پیدا کرد و هر مکتب فلسفی این اصطالح را به معنای خاصی بکار برد

ــادکرد اســت کــه  ــا ترجمــهشایــسته ی هــا را مــادیون و  ماتریالیــست ، ســادهای گــاه ب
گویند که مادیون یعنی کسانی کـه بـدنبال   میخوانند و  میگرایان ها را آرمان آلیست ایده

 و. رونـد  می با حرص و آز به دنبال ثروت و شهرتهستند ومنافع مادی و سود شخصی 
ظر به معنویات دارند و بـه دنبـال آرمـانی عـالی بـوده و  یعنی کسانی که نها آلیست ایده

واضح است کـه ایـن گونـه ترجمـه و تعریـف . اند  نمودهای خود را وقف ایده و اندیشه
  .آلیسم نادرست است معانی ماتریالیسم و ایده

اعم از حسی، خیـالی یـا (ایده یعنی تصورات ذهنی  ١ انکار جهان خارج از ذهن؛ـ٢
 ی یعنی مسلک کـسانی کـه تنهـا ایـده و تـصورات ذهنـی را واقعـییگرا آرمانو ) عقلی
دانند و به وجود خارجی جهان خارج و یا به عبارت دیگر به وجود جهـان مـستقل از  می

ی خارجی مانند آسمان، زمین، حیـوان، اشـخاص ها  به واقعیت آنان.ادراک قائل نیستند
رنـد و همـه جهـان را خیـال و دیگر و به طور کلی آنچه با حواس درک شود، اعتقاد ندا

ما جز واقعیت وجود خـود و یـک رشـته پنـدارهای ذهنـی بـه : گویند  میدانند  میپندار
 وجود چیز دیگری در جهـان اعتقـاد نـداریم؛ زیـرا آنچـه را کـه جهـان خـارج از خـود

نامیم، به هیچ وجه نمی توانیم درک کنـیم مگـر بـا قـوه ادراک خـود و قـوه ادراک  می
 هـا بـه عبـارت دیگـر آن .دهـد تصورات مختلف در اختیارمان قـرار نمـیچیزی بیش از 

 برخـی از ایـده .داننـد  مـیًوجود عالم خارج یا این پندارها را صـرفا سـاخته ذهـن خـود
ی خارجی حتی وجود خود و علم به هـر ها  گام را فراتر نهادند و کلیه واقعیتها آلیست

  .ست مشهور شدندیی یا سوفیفسطاچیزی را انکار کردند که در یونان قدیم به سو
یی قـرار دارد کـه بـه گرا واقعدر مقابل ، یی به معنای اصالت تصورگرا آرماندر واقع 

  .معنای اصالت واقع یا اصالت وجود خارجی موجودات جهان محسوس است

                                                                 
  .ییگرا آرمانی اصلی و شایع واژه امعن. ١
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آل بـه معنـای مطلـوب  ، ایده)گرایی آرمان(آلیسم  ریشه کلمه ایدهکمال مطلوب، ـ ٣
در گـردد کـه   مـیآلیست در ادبیات روزمره بـه فـردی اطـالق ایدهاین بنابر. کامل است

اهـداف و  دارد در حالی که ممکـن اسـت ایـن ییبسیار باالی هازندگی اهداف و معیار
با توجه به شرایط و یا حقیقت طبیعت و دنیـا غیـر واقعـی یـا غیـر قابـل دسـترس معیارها 
: ک.ر( باشـد  مـیگرایی گماتیزم یا عملآلیسم متضاد با مفهوم پرا از این جهت ایده. باشد
یـی یـا گرا آرمـان که مقصود و مراد ما در این جـستار از )٣۵٧: ١٣٧۶راد،  بخشی و افـشاریآقا

  .بینی همین مفهوم است واقع
از آنجا که تشخیص درست مسیر زندگی و پرهیز از افراط و تفریط نقشی اساسی در 

با نگاهی به قرآن دریابیم که قـرآن در دوراهـه  دارد، در این جستار برآنیم ها پیروزی ملت
  .کند  مییی و آرمانگرایی، کدام مسیر را به انسان توصیهگرا واقعبین 

  یی در قرآنگرا آرمان .١
 که اگر تنها ای زاویه نگاه برخی از آیات قرآن به انسان و جهان آرمانی است به گونه

، سیره و بناء عقال، تجربیات بـشری به ظاهر این آیات توجه کرده و دیگر آیات، روایات
 نادیده انگاشته شده است بلکـه در مـواردی از ها را در نظر نگیریم، نه تنها واقعیت... و

کند تنها آرمان و هدف نهایی را در نظـر   میآید که به انسان توصیه میاین آیات چنین بر
رسد کـه اگـر انـسان در   می چشم بپوشد و یا این گونه به نظرها داشته باشد و از واقعیت

ی موجـود تغییـر کـرده، سـازگار بـا اهـداف ها  حرکت کند واقعیتها مسیر تحقق آرمان
  :شود  مییی اشارهها در ذیل به نمونه. آرمانی خواهند شد

   ایمان تنها مالک برتری.١ـ١
کنـد و علـت ایـن   میقرآن کریم در آیاتی امت مسلمان را به عنوان امت برتر معرفی

ا وأنمت األعلون إن کنمت مؤمنني : داند  میایمان آنانبرتری را  ز نوا وال  َوال  ِْ ِ ُ ْ ُُ ُْ ُُ ْ َِ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َُ َ ْ َ
ِ
َ


 ٢)١٣/ آل عمـران( ١

دهد که شما از نظر شأن و جایگـاه از  منان را مورد خطاب قرار میٶخداوند در این آیه م
                                                                 

  .دیه شما برترکد، ین مشوید و غمگینک مید، سستیو اگر مؤمن. ١
 التـی ةّ بالجنـاأبـشرووال تحزنـوا  تخـافوا وّ أالةل علیهم المالئکـّ استقاموا تتنزّ ثمنا اهللاّ رباالذین قالو ّنإ  ۀآی. ٢

  .دارای همین مضمون است) ٣٠ /فصلت( کنتم توعدون
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به همین جهت نبایـد بـه ست و ها  باالتر و برتر هستید و دست شما باالی همه دستهمه
  .خود غم و اندوهی راه دهید

 که بعد از پیکار خونین احد و شکست مسلماناندر شأن نزول این آیه گفته شده است 
و دردهای بسیار، این آیه ها  انضباطی گروهی از آنان و تحمل رنج به سبب نافرمانی و بی

اری که اگر براستی ایمان شریفه نازل شد تا هم آرامش خاطر و تسلیتی باشد و هم هشد
در تفسیر این آیه گفته شده اسـت . یده نگیرید، برتر و پیروزیددبیاورید و دستورات را نا

 بـا یـا گفتـه شـدهو  .دیـرسـد انـدوه مخور ی شما میها ا ثروتیرها و یکه به پکاز آنچه 
ه متوجـه شـما ک ییها تبیواسطه مصه د و بیشونده سست یشما رسه ه بک ییها جراحت

ب شما یه بظاهر نصک یستکه از شکست  انیاند مراد ا گفتهیا و  .دیباشنن ی اندوهگدهش
 روزیـسـرانجام پ و دیـخورنرفته غم دست ه از ک ییها متی غنید و برایشونشده سست 

 یدیچ قید به هیدست بودن مسلمانان را مقباالقرآن . )٢/٨۴٣: ١٣٧٢ ،طبرسـی(شد د یخواه
د در عـزم یـد نبایمان داشته باشـی بفهماند شما مسلمانان اگر ابه ماتا ، هردکمان نیبه جز ا

د از آنـان یـا و نتوانستهاید  پیروز نشدهه بر دشمنان کنید به خاطر اید و نبایخود سست شو
چ وجـه یو بـه هـبرتری شـما همـراه اسـت مان با یازیرا  ؛دی گردکد اندوهنایریانتقام بگ

. )٢٨ ـ۴/٢٧: ١۴١٧ طباطبایی،( دی واقع شوفارکر دست یمان خود زیست با حفظ این نکمم
ْکنـمت خـري أمـة أخرجـت   ۀهمین مضمون در آیات دیگـری نیـز آمـده اسـت؛ خداونـد در آیـ َ ِ ْ َُ ُ

ٍ َّ َ ْ ْ ُ ْ ُ
ِللناس

َّ ِ...کند  مین امت معرفیی با صراحت امت مسلمان را بهتر)١١٠/ آل عمران( ١.  
به دست آوردن برتری هـستند و آید که اگر مسلمانان در پی  میاز این آیات چنین بر

در سر سودای سروری بر دیگران را دارنـد بایـد در پـی اسـتحکام ایمـان خـود باشـند و 
ی سروری و مهتری نیست یا اگـر هـم نیـاز ها نیازی به فراهم کردن سایر عوامل و مؤلفه

  .ارزش است که سزاوار یادکرد نیست قدر کم و بی است این نیاز آن

  تنها شرط برخورداری از برکات ا ایمان و تقو.٢ـ١
، ...، برکات وها در آیاتی از قرآن به صراحت یا به اشاره، شرط برخورداری از نعمت

ی هـا ایمان و پروا داشتن دانسته شده است و یا به عبارت دیگر علـت برخـی محرومیـت
                                                                 

  .دیا دار شدهی مردم پدیه براکد ی هستین امتیشما بهتر. ١
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از ظـاهر ایـن دسـته از آیـات .  مسلمان، نداشتن باور و یا نداشتن باور راسـخ اسـتامت
 ،ط جغرافیـایی و دیگـر عوامـلیآید که گویا تالش، توانایی، امکانـات، شـرا مینین برچ

دخالتی در برخورداری انسان از برکات ندارند و یا اگر هم دخالت دارند آن اندازه کـم 
 ۀبه عنوان نمونـه بـر پایـ.  قابل ذکر نیستااست که در برابر عواملی همچون ایمان و تقو

ْولو أن أه ۀ آی َ ََّ ْ َ نـا علـ بـراکت مـن الـسماء واألرضَ وا  ِل القری آمنوا وا ْ َ ْ َ َ َِ َّ َْ ِ ٍ َ
ِ
ْ َ َ ْ َ َلف َ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ ا  َ ا فأخـذنا مبـا اک ن کـذ ُو َ

ِ ْ
ُ ْ ََّ َ ُ َ ْ ِلکـ َ

َسبون ُ ِ ْیکـ َ
البتـه مفـسران . ، برخورداری از برکات در گرو ایمان و تقواسـت)٩۶/ اعراف( ١

را  ن و آسـمانی زمـبرخی برکـات.  دارند و مصداق برکات، دیدگاههای مختلفیادر معن
 ؛٣/۴٠۵ :١۴١٩ دمــشقی، کثیــر ابــن ؛٣/٣۶٨ :١۴٢۴مغنیــه، ( اهــانیدن گیــیبــه نــزول بــاران و رو

حـل  و عـاد تجابـا و برکات معنوی، خیر کثیـربه دیگر  یبعضو  )۴/۶٩٨ :١٣٧٢ ،طبرسی
 ؛ حقـی١٠/١٩٣ :١۴١٩ ،اهللا ؛ فـضل٢/١٣٣ :١۴٠٧ زمخـشری،( انـد ردهکر ی تفسیالت زندگکمش

، امـا در اینکـه نـزول )۴/۶٩٨ :١٣٧٢ ؛ طبرسـی،۵/٣٣۵: تـا بـی ؛ طنطـاوی،٣/٢٠۶ :تـا بـی بروسوی،
  .است، اختالفی ندارندکات مشروط به داشتن ایمان و تقوبر

   ایمان تنها شرط پیروزی.٣ـ١
مطالعه علل و عوامل پیروزی و شکست، برای تقویت عوامل پیروزی و عـالج علـل 

 پسندیده و عقالیی است؛ لذا قرآن کریم هم در آیاتی به تبیین علـل و ای شکست، شیوه
از برخی از ایـن آیـات، چنـین . ی مسلمانان پرداخته استها  و شکستها عوامل پیروزی

 ای  شرط پیروزی ایمان و تقواست به گونهً پیروزی از آن خداست و ثانیاًآید که اوال میبر
 هـا  در جنگ یا نادیده گرفته شده و یا از اهمیت آنی پیروزیها که دیگر عوامل و مؤلفه

  .فروکاسته شده است
اتل ىف سبیل اهللا وأخری اکفرة یرو مثل رأی العني  در آیات  م آیة ىف فئتني التقتا فئة  ِقد اکن  ِْ ْ َْ ْ َْ َْ َُ ْ ْ

ِ
ْ َ ِ ْ ُ َ ْ ََ َ ََ ٌَ َِ ِ َِ َ َْ ِ ِِ ِ ِ ُِ َ ُ ٌ ٌَ ََ َ َ لُک َ ْ َ

ْواهللا یؤیــد نبــصره مــن ّ َُ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ ُ اء إن ىف ذلــَ  ِ
َ

ِ َّ ِ ُ ــَش َ لعــربة ألوىل األبــصارَكَ ْ ِ ً َ ْ ِ
َ


َّومــا جعلــه اهللا إال  ؛)١٣/ ل عمــرانآ( ٢

ِ ُ َ َُ َ َ ری َ  َ ُبــْش

                                                                 
شان یــن برای از آســمان و زمــیاتکــًدنــد، قطعــا برده بوییــمــان آورده و بــه تقــوا گرایو اگــر مــردم شــهرها ا. ١

  .میآنان را گرفت]  بانیگر[دستاوردشان ] فرکی[ردند پس به کب یذک تیم، ولیگشود یم
ــا در برخــورد م. ٢ ــًقطع ــرای ــشانهیان دو گــروه، ب ــ [یا  شــما ن ــود]  یو درس عبرت ــ. ب  در راه خــدا یگروه

دند و خدا هر ید یرا به چشم، دو برابر خود م]  منانمؤ[ه آنان کافر بودند ک]  گروه[گر یدند، و دیجنگ یم
  . استینش عبرتی صاحبان بیبرا] ماجرا[ن یًنا در ایقیند، ک ید میی خود تأیاریه را بخواهد به ک
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َّم ولتطمئن قلوبمکْ به وما النصر إال َ
ِ ُ ْ َّ َ َ ُ َِ ِ

ُ ُ ُ َّ ِ َ ْ َ ِ ْ ميلُک ِ من عنـد اهللا العزیـز ا ِکـ
َ ْ

ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ِ
ْومـا اکن قـوهلم  ؛)١٢۶/ ل عمـرانآ( ١ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ إالَ

ِ 
افرین رنـا  القـوم ا ت أقـدامنا وا نبا وإسرافنا ىف أمرنا و َأن قالوا رنبا اغفر لنا ذ ِ ِِ َلکـ ْ

ِ ْ َ ْ َ َُ َ َ َْ َ ُْ ْ َ َ ََ َ َ ََ ْْ ََ َ َْ ّ
ِ
َ

ِ
َ ُ ُْ ِ َ ََ َِّ ْ َ ْ

 ؛)١۴٧/ ل عمـرانآ( ٢
 م فمن ذا الذی ی ذ م وإن  َإن ینصرمک اهللا فال غالب  َِ

َّ َ َ َْ َ ْ ُْ لکُ ْلک َُ َْ َ ْ ِْ َِ َُ ِ ُ ُ ْ ُ َنـصرمک مـن بعـ و اهللا فلیتوکـل املؤمنـونْ ُ ِْ ِْ ُ ْ ِ
َّ َ ََ ْ َ ِ

َ َ َ َِ ِ ْ ْ ْ ُ ُ ُ
٣ 

است و اوست کـه گر، بر اینکه پیروزی از جانب خد و در چندین آیه دی)١۶٠/ آل عمران(
کید شده است  میهر کس را که بخواهد پیروز منـان ٶ حتی در موردی چنـان م.کند، تأ

از پـذیرش دعـوت دشـمنان بـه سازد که آنان را   میرا از به دست آوردن پیروزی مطمئن
م : دارد  مـیحذرصلح بر نـوا وتـدعوا إىل الـسمل وأنـمت األعلـون واهللا معـمکْ ولـن یـرتمک أعمـا ْفـال  َلُکَّ َ ْ ْ َُ َْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ُ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ

ِ
ْ َ

ِ ْ َُ ِ
َ َ


٤ 

ر املؤمنني...   ؛)٣۵/ محمد( َاکن حقا علینا  ِْ ِ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ًّ َ َ
کنـد   مـییات، این تـصور را القـا این آ.)۴٧/ روم( ٥

ُمنان است چه از عده و عده الزم برخوردار باشـند و ٶکه در هر صورت پیروزی از آن م ِ
  .ی صحنه نبرد به کلی نادیده گرفته شده استها چه نباشند؛ به عبارت دیگر، واقعیت

  کننده حزن و اندوه  ایمان تنها عامل برطرف.۴ـ١
 کـه ای ی همیشگی بشر بوده است به گونهها دغدغهترین  حزن و اندوه یکی از مهم

 بویژه انسان معاصـر، بـرای رهـایی از چنبـره ایـن رنـج جانکـاه، مطالعـات ها همه انسان
منـان، ٶبـدون تردیـد، از نظـر م. انـد شناسانه را وجهه همت خویش ساخته روانۀ گسترد

ت خاصی برخـوردار مراجعه به متون دینی برای دریافت نگاه دین به این موضوع از اهمی
شـود کـه تنهـا عامـل   مـیسیری در آیات متعدد قرآن، ما را به این نتیجه رهنمـون. است

ا وأنـمت األعلـون إن کنـمت مـؤمنني : برطرف کردن حزن و اندوه، ایمـان اسـت ز نـوا وال  َوال  ِْ ِ ُ ْ ُُ ُْ ُُ ْ َِ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َُ َ ْـ َ
ِ
َ


٦ 

َإن الـذین قـالوا ر  ؛)١٣٩/ آل عمران( ُ ََّ َ ِ َّ ة أالِ نـزل علـ املال َّنبـا اهللا مث اسـتقاموا  َ ُ َئکـ ِ َ ْ ُ
ِ
ْ َ َ ُ ََّ َُّ َ َ ُ َ ْ َّ ُ ُ روا َ ا وأ ز افوا وال   ُ ْبـِش َ َ َُ َُ ـ ْـ َ ََ

                                                                 
ن یبـد[ شما قرار نداد تا ی برایا را، جز مژده]  یروزیوعده پ[ و خدا آن : انفال١٠با عباراتی مشابه در آیه . ١

  .ستیم نکی حی جز از جانب خداوند توانایاریابد، و ی شما بدان آرامش یدلها] د ویوله شادمان شیوس
ارمان را بر ما بـبخش، ک ما، در یرو ادهیپروردگارا، گناهان ما و ز«: ه گفتندکن نبود یو سخن آنان جز ا. ٢

  ». دهیاریافران ک ما را استوار دار، و ما را بر گروه یو گامها
 شـما بـردارد، چـه یاریس بر شما غالب نخواهد شد و اگر دست از کچ یند، هک یرایاگر خدا شما را . ٣

  .نندکل کد تنها بر خدا تویرد؟ و مؤمنان باک خواهد یاری بعد از او شما را یسک
]  ارزش[د و خـدا بـا شماسـت و از یـشـما برتر]  هکـ[د ی مخوانیبه آشت] افران راک[د و ی نورزیپس سست. ٤

  .استکهد تان هرگز نخوایارهاک
  .ردن مؤمنان بر ما فرض استک یاری. ٥
  .یده شما برترکد، ین مشوید و غمگینک مید، سستیو اگر مؤمن. ٦
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عدون نة الىت کنمت  َبا ُ ْ ََّ ُ ْ ُ ُ
ِ
َّ ِ َ ْ

ِ
توانـد غـم و انـدوه انـسان را   مـی گویا تنها چیزی که.)٣٠/ فصلت( ١

مین کند، ایمان و باور به خداوند اسـت و برطرف کرده، خوشی و خوشحالی انسان را تأ
کننـده حـزن و انـدوه نیـست و یـا بـا  با وجود این عامل، یا نیازی به سایر عوامل برطرف

البته در آیـه دوم، . خود فراهم خواهد شد ر به خداوند، سایر عوامل نیز خودبهایمان و باو
کید شده است؛ به عب ارت دیگـر، اطـالق آیـه بر عامل استقامت در کنار ایمان به خدا تأ

  .دوم تا حدودی مقید شده است

   ازدواج عامل رهایی از فقر.۵ـ١
کم برای رهـایی از فقـر و درمانـدگی،  ی اقتصادی برای تأمین رفاه یا دستها فعالیت

انسان بر اثر تجربه طوالنی خود . دهد  میی انسان را تشکیلها ترین بخش از فعالیت مهم
ریزی، فراهم کـردن  ن این هدف، کار و تالش، تدبیر و برنامهدریافته است که برای تأمی

داند که فراهم کـردن   می برخوردار است و نیزای از اهمیت ویژه... ط ویامکانات و شرا
نیـاز بـه فعالیـت ... مسکن مناسب، تأمین هزینه ازدواج، برآوردن نیازهای زن و فرزنـد و

نیازی و رهایی  رآن، ازدواج را باعث بیاین در حالی است که ق. اقتصادی و سرمایه دارد
ا فقراء یغ اهللا من  : داند  میاز فقر و م إن  ني من عبادمک و إما م والصا وا األیاىم  ْوأ ُ ِْ ُِ َ َ َ َُ ِ ِ

ْ َ َ ُ ُ ُ ُ یکُ ئک ْمنک ِ ِْ ِْ ْ ُ
ِ ِ َ ِ ِن َّ ْ ِ

َ ْ ُ ِ
ْ َ

ٌفضله واهللا واسع علـمي ِ َِ ٌ ِ ُ َ ِ ْ َ


 ًهـایی از فقـر کـامالله ازدواج و رئنگـاه ایـن آیـه بـه مـس. )٣٢/ نور( ٢
 ً ازدواج امری سـهل وآسـان اسـت، ثانیـاًآید که اوال میاز این آیه چنین بر. آرمانی است

 شـود، ل خانوادهکی فرار از ازدواج و تشیبرا ای ، نباید بهانهیانات مالکفقر و نداشتن ام
کـه ازدواج  زندگی مشترک باشیم بلای  نه تنها الزم نیست قبل از ازدواج نگران هزینهًثالثا

 یاز تنگدسـت: کند  می لذا توضیه.خود عامل تأمین امکانات و عامل رهایی از فقر است
ر و تنگدسـت یـه اگـر فقکد چرا یوشکد و در ازدواجشان بینگران نباشبردگان و کنیزان 
نیـازی و   حتی اگر سـایر عوامـل بـیسازد یاز مین ی را از فضل خود بها باشند خداوند آن

                                                                 
ردند، فرشتگان بر آنـان فـرود ک یستادگیسپس ا» پروردگار ما خداست«: ه گفتندک یسانکقت، یدر حق. ١

 دید شـاد باشـیـافتـه بودیه وعـده ک ید و به بهشتین مباشید و غمیم مداریهان، ب«:] ندیگو یو م[ند یآ یم
  ...). و۴٨/ ؛ انعام۶٩/ ؛ مائده١٧٠ / آل عمران؛٢٧٧ و ٢٧۴، ٢۶٢، ١١٢،  ۶٢ ،٣٨ /بقره: ک.رنیز (
اگـر تنگدسـتند، خداونـد آنـان را از . دیـارتان را همـسر دهکزان درسـتینکهمسران خود، و غالمان و  یب. ٢

  .استیشگر دانرد و خدا گشاکاز خواهد ین یش بیفضل خو
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ا فقـراء یغـ اهللا  ! نباشـد... مچون داشتن شغل، داشتن سرمایه و از فقر هرهایی و ُإن  َُ ِ ِ
ْ ُ َ َ ُ ُ ُیکـ ْ ِ

ِمن فضله ِ ْ َ ْ ِ.  

  ییگرا واقع قرآن و .٢
گرایـی صـرف و نادیـده گـرفتن  در برابر آن دسته از آیاتی که بـه روشـنی بـر آرمـان

کیدها واقعیت  انسان را به در نظر کند، دسته دیگری از آیات وجود دارد که نه تنها  می تأ
 را موجب خـسران ها خواند بلکه غفلت از این واقعیت  میی بیرونی فراها گرفتن واقعیت

بینانـه   واقـعًداند و به عبارت دیگر، رویکرد این دسته از آیات کامال  میو پشیمانی انسان
  .است

   نقش انسان در سرنوشت او.١ـ٢
خـورد و  انـسان بـا دسـت او رقـم مـیسرنوشـت آید کـه  میاز آیاتی از قرآن چنین بر

مـشیت الهـی . سـازد ه با استفاده از آزادی و اختیار خویش آینده خود را میکست همو
ارهای خود را با حریت و انتخاب انجام دهد، یعنی انسان که انسان کبر این تعلق گرفته 

ًطبعا و ذاتا در انتخاب و گزینش و یا تر سـت او در ًامال آزاد اسـت و دکردن ک و رها کً
سرنوشـت انـسان توسـط  بـه عبـارت دیگـر، .باشـد ًامال باز مـیکاری ک هر کفعل و تر

ه هـر انـسانی بـا اختیـار و اراده خـود، راه سـعادت و کـخداوند این گونه رقـم خـورده 
انسان در اثبات این حالت درونی یعنی . ندکخوشبختی یا شقاوت و بدبختی را انتخاب 

ارهای خود به دلیل و گواهی خـرد و وجـدان خـود بـه ک کاختیار داشتن در انجام و تر
چیز دیگری نیاز ندارد، زیرا هر فردی در عین میل و عالقه به انجام عملـی، خـود را بـر 

خـوردن، : ارهای خـود ماننـدکاگر در . س آنکچنین است عهم. بیند  آن توانا میکتر
 بـه روشـنی و منـیکت دق... ردن، حرف زدن وکآشامیدن، خوابیدن، راه رفتن، مطالعه 

 و عاملی از درون یـا بیـرون مـا را مًامال آزادیکارهای خود که در ک میابی با عمق جان می
  : داللت دارند، عبارتند ازابرخی از آیاتی که بر این معن. دنک مجبور نمی

سھ...  ـ  وم حىت یغريوا ما بأ ِإن اهللا ال یغري ما  ِ ُ ْ َ
ِ ُ ُِّ َِّ َُ َُّ َ ٍ ْ

َ
ِ َ َّ   .)١١/ رعد( ١...مِ

                                                                 
  .ییر دهنددهد تا آنان حال خود را تغ یر نمیی را تغیقت، خدا حال قومیدر حق. ١
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َ بأن اهللا مل یَكِذل  ـ ْ َ َ َّ َ
سھم و أن اهللا مسیـع علـميُكِ َ مغريا نعمـة أنعمھـا  قـوم حـىت یغـريوا مـا بأ ٌ ِّ َِّ َ ََّ َ َْ ِ ِ ـ ُ ْ ََ

ِ ُ َ َُ َّ َ ٍ ْ
َ َ ََ ْْ ً ِ

ً ُ
/ انفـال( ١

۵٣(.  
 را ناشـی از اراده و هـا این دو آیه، همه تغییر و تحوالت مثبت و منفی زنـدگی انـسان

  .داند  میساناقدام خود ان

  ی اجتماعیها پذیرش نابرابر.٢ـ٢
 در مـردم، بـه لحـاظ ی فـردهـای  اشارات واضحی به وجود تفاوت،اتی از قرآنیدر آ

ن تفاوت در داشتن ثـروت و ی و همچنی، عقالنی، روحیی جسمها استعدادها و توانایی
ند بلکـه آن را ک  وجود دارد و قرآن نه تنها این واقعیت اجتماعی را رد نمیینفوذ اجتماع

ُْن ...   ۀیکی از آیاتی که اشاره به این واقعیت مذکور دارد آی. داند  میاز جانب خداوند َ
ریا  ذ بعـضھم بعـضا  یاة الـدنیا ورفعنـا بعـضھم فـوق بعـض درجـات  ًّقسمنا بی معیش ىف ا ُ ُِ

ـْ ُـ ً ُ َ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ْ ََ ِ
َّ َلی ِ ٍ َ ََ ٍَ

َ ْ َْ َ َ َْ ُّ ِ
ْ

ِ ْ ُ َ ِ َ ْ ْ َ...رفزخـ( ٢ /
 انـسان یه زندگک استمال و جاه اعم از  یزی هر چ»شتیمع «لمهکمراد از .  است)٣٢

ل یـه ذکـچنـان شود هم یر مال را به تبع شامل میا تنها مال است و غیدهد  یل مکیرا تش
َورمح : دیفرما یه مکه یآ ْ َ ِّ ربُةَ معونَكَ َ خري مما  ُ َ ْ َ َّ ِْ ٌ َ

شـامل ن احتمال است، چون تنها ید ایز مؤی ن
  .)١٨/١٠٠: ١۴١٧طباطبایی، ( گردد یر مال را به تبع شامل میشود و غ یمال م

ریا  این قسمت آیه شریفه  ًّذ بعضھم بعضا  ُِ
ـْ ُ ً ُْ َْ َْ َ ِ

َّ َلی ِ...  در واقع به تفاوت مردم از نظر ثـروت ،
  .ندک یو علم و شغل اشاره م

ای رفع مایحتاج نیاز دارد برا ی دنی در زندگشثرت حوائجک ه به خاطررانسان بالضرو
گـر را بـه خـدمت ی دی بعض،یه بعضکروست  نی از ا.به صورت اجتماعی زندگی کند

یـک جه افـراد اجتمـاع هـر یدر نت. دهند ی را تعاون قرار میاساس زندگ و رندیگ یخود م
اگر همه افراد اجتماع در یک سـطح . ندک میگران دارند معاوضه یچه دارد با آنچه د هر

اشـاره قـرآن بـه . ثروت و علم و جایگاه اجتماعی بودند هیچ کاری بسامان نبـوداز نظر 
ان کـ و امییه تواناک است یفه فرد، تنها انجام اعمالیه وظکنی و ای فردهای وجود تفاوت

                                                                 
ه کـدهـد، مگـر آن یر نمـیی داشته تغی ارزانیه بر قومک را یه خداوند نعمتکبدان سبب است ] فرکی[ن یا. ١

  .ی داناستر دهند، و خدا شنواییآنان آنچه را در دل دارند تغ
درجـات، ] نظـر[ از آنـان را از یم و برخـیا ردهکم یانشان تقسیا می دنیا در زندگِمعاش آنان ر] لیوسا[ما . ٢

  .رندیرا در خدمت گ] گرید [ی از آنها بعضیم تا بعضیا قرار داده] گرید [یباالتر از بعض
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ده اسـت و آن ید بـه آن رسـی جدیشناس ه روانک است ی موضوعیده اصلی را دارد، اآن
م مـسائل ی تنظـی انسان بـراهای ییتعدادها و توانا در اسی فردهای  تفاوتکتوجه به مال

اش  ییه متناسب با اسـتعداد و توانـاک یه هر فرد به نوع آموزشک ی است به نحویآموزش
  .)٣۴٩: ١٣٨١ عرب، ونجاتی (شود  ی و ارشاد مییباشد، راهنما یم

 ُاهللاَو  :ماننـد.  وجـود داردها در آیاتی دیگر از قرآن هم اشاراتی واضح به این تفاوت
ِّفضل بعضکم  بعض ىف الر ِ ٍ ْ َْ ََ َ ْ ُ َ ََّ ِّزق فما الذین فضَ ُ ََ ِ

َّ َ ِ ِّلوا برادْ َ ِ
ت أميا فھم فیه سواء أفبنعمة اهللا ُ ِی رزقھم  ما  ِِ َ ْ ِ ِ

َ ََ ٌَ َ َ ِ ِ ْ ُْ ْ ُ ُ َ ْ ْ َملَک َ َ َ َ ِ ْ ِ
َدون ُ َ ْ َ


م خالئف األرض ورفع   ؛)٧١/ نحل( ١ َوهو الذی  َ َ َْ َِ
َ ْ َ ُِ َ ْ َجعلک َ َ ِ

َّ َ ِبعضکم فوق بعض درجات لیبلومک ىف ُ ْ ُ َ َ ُْ ْ ِ ٍ َ َ ٍ ْ َْ ََ َ ْ ُ َ
ْما آتـامک  ُ...؛)١۶۵/ انعام( ٢   ...اء وفـوق کـل ذی عـمل علـمي ٌنرفـع درجـات مـن  ِ َ

ٍ
ْ ِ ِ ِّ ُ َ ْ َ ََ ُ َـش ْ َ ٍ َ َ ُ ْ َ


ْانظـر   ؛)٧۶/ یوسـف( ٣ ُ ْ

ٍکیف فضلنا بعضھم  بعض ْ َْ ََ ْ ُ َ َّْ َ َ ْ َ...٢١/ اسراء( ٤(.  
یـات، پـذیرش و صـحه گذاشـتن بـر ایـن نکتـه اسـت کـه نقطه محوری همه ایـن آ

  . واقعیتی انکارناپذیر استها  و حتی نابرابریها تفاوت

   اهمیت ثروت در زندگی انسان.٣ـ٢
ای برخـوردار  ثروت و امکانات مادی، در طول زندگی انسان همواره از اهمیت ویـژه

پذیر نیست و  ت امکانتردیدی نیست که ادامه زندگی انسان بدون مال و ثرو. بوده است
انگیــز بــشری در  آور و شــگفت ی حیــرتهــا تمــام پیــشرفتو عمــران و آبــادانی زمــین 

در اسـالم نیـز از ارزش و  مـال و ثـروت . مادی وابسته به مال و دارایـی اسـتیها زمینه
: دانـد  مـی قرآن کریم مال را مایه قـوام زنـدگی انـسانی. برخوردار استای جایگاه ویژه

 ُوال تــؤ ْ ُ م قیامــَ م الــىت جعــل اهللا  ًا الــسفھاء أمــوا ِْ ْ ُ لکــُّ ُلک َُ َُ ََ َ ِ
َّ َ َ ًا و ارزقــو فیھــا واکــسو وقولــوا هلــم قــوالَ ُ ُْ َ ُ ُْ ُُ َ ُ َ َ َْ ْْ ِ ُ ــْ ً معروف ُ ْ ؛ اَ

 مت م رشد اح فإن آ ًوابتلوا الیتاىم حىت إذا بلغوا ا ْ ُ ْ ُ ْ َِ ْ ُ َْس ْ ِ َ ِّلنک ُ َ َُ ْ َِ َّ َ َ ْ ْا فـادفعوا إلـ أمـواَ َ ْ
ِ
ْ َ

ِ ُ َ ًهلم وال تأکلوهـا إسـرافَْ ْ ِ
ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ًا وبـدارَ ِ ا َ

ربوا ومن اکن غنیا فلیستعفف ومن اکن فقري ًأن  ِ َِ ََ َ ْْ َْ ََ َ َْ ِْ ْ َ ْ َ ًّْ َ ُ َ یک ْا فلیأکل باملعروف فإذا دفعمت إل أمواهلم فأشـھدوا علـ َ ْ ْ
ِ ِ
ْ َْ َْ ُ ِ ِْ َ َْ َ َ َُ َ ْ َ َ

ِ ْ
ُ ْ َْ ِ ُ َ ْ ِ ْ ُ َ

                                                                 
انـد،  افتـهی یه فزونـکـ یسانک] یل[و.  داده استیگر برتری دی بر بعضی از شما را در روزیو خدا بعض. ١

  ارکـا بـاز نعمـت خـدا را انیـآ.  باشـندیدهنـد تـا در آن بـا هـم مـساو ید را به بندگان خود نمـ خوِیروز
  نند؟ک یم
گـر بـه ی دی از شـما را بـر برخـیقـرار داد و بعـض] گریدیک[ن ین جانشیه شما را در زمک یسکو اوست . ٢

  .یدازمای داد تا شما را در آنچه به شما داده است بی برتریدرجات
  .ی است دانشوریم و فوق هر صاحب دانشیبر یم باال میه بخواهک را یسانکدرجات . ٣
  .میا  دادهیگر برتری دی از آنان را بر بعضین چگونه بعضیبب. ٤
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ًو کىف باهللا حسیب ِ َ ِ ِ
َ   .)۶ـ ۵/ نساء( ١اَ

 ی بـرای و عمـومیلـکم کـ حیکاما ند، ک  میمان بحثیتیباره  درچهاگر اتیآن ای
کند کـه انـسان اختیـار مـالی کـه در اختیـار اوسـت، دسـت افـراد   میرا بیانهمه موارد 

، ندهـد  نـداردیافکـ حفظ مال رشد یه براک یر بالغ و طفل بالغیم غیتیطفل خرد،  کم
چه آیه درباره اموال ندگی انسان است؛ حتی آنپایداری زچرا که مال و ثروت مایه قوام و 

چند متضمن دستوراتی اخالقی است کـه کـسانی کـه سرپرسـتی کند هر  مییتیمان بیان
بینانه قرآن بـه  گیرند باید رعایت کنند اما در واقع نشان از نگاه واقع  مییتیمی را بر عهده

لـذا .  انـسان اسـتیک واقعیت اجتماعی دارد و آن عبارت از اهمیت ثروت در زنـدگی
رد و در کـحفـظ ، ل گرفـتیـرا تحویتیمان د اموال یچگونه باکند که   میروشنی بیان به

  . و سرمایه اصلی آنان حفظ گرددار برد، تا منفعت و سود بدهدکتجارت به 
: دیـفرما ی داده و مـهـا مـان و سرنوشـت امـوال آنیتیبـاره دردر ادامه هم دستوراتی 

 ی و اقتـصادینـیت دیمان را از لحاظ فهـم و صـالحیتی عقل هک وظیفه دارندسرپرستان 
 اختیارشانده باشد، ثروتشان را در یمال رسکمرحله ه ه عقلشان بک ی و در صورتبیازمایند
: ١٣٧۴ شـیرازی، مکـارم؛ ١٧۴ــ۴/١۶٩: ١۴١٧ ؛ طباطبایی،١۵ ـ٣/١٣ :١٣٧٢ طبرسی،: ک.ر( بگذارند

  .)٢٧۴ـ٣/٢۶٧
ر آیات دیگری نظیر  ِوال  ُـْس ب املـسرفنيَ َفوا إنـه ال  ِ ِ ْ ُ ْ ُّ ـ ِ

ُ ُ َّ ِ
ُ


ا إخـوان    و)١۴١/ انعـام( ٢ َإن املبـذرین اک َّْ ِ ِ

ُ َ ِ
ِّ َ ُ ْ

ِالشیاطني ِ َّ


کنـد تنهـا دسـتوراتی   مـی که بـر حرمـت اسـراف و تبـذیر داللـت)٢٧/ اسراء( ٣
 بلکه نشان از این واقعیـت دارد کـه مـال و ثـروت در زنـدگی انـسان از ،اخالقی نیستند

  .ی برخوردار استیت باالاهمی

                                                                 
از ] یلـ[د، ویـهان مدهی بـه سـفــ شـما قـرار داده] یزندگ[له قوام یه خداوند آن را وسک  ـو اموال خود را. ١

مـان را یتید و ییـده بگوی پـسندید و بـا آنـان سـخنیـ دهکپوشـاد و آنـان را یشان بخورانیآن به ا] دیعوا[
د، اموالشان را به آنـان رد یافتی] یرکف[شان رشد ی پس اگر در ا. برسندییزناشو] ّسن[ به ید تا وقتییازمایب
د یه توانگر است باکس کد و آن یبزرگ شوند، به اسراف و شتاب مخور] ه مباداکم آنیاز ب[د و آن را ینک
 .بخورد] از آن[د مطابق عرف یدست است بایس تهک ورزد و هر یخوددار] ی اجرت سرپرستِاز گرفتن[

  . استیافک را ید، خداوند حسابرسیریشان گواه بگید بر ایردکّپس هر گاه اموالشان را به آنان رد 
  .اران را دوست نداردکه او اسرافکد ینک میرو ادهیز] یل[و. ٢
  .ندیها طانیاران برادران شکه اسرافکچرا . ٣
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  اهمیت سعی و تالش. ۴ـ٢
 هـای دنیـوی و معنـوی در اهمیت تالش برای برخورداری انسان از مواهب و نعمـت

 اما آنچه مورد بحث است این است که آیا تالش و کوشـش شـرط الزم ،تردیدی نیست
ام این برخورداری است یا شرط انحصاری آن؟ برخی آیات قرآن بر این واقعیـت کـه تمـ

  .اند انسان از این جهان و مواهب آن در گرو سعی و کوشش است، صحه گذاشتهۀ بهر
ان إال ما سـعیو آیات  َأن لیس لإل َّ

ِ ِ ْس ِ
ْ
ِ َ ْ َ ْ َ


ٌومـن أراد اآلخـرة وسـعی هلـا سـعیھا وهـو مـؤمن   ،)٣٩/ نجـم( ١ َ ِْ ْ ُ ََ َُ َ َ َْ ََ ََ َ َ َ ِ َ َ َ

ِفأولئ
َ ُ ً اکن سع مشکوراَكَ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ


عی  ،)١٩/ اسراء( ٢ س مبـا  زی کـل  ة أاکد أخفیھـا  َإن الساعة آ َـْس َ ِ ٍ ـ ْ َ ُّ ُ َ ـ ْ ُ ِل َ ِ ْ ُ َُ َ ٌ ََ ِ َ َّ َّ ِ

/ طـه( ٣
١۵(،  ان ما سعی ذرک اإل َم  َ َ ُ َْس ُ َّ َ َ َ َ ْ َ

بهـره انـسان در نـه تنهـا ه کـ نشان از آن دارد ،)٣۵/ نازعات( ٤
 از ای الش هیچ بهـره بلکه بدون سعی و ت و تالش او داردی با سعیکی ارتباط نزدیزندگ

اگـر . زندگی و مواهب آن نخواهد داشت و این واقعیتی ملموس در زندگی انسان اسـت
شود در واقع   میی تنبل و مهمل بدگوییها شود و از انسان  میی موفق تجلیلها از انسان

  .شود  میاز سعی و تالش آن تجلیل و از عدم سعی و تالش این بدگویی

  ها نایی در نظر گرفتن توا.۵ ـ٢
آیاتی از قرآن به روشنی داللت دارند که تکلیف هر کس به اندازه توانـایی اوسـت و 

قرآن در . یی قرآن دارد که مسئولیت هر کس به اندازه توانایی اوستگرا واقعاین نشان از 
س إال...   :فرماید  میاین باره لف  ّال 

ِ ٌ ْ َ ُ ََّ َ وسـعھاُتک َ ْ ُ...٢٣٣/ بقره( ٥(،  لـ ّال  سا إالُیَکِ ّف اهللا 
ِ ً ـ ْ َ ُ َ وسـعھا ُ َ ْ ُ

ْهلا ما کسبت وعلیھـا مـا اکتـسبت َْ ََ ََ ْ ََ ََ ْ َ َ َ َ َ...٢٨۶/ بقـره( ٦( ،  ...سا إال لـف  ّال 
ِ ً ـ ْ َ ُ َّ َ وسـعھاُنکِ َ ْ ُ

ال ...   ،)١۵٢/ انعـام( ٧
                                                                 

  .ستی انسان جز حاصل تالش او نیه براکنیو ا. ١
ه تـالش آنهـا کـند و مؤمن باشد، آنانند ک آن بیوشش را براکت یس خواهان آخرت است و نهاکو هر . ٢

  . واقع خواهد شدیشناس مورد حق
ه آنچـ] موجـب[ بـه یسکـده دارم تـا هـر یخـواهم آن را پوشـ یمـ. امت فرارسـنده اسـتیقت، قیدر حق. ٣

  .ابدیوشد جزا ک یم
َاد آوردیده است به یوشک آن یه در پکه انسان آنچه را کروز است ] آن[. ٤ َ.  
  .شود یلف نمکس جز به قدر وسعش مکچ یه. ٥
 بـه سـود ،به دسـت آورده] یاز خوب[آنچه . ندک یف نمیلکاش ت ییس را جز به قدر تواناکچ یخداوند ه. ٦

  .ان اوستیبه ز ،به دست آورده] یاز بد[او، و آنچه 
  .مینک یف نمیلکس را جز به قدر توانش تکچ یه. ٧
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سا إال ّلف 
ِ ً ْ َ ُ َّ َ وسعھاُنکِ َ ْ ُ... )۴٢/ اعراف(،  سا إال لف  ّوال 

ِ ً ْ َ ُ َّ ُنکِ َ وسـعھَ َ ْ در همـه ایـن  .)۶٢/ منونٶم( اُ
آیات، بر این واقعیت مورد پذیرش عقال صحه گذاشته شده اسـت کـه بایـد از افـراد بـه 

  .اندازه توانایی آنان انتظار داشته باشیم نه فراتر از آن

   ضرورت داشتن تجهیزات نظامی برای ترساندن دشمن.۶ـ٢
 بر پایـه ها اید گوناگون هستند گروهاز آنجا که افراد و اقوام انسانی دارای افکار و عق

اختالف نظر و تالش برای بـه دسـت آوردن . آیند  می و منافع مشترک گرد همها دیدگاه
 اجتمـاع دو نیـا هکـ دیـپا ینمـ یریـد دهـد و  مـی را مقابل هم قرارها منافع بیشتر، گروه

 دیـآ یبرم صدد در یک هر و زندیخ یبرم هم هیعل مبارزه و نزاع اختالفشان باال گرفته به
ر و واقعیتـی یناپـذ اجتنـاب یامـر جنـگ این وقـوع بنـابر.نـدک مغلوب را یگرید آن هک

کننـد دیگـران را از   مـیدر این صورت همه اجتماعات انسانی تـالش. ناپذیر استانکار
گیـری از  در ایـن مـسیر، ضـرورت بهـره. اندازی به قلمرو و منافع خود بـاز دارنـد دست

رو، قرآن کریم که واقع جهـان  از همین. تی غیر قابل تردید استامکانات دفاعی، واقعی
ْوأعدوا هلم  : خواند بیند مسلمانان را به فراهم کردن نیرو و تقویت توان نظامی فرامی  میرا ُ َ ُّ ِ

َ َ
هبون به عدو اهللا و عدومک یل  ْما استطعمت من قوة ومن رباط ا ُ َّ َ َّ َُ َُ َِ ِ ِ َ ُ ِ ْ ُ

ِ ْ ََّ ْ
ِ ِ ْ ِْ ٍِ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ...با دسـتور بـه فـراهم .)۶٠/ انفال( ١ 

د اعـم از یـآ دسـت مقابله با دشمن به ییتوانا آن ه باک یزیچ ، به تهیه هر»قوت«کردن 
به لزوم امکانات حمل و  »لیالخ رباط«مصداق  دهد و با  میفرمان... و سرباز و سالح

دشـمن را  در برابـر یآمادگ مالکضرورت  »استطعتم ما«دهد و با عبارت   مینقل توجه
علت این آمادگی را که عبارت از ترسـاندن دشـمنان  »ترهبون«کند و با واژه   میگوشزد

 ؛ مترجمـان،١١٧ــ٩/١١۴ :١۴١٧؛ طباطبایی، ١۵٩ ـ۴/١۵٨ :١٣٧٧ قرشی،: ک.ر(کند   میاست، بیان
١٣٧٧ :۴/٧٨(.  

 نـشان زیـن اسالم بزرگ انیشوایپ  وامبریپ یعمل رهیافزون بر دستور صریح آیه، س
 سـالح هیته در ردند،ک ینم غفلت یفرصت چیه از دشمن با مقابله یبرا ها آن هک دهد یم
 یبـرا مناسـب زمـان انتخـاب و اردوگاه محل انتخاب سربازان، هیروح تیتقو نفرات، و

                                                                 
، دشـمن خـدا و دشـمن ]اتکتـدار[ن یـ تا با ایدنکج ی آماده بسیرو و اسبهاید از نیو هر چه در توان دار. ١

  .ید بترسان...ی راگرید] دشمنان[خودتان و 
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 یبزرگـ و کوچک مطلب چیه ،یجنگ یکتکتا گونه هر بستن ارک به و دشمن به حمله
  .)٧/٢٢٣ :١٣٧۴ ازی،شیر مکارم(داشتند  ینم دور نظر از را

گذارد که باید برای تـأمین امنیـت   میاین آیه به روشنی بر این واقعیت عینی انگشت
گاه اندیـشه از بـین  دفاعی را فراهم کرد و دشمنان آنجامعه اسالمی همه گونه امکانات
ی اسالمی را از سر بیرون خواهند کرد که احـساس ها بردن دین خدا و تجاوز به سرزمین

  . برخوردارندها سلمانان از امکانات الزم برای مقابله با آنکنند م

  افزایی فکری گیری از هم  بهره.٧ـ٢
افزایـی  گاه از استفاده از اندیشه و تجربه دیگران و بـه اصـطالح هـم زندگی بشر هیچ

 اجتمـاعی زنـدگی و مـدیریت هـای شـیوه تـرین  حتی قـدیمی؛فکری خالی نبوده است
در چنـد قـرن اخیـر، مـشورت و اسـتفاده از . شورایی اسـت نظام از نمودهایی ،ها انسان

ی گونــاگون و نقــش آن در حــل معــضالت سیاســی، اجتمــاعی، فرهنگــی، هــا دیــدگاه
ی مـستبد و ها از چنان اهمیتی برخوردار گردیده است که حتی حکومت... اقتصادی و

 یـک. نـدآورد  مـیخودکامه هم برای اقناع مردم و کاهش حجم اشتباهات بـه شـورا رو
 چنـد ایـ یـک از تنها مختلف مسائل به نسبت باشد رومندین یرکف نظر از قدر هر انسان
 اشـور در مـسائل هکـ یهنگـام امـا .مانـد یم مجهول او بر گرید ابعاد لذا و نگرد یم بعد

 مـسائل ،بـشتابند هـم کمـک بـه مختلف یها دگاهید و تجارب و ها عقل و گردد مطرح
 قرآن کریم بـرای اداره .است دورتر لغزش از و گردد یم قصن و بیع مک و پخته ًامالک

ْأمـر شـوری بیـَو : کنـد  میجامعه اسالمی، به مشورت به عنوان یک واقعیت توصیه ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ
١ 

 برنامه مستمر برای مؤمنان و در همه کارها باشدلذا مشورت در کارها باید یک . )٣٨ /شورا(
مختلف  مسائل  ولی در، وحی در ارتباط بودندأ و با مبدو خود پیامبر با این که عقل کل

البته روشن اسـت کـه . نشستند  میبا این که گاه مشکالتی داشت با یارانشان به مشورت
 ؛امکـاح دربـاره نـه است موضوعات ییشناسا و ییاجرا یارهاک مورد در ًمنحصرا اشور
؛ ۴۶۴ــ٢٠/۴۶٢ :١٣٧۴ ازی،شـیر مکـارم: ک.ر( است خدا ارک ستین مردم ارک امکاح هک چرا
  .)١٨/۶٣: ١۴١٧؛ طباطبایی، ١٠/۴١٣: ١٣٨٣ قرائتی،: ک.ر ؛١٩٢ـ٢٠/١٩١: ١۴١٩ ،اهللا فضل

                                                                 
  .تانشان مشورت اسیارشان در مکو . ١
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ه بیان شد یی وجود دارد فراتر از مواردی است کگرا واقع اشاراتی به ها که در آنآیاتی
  .جا که هدف بیان نمونه است به همین مقدار بسنده شداما از آن

  بینانه  واقعییگرا آرمان .٣
رسد بـین ایـن دو   میبا مطالعه بخشی و موردی آیاتی که پیش از این آوردیم، به نظر

یــی و گرا آرمــاندســته از آیــات، ناســازگاری و نــاهمگونی وجــود دارد و انــسان را بــین 
 جانبه آیـات، مـا را بـه ایـن نتیجـه رهنمـون  اما بررسی همه.گذارد  میبینی سرگردان واقع
 تنها این دو دسته از آیات، ناسازگار نیستند بلکه ما را بـه ایـن نکتـه توجـهشود که نه  می
 غافل کند و نه واقعیت باید مـا را از توجـه ها  باید ما را از واقعیتها دهد که نه آرمان می

به عبارت دیگر، نتیجه جمع این دو دسته از آیات، ارائـه راه سـومی .  باز داردها به آرمان
شاهد این مدعا، دسته سـومی از آیـات . بینانه است یی واقعگرا رمانآاست که عبارت از 

 زمـان هـشدار  هـم،خوانـد  مـییی فراگرا آرمان این آیات در عین حال که ما را به .است
افزون بر این آیات، شواهدی بر درستی .  را نباید از نظر دور داشتها دهد که واقعیت می

ی مسلم و غیر قابل انکار شیعه هااز باور. دشو  می دیدهاین شیوه، در سیره اهل بیت
 اما اند  نور واحد هستند و دارای آرمان و اهداف مشترک بودهآن است که همه ائمه

عملکرد متفـاوت امـام حـسن و . اند ی متفاوت عمل کردهها ط متفاوت به گونهیدر شرا
 گیـری در دو مقطع متفاوت شاهد این مدعاسـت و علـت ایـن تـصمیم امام حسین

  .ی موجود نیستها متفاوت چیزی جز تغییر واقعیت
  :دفرمای  میمقام معظم رهبری در این باره

درسی که انقالب داد و امام بزرگوار باقی گذاشت، این است که در این حرکت سی «
 کنـد و تعلـیم  می را به ما القاءها  و آرزوهای عظیمی که اسالم آنها و سه ساله، آرمان

ی موجود جامعه و جهان هم مـورد ها  نماند؛ در عین حال واقعیتدهد، از نظر دور می
که این حرکت بتوانـد ادامـه پیـدا کنـد؛ یعنـی  این کمک کرد به این.توجه قرار گرفت

 انداختنـد، هـا یک حرفی را سـر زبـان. بینی یی با واقعگرا آرمانخواهی و  ترکیب آرمان
 هشـنود کـه مالحظـ  مـی و کنـار اآلن هم انسان در گوشـه.اش نوشتند و گفتند درباره
یی را اشتباه کردند بـا گرا آرمان. یی نمی سازدگرا آرمانی جامعه و جهان، با ها واقعیت

خواهیم دنبال کنیم و اصرار بـر آن داریـم، ایـن اسـت کـه   میآنچه که ما. رؤیاگرایی
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 و هـا یـی و تعقیـب آرمـانگرا آرمـان واقعیـات جامعـه و جهـان، بـا ه، مشاهدبینی واقع
 بدون توجه ها ذکر آرمان. آرزوهای بزرگ ملت ایران هیچ گونه تنافی و تعارضی ندارد

، هـا  سـازوکارهای معقـول و منطقـی رسـیدن بـه آرمـانه و بـدون مالحظـها به واقعیت
  .)٣/۵/١٣٩١بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، ( »پردازی است خیال

شه راه حرکت انـسان در زنـدگی مـادی و معنـوی و مدت، نقها و اهداف بلند آرمان
انداز، شاخص تشخیص درسـتی یـا  آرمان و چشم. انداز اوست کننده برنامه چشم ترسیم

نادرستی حرکت انسان در مسیر زندگی است اما باید در نظر داشت که حرکت به سـوی 
آید که سـر  میراز برخی آیات قرآن چنین ب. گذرد ها می  از مسیر و معبر واقعیتها آرمان

در ذیـل بـه . یدن، با پای بر زمین واقعیت داشتن ناسازگاری نداردی ساها بر آسمان آرمان
  .کنیم  مییی از این دست آیات اشارهها نمونه

  ی آرمانی و توجه به توانایی انسانا تقو.١ـ٣
وا اهللا حـق  : فرمـودهی و تعالک تباریخدا ـا الـذین آمنـوا ا َّیـا أ َُّ َ ـ ُ َّ ُ َ َ ِ

َّ َ اتـهَ  ِ ُ


 .)١٠٢ /آل عمـران( ١
رده و انجـام ک یه خدا از آن نهک ی از هر عمل زشتیدار شتنیخو: تقوا عبارت است از

،  به عبارت دیگـر و)٣/۶۴: ١۴١٧ طباطبایی،(  استه خدا بدان امر نمودهک یکیهر عمل ن
 ت نشود و بنده اوی اطاعت بشود و معصی تعالیه خداک است نی سبحان ای خدایتقوا

ا یـو  ه ندهـدکنیاو نعمت بدهد و چه ابه ه کنیچه ا.  او خاضع گرددیدر همه احوال برا
  .ردیاز دستش بگ

ده  شـهمـراه »حق تقوا «دیلمه با قکن ی ایول.  بود»تقوا« لمهک یمعناچه بیان شد آن
ه مخلوط با ک یتی عبود؛ت خالصی عبارت خواهد شد از عبودیالتقو ّحقبه ناچار  .است
ه کـنی فقـط بـدون ای تعـالی عبارت خواهد شد از پرستش خـداوفلت نباشد ت و غیانان

 عبـارت ین پرستشیچن. یا غفلت از مقام ربوبیش و ی خویمخلوط باشد با پرستش هوا
ن یـ، و ای بـدون فراموشـیا دائمـیفران و کر بدون کت و شیاست از اطاعت بدون معص

 کند  میمؤمنان را به آن دعوتو تقوای آرمانی است که آیه  یقیحالت، همان اسالم حق
  .)٣/٣۶٧: ١۴١٧طباطبایی، (

                                                                 
  .دینکردن از اوست، پروا ک ّه حق پرواکد، از خدا آن گونه یا مان آوردهیه اک یسانک یا. ١
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وا اهللا ما اسـتطعمت  :فرماید  می دیگرای  خداوند در آیهاما ْفا ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ


 بـا توجـه بـه .)١۶ /تغـابن( ١
رده کن درجه تقوا را امتثال و اجرا یتر یعالی عنی تقوا ل، انسان برای اینکه حقه اویظاهر آ
 خـود یاط و با هر زحمت و رنجـیلو با عمل به احتکن است و که ممد هر گونهیباشد با

د یـان و غفلـت و قـصور در او پدیند و نـسک را عمل ی الهیمورد رضاکه ند کرا وادار 
که در آن تقوا را محدود به اسـتطاعت شود این یده میه دوم فهمیه از آک ییاما معنا. دیاین

: ١٣٧۴رادمـنش، (ی اسـت نـه عقلـ ین عرفـکـه ظـاهرش اسـتطاعت و تمکفرموده است 
  .)١٧٩ ـ١٧٨

 اشـخاص و ین استطاعت و قدرت بر حـسب اخـتالف قـوایه اکواقعیت این است 
وا اهللا مـا اسـتطعمت  هیآ .شود یو همت آنان مختلف م فهم ْفـا ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ

 توانـد شـامل حـال همـه  یمـ
تور را امتثـال ن دسـیـتواند در خور قدرت و فهـم خـود ا یس مکو هر  مراتب تقوا بشود

 ک دریی آن را بـه معنـایـک مختلـف هـر یها ه همه فهمک است یالمک هیآاین . ندکب
ه همـه افـراد بتواننـد آن را بـه دسـت کست ی نیزی چیالتقو ّ حقاوله یو اما در آ ندک یم

، مواقـف یر بـاطنین مـسیـر انـسان دارد و ایشه در بـاطن و ضـمیـ ریالتقـو ّ حـق.آورند
دارای  یر باطنین مسیز ایو نرسند  یفراد دانشمند، به آن مواقف نمه جز اکی دارد دشوار
: ١۴١٧ طباطبـایی،( گـردد ی متوجـه آن نمـیسکـه جز مخلـصون ک است یفیق و لطایدقا
  .)٣۶٨ ـ٣/٣۶٧

پس آن آرمانی را که خداوند در مورد متقین مورد نظر دارد همان اسـت کـه در آیـه 
 ولی .ش کنند تا عبودیت خالص را داشته باشندخواهد تال فرماید و از مؤمنان می  میاول

ای که هستند تـالش  خواهد در هر مرحله ها می بیند از آن چون واقعیت موجود را هم می
  .خود را بکنند

   جهاد و توجه به توان انسان.٢ـ٣
 خواند و به آنان وعده پیروزی  میآیات متعدد قرآن مسلمانان را به جهاد با دشمن فرا

  .ند افراد دشمن بیشتر باشند و از تجهیزات نظامی برتری برخوردار باشنددهد هر چ می
  ن م عـشرون صـابرون یغلبـوا مـائتني و إن  ن  ـا النـىب حـرض املـؤمنني  القتـال إن  ْیا أ َ یکـْ مـنک ُیکـ ُ َُ َ َْ َ َ ِْ ِِ ْ َ َ ِ ُِ ِ ْ ُ ُ ِِّ

ْ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ُّ ِ
َّ َ ُّ َ

                                                                 
  .دید از خدا پروا بداریتوان یپس تا م. ١
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١٩٣  

ًم مائة یغلبوا ألف ْ َ ُ ِ ْ َ ٌ َ ِ ْ ْمنُک قھونِ َا من الذین کفروا بأ قوم ال  ُ َ ََ ْ َ ٌ ْ َ ْ ُ َّ َ
ِ ُ َ َ

ِ
َّ م ضـعفَا٭ ِ م وعـمل أن  ًآلن خفف اهللا  َّْ َ ْ َ ُْ ُ فـیکَ ِعـنک َّ ََ

ِ َ َ ُْ َ َ ْا فـإن ْ ِ
َ

م ألـف یغلبـوا ألفـني بـإذن اهللا وا ن  م مائة صابرة یغلبوا مـائتني وإن  َن  َ َ َِ ِ
ْ

ِ ِ ِِ ِْ َْ ْ َْ َُ ُِ ِْ َْ ْ َ ٌْ ُ ُ ُ ُْ مـنکْ یکـ منک ْیک ِْ ِْ ِ َ َ َِ ٌِ َ َهللا مـع الـصابرینٌ ِ ِ َّ َ َ ُ
١ 

  .)۶۶ـ ۶۵/ انفال(
ن را بـه جنـگ بـا یه خداونـد مـؤمنک شود این است  میچه از ظاهر دو آیه فهمیدهآن

ار ده فـکدهد، گرچه تعـداد  ی وعده م رایروزی نموده و به آنان پتشویقن کیفار و مشرک
  .برابر مسلمانان باشد

  ایـن اسـت کـهدیـفرما یمـن بیـان  و آرمانی که آیه شریفه برای مـسلمانایلکم کح
 ایـن ّعالمـه طباطبـایی سـر .شوند یفار غالب مکست نفر از ین بر دویست نفر از مؤمنیب

ه مؤمنان در هر ک داند  می را اینمؤمنانمطلب و این آرمان تصویرشده قرآنی پیش روی 
ل  معـادیگـری دیرویچ نیه هکمان به خداست ی از اینند اقدامشان ناشک یه مک یاقدام

 یمـان مبنـی ایرویدست آوردن نه  چون ب؛آورد یآن نبوده و در برابر آن تاب مقاومت نم
 یا دهی پـسندیح صاحبش را به هر خلـق و خـوین فهم صحیح است و همیبر فهم صح
 اسـتقامت و وقـار و یجـرأت و دارا و او را شـجاع و بـا شـهامت و پرسـازد یمتصف مـ

 یشان همـه بـر هـوایـاکه اتکـفـار کخالف ه ب ؛آورد یآرامش قلب و وثوق به خدا بار م
 طباطبایی،( دهد یطان در نظرشان جلوه میه شک است ینفس و اعتمادشان همه بر ظواهر

١۴٩/١٢٢ :١٧(.  
دهد و آنان را دعـوت   می آن آرمانی است که خداوند پیش روی مسلمانان قرار،این
ه کمانان وعده داده است  خداوند به مسل.کند تا به آن جامه عمل بپوشانند  میو تشویق

. ب مسلمانان خواهد شدی نصیروزی گرچه دشمن ده برابر باشد، پ،در صورت استقامت
 از ضعفو عین حال، خداوند توجه به واقعیت موجود در بین مسلمانان هم دارد  ولی در
 و استقامت در برابر چنینها تحمل  ه آنکداند  یمسلمانان اطالع دارد و مروحی  یو سست
اسـت و ت نمـوده ی به آنان عنایفین تخفی چن لذاد و مقابله با ده برابرشان را ندارندیشدا

                                                                 
ره یـست تـن چیـ بـر دو،با باشـندکیست تن شیشما ب] انیم[اگر از . زیامبر، مؤمنان را به جهاد برانگی پیا. ١

ه کـانـد  یه آنان قـومک چرا ؛گردند یروز میافران پکصد تن باشند بر هزار تن از یکشوند و اگر از شما  یم
] انیم[پس اگر از .  هستیه در شما ضعفکف داده و معلوم داشت ینون خدا بر شما تخفکا .فهمند ینم

 بر دو یق الهیروز گردند و اگر از شما هزار تن باشند، به توفیست تن پیبا باشند بر دوکیصد تن شیکشما 
  .یان استباکینند و خدا با شکهزار تن غلبه 



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

١٩۴  

م ضعفَا  :فرماید  می ادامه، در آیه بعددر م وعمل أن  ًآلن خفف اهللا  َّْ َ ْ َ ُْ ُ فیکَ ِعنک َّ ََ
ِ َ َ ُْ َ َ نْ ْا فإن  َیُک ْ ِ

َ... .  
مــان و یاله ئ در مــس، باشــندکجامعــه انــدواقعیــت ایــن اســت کــه هــر انــدازه افــراد 

بـاآلخره . ستندیـ از اختالفـات نی خـالیده اخالقـی و صفات پـسندیات روحیخصوص
 هر چه افراد ً و قهرا؛فی ضعیکی است و ی قویکی، ن باره اختالف دارندیافرادش در ا

فـه کشـوند و  یشتر مـیـز بیماردالن و منافقان نیمان و بیا شتر باشند افراد سستیاجتماع ب
  .)١٢۴ :همان: ک.ر( شود یتر م کفه افراد برجسته سبکر و ت نین طبقه سنگیزان ایم

که مسلمانان به مقابله با دشمنان برخیزند هرچنـد افـراد آنـان زیـاد بـوده و  ایناینبنابر
 امـا واقعیـت ایـن .حتی ده برابر هم باشند، کمال مطلوب و به اصـطالح آرمـانی اسـت

چنـد برخـی از طلبـد کـه هر  مـی اسـتوارای است که ایـن مقابلـه، عزمـی راسـخ و اراده
 ای توان انتظـار داشـت کـه همـه دارای چنـان اراده  نمی،مسلمانان از آن برخوردار باشند

باشند که از مقابله با انبوه دشمنان، بیمی به خود راه ندهند و وجود این افراد ضعیف در 
اهی بـه کند که در مقابله با دشـمنان، نگـ  میمنان، آنان را به این واقعیت واقفٶصف م

  .تعداد نفرات دشمن داشته باشند

  روی در انفاق  میانه.٣ـ٣
دسـتی توصـیه و تـشویق کـرده  خداوند در آیات متعددی مردم را به انفاق و گـشاده

ْالــذین ینفقــون أمــواهلم باللیــل و النھــار ســرا وعالنیــة فلھــم أجــر عنــد ر  :اســت ِ
ِّ َ َ ْ َّ ِْ ْ ُ ُ ًّْ َ ََ َْ ُْ ُ ََ ََّ ً َ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ُ َ ْ َ ُ ِ ِ

َّ ْ وال خــوف علــ وال  َ ُ َ َْ
ِ
ْ َ َ ٌ ْ َ

ن َز ُ َ ْ َ


ُمثل  ؛)٢٧۴/ بقره( ١ َ َالذین َ َینفقون َّ ُ ِ ْ ْأمواهلم ُ ُ َ ْ ِسبیل ىف َ ِکمثل ِاهللا َ
َ َ ٍحبـة َ َّ تـت َ ْأ َ َ ْ َسـبع َ ْ َسـنابل َ ِ ِّکـل ىف َ ٍسـنبلة ُ َ ُ ْ ُ 

ُمائة َ ٍحبة ِ َّ ُواهللا َ ُاعف َ ِ ْملـن ُ َ ُاء ِ ُواهللا َـش ٌواسـع َ ٌعلـمي ِ َ؛)٢۶١/ بقـره( ٢  َالـذین َّ َینفقـون َ ُ ِ ْ ْأمـواهلم ُ ُ َ ْ ِسـبیل ىف َ َّمث ِاهللا َ  ال ُ
َیتبعون ُ ِ ْ قـوا ما ُ ُأ َ ْ ًّمنـا َ ًأذ َوال َ ْهلـم یَ ُ ْأجـر َ ُ ُ ْ َعنـد َ ْ ْر ِ ِ

ِّ ٌخـوف َوال َ ْ ْعلـ َ
ِ
ْ َ ْ َوال َ ن ُ َز ُ َ ْـ َ


ُومثـل  ؛)٢۶٢/ بقـره( ٣ َ َ َ 

َالذین َینفقون َّ ُ ِ ْ ُأمواهلم ُ ُ َ ْ َابتغاء َ ِ ِمرضات ْ ْ یتا ِاهللا َ ًو ْتث َ ْمن َ سھم ِ ْأ ِ ِ ُ ْ ِکمثل َ
َ َ ٍجنـة َ َّ ة َ ٍبـر َ ْ َ ا ِ َأصـا ٌوابـل َ ْفآتـت ِ َ َأکلھـا َ ُ ِضـعفني ُ ْ َ ْ ِ 

                                                                 
 ینند، پاداش آنان نزد پروردگارشـان بـراک یارا انفاق مکه اموال خود را شب و روز و نهان و آشک یسانک. ١

  .شوند ین می بر آنان است و نه اندوهگیمیآنان خواهد بود و نه ب
َمثل. ٢  خوشـه هفت هک است یا دانه همانند نندک یم انفاق خدا راه در را خود ِاموال هک یسانک] ِصدقات [َ

 ند،ک یم برابر چند] را آن [بخواهد هک سک هر یبرا خداوند و باشد دانه صد یا خوشه هر در هک اندیبرو
  .داناست شگریگشا خداوند و
 روا یآزار و ّمنت اند، ردهک انفاق آنچه ِیپ در سپس نند،ک یم انفاق خدا راه در را خود ِاموال هک یسانک. ٣

  .شوند نمی اندوهگین و نیست آنان بر بیمی و است] محفوظ [وردگارشانپر نزد برایشان آنان پاداش ،دارند ینم
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ْفـــإن ِ
ْبھـــا َْمل َ ِ ٌوابـــل ُ ٌّفطـــل ِ َ ُواهللا َ ـــا َ َتعملـــون ِمب ُ َ ْ ٌبـــصري َ َ

ـــره( ١ َالـــذین  ؛)٢۶۵/ بق َّ َینفقـــون َ ُ ِ ْ ِالـــسراء ِىف ُ َّ ـــ َّ ِضراءَوال َّ َّ 
اظمني َوا ِ ْلک َالغیظ َ ْ َ َوالعافني ْ ْ ِعن َ

ِالناس َ
ُواهللا َّ ُّب َ ِ

َاحملسنني ُ ِ ُْ ْ
  .)١٣۴/ آل عمران( ٢

آیات دیگری هم از این دست وجود دارد کـه انفـاق در هـر چـه را کـه خداونـد در 
آل  ؛٢۶٧/  بقـره؛٣٩/ سـبأ(  به عنوان یـک آرمـان بیـان نمـوده اسـت،اختیار انسان قرار داده

 یعنی انسان هر چه را که مالکیت حقیقی نسبت به آن ندارد و نـسبت بـه آن ؛)٩٢/ عمران
  . دارد، در راه مالک حقیقی مصرف کندای علقه

 کنند و بخـل در آیاتی هم خداوند به کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق نمی
لون مبـا آتـا  : کند  میبار آن اشارهار داده و به عاقبت زیانورزند هشد می سنب الذین  ُوال  ُ

ِ َ َُّ َ َْ َی َ ِ
َّ َ َ ْ َ

م القیامة و هللا مرياث الـسماوات واألرض واهللا مبـا  لوا به  ِاهللا من فضله هو خريا هلم بل هو شر هلم سیطوقون ما  ُ َ َ َ َ ُِ ْ َ ْ
ِ َّ ْ ُْ ِ ِِ ِ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ِِ

ُ
ِ
َ َ ُ َّ ُ َ ََ َ ُ َُ ٌَّ َ ُ ُْ ً ْ َ ِْ َ ْ

ٌتعملون خبري ِ َ َ ُ َ ْ َ
 یه از انفـاق مـال خـوددارکچنین خداوند گروهی را هم. )١٨٠/ آل عمران( ٣

ون خـزائن رمحـة رىب إذا ألمـسکمت خـشیة  : ده بودند، این گونه نکوهش نمـودهیورز َلـو أنـمت  َ ْْ َ َْ ُْ ُْ َ ْ َ َ ً
ِ ِّ َ َِ َ ْ َ ِ َ ُمتلکـ ِ ْ َ ْ َ َ

ان قتورا اق واکن اإل ًاإل ُ َ ُْ ْسَ ِ ِ
ْ َْ ِ

  .)١٠٠/ اسراء( ٤
 وجود دارد کهز ی نیگریات دیند، آک یق میبخشش تشوه انسان را به کاتی یدر برابر آ

کرده و مردم را از عواقب آن  ینهق ط در انفایاز افراط و تفرگراست و  به نوعی واقعیت
عل یـدك مغلولـة إىل عنقـك وال   :کند روی می دارد و دعوت به اعتدال و میانه یحذر مبر َوال  ََ ِْ ُ َُ ِ

ً َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
ْتبسطھا کل البس َُ ْْ َّ ُ ْ سوراَ ًط فتقعد ملوما  ُ ْ َ ً َُ َ ُ ْ َ َ ِ

ه اسـت از یـناک »دسـت بـه گـردن بـستن«. )٢٩/ اسراء( ٥
  است»بسط ید «نکردن و خسیس بودن و خودداری از بخشش نمودن، درست مقابلخرج 

                                                                 
َمثل و. ١  انفـاق روحـشان یاسـتوار و خـدا یخـشنود طلـب یبـرا را شیخـو اموال هک یسانک] صدقات [َ

ِمثل همچون نند،ک یم
َ  دوچنـدان برسـد، آن بر یرگبار] اگر هک [دارد قرار یا پشته فراز بر هک است یباغ َ

 انجـام آنچه به خداوند و] است بس آن یبرا [یزیر ِباران نرسد، آن بر هم یرگبار اگر و برآورد محصول
  .ناستیب دیده یم
 و گذرنـد یدرمـ مـردم از و برنـد یمـ فـرو را خـود خـشم و نندک یم انفاق یتنگ و یفراخ در هک همانان. ٢

  .دارد دوست را ارانکوکن خداوند
 ]بخل[ورزند، هرگز تصور نکنند که آن  عطا کرده، بخل میه آنان ه به آنچه خدا از فضل خود بک یسانکو . ٣

امت طـوق یاند، روز ق دهیه به آن بخل ورزک آنچه یبه زود. شان بد استیه براک آنان خوب است، بلیبرا
گاه استینک یِن از آن خداست و خدا به آنچه میراث آسمانها و زمیم. شود یگردنشان م   .د آ

 کًردن قطعـا امـساکـم خـرج ید، باز هم از بـی رحمت پروردگارم بودیها نهینج گکاگر شما مال«: بگو. ٤
  .»یل استد و انسان همواره بخیدیورز یم
  .زده بر جای مانی شده و حسرت دستی منما تا مالمت گشاده] هم[را به گردنت زنجیر مکن و بسیار و دستت . ٥
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 ؛دستش آید از دست خود فرو بریزده هر چه به ینکباشد و ا یه از بذل و بخشش میناک که
ر یـن تعبین و رسـاتریتـر غیر بلین تعبیا. گذارد ی نمیود باق خیز برایچ چیه هک یطوره ب

ه کـرسـاند  ین معنـا را مـیـه ایـن آیو در ا ط در انفاق استیاط و تفرر از افیدر مورد نه
 دلباز نباش که ممکن است روزیش از حد دست و ی و بیش تا به آخر مگشایدست خو

 خـود را در اجتمـاع ی نتـوانگریده شود و دیرده و دستت از همه جا برک غم بغل یزانو
 در آیـه دیگـری بـه ایـن .)١٣/٨٣ :١۴١٧ طباطبـایی،( ینـکظاهر ساخته و با مردم معاشرت 

رتوا واکن بني ذلک قواما  :کند  میواقعیت اشاره رفوا ومل  قوا مل  ًوالذین إذا أ َ َْ ِ َ ْ َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ُْ َْ َُ
ِ ْس

ُ َ َ
ِ َ ِ

َّ


  .)۶٧/ فرقان( ١
دا، مطلوب و آرمانی است اما بایـد بـه ایـن واقعیـت روشن است که انفاق در راه خ

 انفاق کرد که خـود ای توجه کرد که مال و ثروت مایه قوام زندگی است و نباید به گونه
  .کننده در تنگنا قرار بگیرد و مورد سرزنش قرار گیرد فرد انفاق

آید ایـن اسـت کـه انـسان مـسلمان ضـمن رصـد   میدسته چه از مجموع آیات بآن
. ی موجـود توجـه داشـته باشـدهـا انـداز، بایـد بـه واقعیـت  و پایش چشمها آرماندائمی 

، هـا ، به انحراف از هدف و مقصد منجر شده و نادیده گرفتن واقعیـتها فراموشی آرمان
  .شکست و عدم توفیق را به دنبال خواهد داشت

  گیری نتیجه
ته از آیـاتی کـه بـه آید این است که بـین آن دسـ دست میه چه از مجموع آیات قرآن بآن

کید می روشنی بر آرمان کند و دسته دیگـری  گرایی صرف و نادیده گرفتن واقعیت ها تأ
 وجود ندارد و نتیجه جمع این ی ناسازگار،بینانه است  واقعًاز آیات که رویکرد آن کامال

خوانـد  دو دسته از آیات، با شهادت دسته سومی از آیات که همزمان به هـر دو فـرا مـی
بنابراین انـسان مـسلمان . بینانه است گرایی واقع ه راه سومی است که عبارت از آرمانارائ

های موجود توجـه داشـته  انداز، باید به واقعیت ها و پایش چشم ضمن رصد دائمی آرمان
ها، به انحـراف از هـدف و مقـصد منجـر شـده و نادیـده گـرفتن  فراموشی آرمان. باشد

  .ا به دنبال خواهد داشتها، شکست و عدم توفیق ر واقعیت
                                                                 

 حـد ،]روش[ن دو یـان ایرند و میگ ینه تنگ منند و ک ی مینند، نه ولخرجکه چون انفاق کاند  یسانکو . ١
  .نندیگز یوسط را برم
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  یشناس تابک
  . فوالدوندۀ، ترجمکریم قرآن .١
، چـاپ سـوم، تهران، مرکز اطالعـات و مـدارک فرهنگ علوم سیاسیراد،  افشاری بخشی، علی و مینوآقا .٢

  .ش ١٣٧۶علمی ایران، 
، یـهلمالع تـبکال دار روت،یـ، ب)کثیـر ابـن(العظـیم  القـرآن تفـسیرعمـرو،  بن لیاسماع ،یدمشق ریثک ابن .٣

  .ق ١۴١٩ضون، یب یعل محمد منشورات
  .٣/۵/١٣٩١بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام،  .۴
  . ق١۴٠٩،  یتالب ، مؤسسه آلقم، هوسائل الشیع، محمد بن حسن، یّحر عامل .۵
  .تا ر، بیکالف روت، داریب ،البیان روح تفسیرل، یاسماع ،یبروسو یحق .۶
  . ش١٣٧۴جامی، / علوم نوین، چاپ چهارم، تهران، )رادمنش(ا علوم قرآنی آشنایی بمحمد، یدرادمنش، س .٧
  . ق١۴٠٧العربی،  دار الکتاب ،روتیب سوم، چاپ ،التنزیل غوامض حقائق عن  الکشافمحمود،  ،یزمخشر .٨
  .ق ١۴١٧ ،یاسالم انتشارات دفتر پنجم، قم، چاپ ،القرآن تفسیر فی المیزانن، یدمحمدحسیس ،ییطباطبا .٩
  .ش ١٣٧٢خسرو،  ناصر سوم، تهران، چاپ ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع حسن، بن لفض ،یطبرس . ١٠
  .تا جا، بی ، بیالکریم للقرآن الوسیط التفسیردمحمد، یس ،یطنطاو . ١١
النـشر،  و للطباعـة کالمـال دار روت،یـب دوم، چاپ ،القرآن وحی من تفسیر ن،یدمحمدحسیس ،اهللا فضل .١٢

  .ق ١۴١٩
  .ش ١٣٨٣قرآن،  از ییدرسها یفرهنگ زکمر ازدهم، تهران،ی چاپ ،نور تفسیرمحسن،  ،یقرائت . ١٣
  .ش ١٣٧٧ بعثت، ادیبن تهران، سوم، چاپ ،الحدیث احسن تفسیربر، کا یدعلیس ،یقرش .١۴
  .ش ١٣٧٧ ،یرضو قدس آستان یاسالم یپژوهشها ادیبن ، مشهد،هدایت تفسیر مترجمان، .١۵
  .ق ١۴٢۴، یهسالماال تبکال دار تهران، ،الکاشف تفسیرالمحمدجواد،  ه،یمغن .١۶
  .ش ١٣٧۴ ،یهسالماال تبکال دار ، تهران،نمونه تفسیرناصر،  ،یرازیش ارمکم .١٧
،  رضـوی، چـاپ پـنجم، مـشهد، آسـتان قـدسشناسی قرآن و روانعرب،   عباسی، محمدعثمان ونجات .١٨

  .ش ١٣٨١
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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢٩های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارۀ  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: الهنوع مق

  
   متقابلپژوهشی در باب قاعدۀ اقدام

   انفالۀ سور۵٨ ۀبر اساس آی
  ١رضا طوسی  حمید  

  دهکیچ
 الملـل بـینقاعده وفای به عهـد کـه کـانون اصـلی مقـررات گونـاگون نظـام 
دهـد و   مـیمعاهدات است با وقوع نقض طرف عهـد قداسـت خـود را از دسـت

ی حقـوقی از هـا قاعده اخیر در تمام نظام. یابد   میقاعده اقدام متقابل مشروعیت
وفـای بـه «تـرین اسـتثنای مـشروع بـر قاعـده  جمله نظام حقوقی قرآن همواره مهم

: ی قرآنـی نقـض پیـشین تعهـدات دو مـصداق داردهـا از نظر آموزه. است» عهد
دوی  هـر) نقـض حکمـی( شکنی آتی مبتنی بر قرائن قطعـی نقض واقعی و پیمان

مستند قرآنی جواز قاعـده . دهند  میواز قاعده اقدام متقابل را تشکیلآنها مبنای ج
  . سوره انفال است۵٨اقدام متقابل مربوط به نقض حکمی آیه 
 همواره دو دیـدگاه تفـسیری در کـار بـوده ،از این آیه به دلیل شگفتی معنایی

ر  نیازی به پیونـد معنـایی بـا دیگـ، برای استنباط حکم آیه،در شیوه نخست. است
 ،آفرینـی آیـه  زیـرا ویژگـی اعجـاب؛شود  نمیدیده» نقض پیمان«آیات مربوط به 

                                                                 
 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٣٠/١١/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(hrtoosi123@gmail.com) العالمیه جامعة المصطفی استادیار. ١
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 مـشابه ،این روش تفسیری.  حکم با الفاظی مختصر و معنایی گسترده استتشریع
  )قاعده نبذ. (همان شیوه استنباط فقهی از آیه است

در » جـواز نقـض متقابـل« کـشف ،در روش تفسیری مورد نظر ایـن نوشـتار
 ،اسالمی مبتنی بر نظام معنایی آیات است؛ زیرا در نظریه اخیرردادی دولت روابط قرا

 ،ابتدایییعنی وقوع نقض » قاعده« شرط مشروعیت ،متناسب با دیدگاه جامع قرآن
ارتباط ) واقعی( در عین حال این آیه با آیات مربوط به نقض پیشین. مفروض است
محـوری در   جدیـد از عـدالت معرفـی مـصداق،با این نگاه تحلیلـی. معنایی دارد

 زیـرا بـر اسـاس ؛گـردد  میبرجسته) نوآوری قرآنی (ها روابط قراردادی میان دولت
شـکنی  پیمـان«در برابـر » قاعده«بودن » عمل متقابل« ویژگی ،این روش تحلیلی

  .گردد  میتبیین» پیشین
 ،»وفـای بـه عهـد« قداسـت قاعـده ، سـوره انفـال۵٨آیـه  :یدیلکواژگان 
  . مبنای قرآنی قاعده اقدام متقابل،اعده اقدام متقابلمشروعیت ق

  طرح مسئله
 »قـراردادی غیـر«و » قـراردادی« دسته  به دوها  تعهدات دولت،الملل بیندر حقوق 

در رضـایت  ریـشه ،قـسم نخـستتعهدات  .گردند  میتقسیم )الملل بینناشی از عرف (
ی مربـوط بـه المللـ بـینرات مقـر. است معاهدهآنها اصلی قالب   ودن دارها صریح دولت

نام دارد و مـستند اصـلی »  حقوق معاهداتالملل بیننظام «تعهدات قراردادی کشورها 
 المللی، بین قلمرو اصلی مباحث محتوایی این سند .است) م ١٩۶٩(» عهدنامه وین«آن، 

 ، محدود به...انعقاد، فسخ، تعلیق معاهدات ونظر از مقررات شکلی از قبیل شرایط  صرف
تغییر «، »نقض متقابل«قواعد (و قواعد استثنایی آن » قاعده وفای به عهد«جرا و تفسیر ا

  .(Crawford & Olleson, 2000 : 59)است ) »خروج اختیاری«و » احوال بنیادین اوضاع و
و » ی اخالقـیها آموزه «،»ی اعتقادیها گزاره«ای از  در دین اسالم نیز که مجموعه

 دیگـر ،با خداونـد سـبحان(ی مختلف روابط انسان ها لاست و شک» مقررات حقوقی«
 ، جـوادی آملـی،١۶/١٧٨  و١۵/٧ :١۴١٧ ،طباطبـایی(کند   میرا تنظیم)  و جهان طبیعتها انسان
ُأوفـوا در آیات متعددی مانند » وفای به عهد« قاعده، )۵٢ :١٣٨٩ ْ م َ ْذ ُلکـ ْوصـامک ِ ُ َّ ِبـه َ ُلعلکـْم ِ َّ َ َ 

َتـذرکون ُ َّ َ َ
 )١۵٢ /انعام(،   ...ْوأوفـوا ُ ْ ِبالعھـد ََ ْ َ ْ َّإن ِ َالعھـد ِ ْ َ َاکن ْ ًمـسؤوال َ ُ ْ َ )ارزشـی اخالقـی و ، )٣۴ /اسـراء
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  .)۴/٢٩٩: ١۴١۵ ،آلوسی( تشریعی است حکمی
داخلـی (ی حقـوقی ها البته قداست این ارزش نه در نظام حقوقی اسالم و نه در نظام

جواز شکستن آن داده شـده  حکم به ،مطلق نیست و با نقض طرف مقابل) یالملل بینو 
  .است

شـکنی مـشروعی   پیمان،الملل بیندر حقوق تجارت  ١دستانه  نقض پیشۀ قاعدًاخیرا
 ای مقبـول اسـت وسیله قرائن قطعی قاعدهه شده ب است که مبتنی بر نقض ابتدایی اثبات

ه قاعـد(الوقـوع   جبران ضرر قریـب، مبنای حقوقی تقنین این قاعده.)٢٧: ١٣٧٧، پور داراب(
  .)١٠٧ـ١٠۵ :١٣٩١،  ربیعی وکاظمی( باشد  می... عدالت و انصاف و،)الضرر

 نهـاد ،ی قرآنی عالوه بر مقابله با نقض واقعـیها که خیلی پیشتر در آموزهشگفت آن
 حقـوق معاهـدات تجـویز گردیـده الملـل بـینخالف نظام  دستانه بر حقوقی نقض پیش

َّوإما :  سوره انفال است۵٨ه مستند این قاعده در این کتاب آسمانی آی. است ِ َّافن َ َ ْمن َ ٍقوم ِ ْ
َ 

ًخیانة َ ْفانبذ ِ
ِ ْ

ْإل َ
ِ
ْ َ ٍسواء َ ِ َّإن َ ُّب ال َاهللا ِ ِ

ائنني ُ َا ِ ِ
ْ

 .  
ختـصار لفـظ و گـستردگی معنـا گرچه از دیرباز آیه اخیر در تحلیل مفسران به دلیل ا

: ١٣۶۴، قرطبـی؛ ٩/١۴٣ :تا  بی،ابن عاشور( عنوان شگفتی و یا اعجاز قرآنی یاد گردیده است به
محـوری   عـدالتاند که هـم خـأل  مفسران جدیدتر نیز آن را ارمغانی الهی دانسته.)٨/٣٢

  از بـینهـا کند و هم زمینه حیله و خیانت را در روابط میان دولـت  میقوانین بشری را پر
  .)٩/١۴٣: تا بی ،ابن عاشور؛ ۴/٣٠: ١۴١۵، درویش(برد  می

باشـد کـه خـود   مـیدر ادبیـات فقهـی نیـز» نبـذ«گیری قاعده  ه مبنای شکلاین آی
حکایت از بررسی کهن مفاد آن در حوزه روابط حقوقی دولت اسالمی با دیگر کشورها 

 ،حلی ؛۴٣ـ٢/۴٢: ١٣٩١، طوسی(  داردها به هنگام احراز عدم اجرای پیمان از سوی آن دولت
  .)١۵٢: ١۴١٣ ،ید هن؛٢١/۴٩: ١٣۶٢، نجفی؛ ٣١/١٩٢ :الف١۴١٠

البته مفسران دو روش تفسیری متفاوت در تحلیل این آیـه شـریفه و اسـتنباط قاعـده 
  .اند اقدام متقابل به کار گرفته

 میـان مبنـای ًحال مسئله این است که کدام یک از این دو برداشت قـادر اسـت اوال

                                                                 
1. Anticipatory Breach of Contract. 
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سو و آیات  از یک» وفای به عهد«کننده قاعده  با آیات تشریع» نقض حکمی» «جواز«
 جامعیـت و ً ارتباط معنـایی برقـرار سـازد و ثانیـا،از سوی دیگر» نقض واقعی«مربوط به 

 الملل بین نظام محوری قاعده اقدام مقابل تبیین نماید و خأل نوآوری قرآنی را در عدالت
  کند؟ حقوق معاهدات را پر

و شناسـی، جایگــاه اصـل وفــای بـه عهــد  بـر همــین اسـاس در ذیــل پـس از مفهــوم
 ی تفــسیری تحلیــلهــا مــشروعیت قاعــده نبــذ بــرای صــیانت از آن اصــل را در تحلیــل

 حقـوق معاهـدات نماییم و آنگاه مبانی تفاوت دو دیدگاه تفسیری را با توجه به خـأل می
  .سازیم  میروشن

  شناسی مفهوم. ١

   واژه نبذ.١ـ١
 رها کردن«یکی : دو دیدگاه عمده در کار است» نبذ« درباره اصل معنای لغوی کلمه

رهـا کـردن و دور انـداختن « و دیگری )١٢/٢۴: ١٣٩٨ ،مصطفوی(» نیازی چیزی از سر بی
تفاوت این دو دیدگاه در این .  است)٧٨٨ :تـا ، بیراغب اصفهانی(» اهمیتی چیزی به علت بی

 رکن معنایی است؛ زیرا از عبارت) تبعید( »دور انداختن« عنصر ،است که در دیدگاه اخیر
شناسـان نیـز  بسیاری از لغـت. است لغوی استفاده گردیده یای توضیح معنابر» طرحه«

  .)٣/۵١١: ١۴٠۵، ابن منظور؛ ٣/١٨٩: ١۴٠٨ ،طریحی( ی اخیر دارندأدیدگاهی مشابه با ر

   اقدام متقابل.٢ـ١
، اقـداماتی )نظریه حقوقی و رویه قضایی (الملل بیندر دانش حقوق » اقدام متقابل«

  مغایر بوددیده المللی دولت صدمه ت مسئول نبود، با تعهدات بیناست که اگر اقدام دول
(Crawford, 2002: 324)متخلفانـه عمـل بـه پاسـخ در کـه اسـت توجیـه قابـل  و زمـانی 

  .(ICJ Rep, 1997: 53, para. 83) گردد اتخاذ دولت آن قبال در و دولت دیگر یالملل بین
: ده است آم»وین« معاهده ۶٠ه ر ماداین قاعده حقوقی در نظام حقوق معاهدات د

جانبه از سوی یکـی از طـرفین، طـرف دیگـر معاهـده را نقض اساسی یک معاهده دو«
دارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد  مجاز می
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 در یالمللـ بین و قضایی ها حقی قانونی در رویه دولت» اقدام متقابل«این گونه . »نماید
اقـدام «زیـرا ؛ (Elagab, 1988: 37-41) حوزه نقض عهد به رسـمیت شـناخته شـده اسـت

 معاصر است کـه فاقـد الملل بینترین ابزار برای اجرای مقررات در حقوق   مهم،»متقابل
  .(O'Connell, 2008: 264) باشد های با صالحیت اجباری می دادگاهنیروی پلیس مرکزی و 

  »وفای به عهد«قداست قرآنی قاعده . ٢
و دیگـر کلمـات ) و مـشتقات آن(قرآن کریم بـا کـاربرد واژه عهـد  از نظر مفسران،

را فراتر از روابط حقوقی افـراد بـرای » قاعده وفای به عهد«) ثاقیم و عقد( معنای آن هم
  . نیز تشریع نموده استها سامان بخشیدن به روابط قراردادی دولت

اسـت  »پیمـان« ،»عهد«ترین وجه معنایی واژه دنان که در تحلیل تفسیری پرکاربرچ
ُوأوفــوا...   تــوان آن را در آیــاتی نظیــر  مــیکــه ْ ِبالعھــد ََ ْ َ ْ َّإن ِ َالعھــد ِ ْ َ َاکن ْ ًمــسؤوال َ ُ ْ َ )یافــت )٣۴ /اســراء 

 حقوقی که دامنـه داللـتش شـامل ـ قداست این مفهوم ارزشی .)٨/٢٩٩: ١٣٩٨ ،مصطفوی(
ییـد گـشته أ در دیدگاه مفـسران بـسیاری ت،گردد  مییز نها عهدهای ناظر بر روابط دولت

،  سید قطـب؛۵/٢٠٨: ١۴٠٢، کرمی حویزی؛ ١۴/١١١: ١۴١٩ ،اهللا فضل؛  ١۵/۶١: ١۴١٢ ،طبری( است
شـده در  آیـه یاد این نگاه عام به مفهوم وفای به عهـد برآمـده از مفهـوم.)٢٢٢۶/۴: ١۴١٢

ترین معنا در  واجد عامث معامالت، بح چنان که در ،تحلیل فقهی نیز سرایت یافته است
  .)١/۴٩۵: تا  بی،مقدس اردبیلی( است» وفای به عهد«حوزه 

َّإال تـوان در آیـاتی ماننـد   میدر این کتاب آسمانی را» وفای به عهد«دامنه قداست  ِ 
َالذین ِ

ْعاهدمت َّ ُ ْ َمن َ َاملـشرکني ِ ِ ِ
ْ ُ َّمث ْ ْینقـصومک َْمل ُ ُ ُ ُ ْ ًشـیئ َ ْ ْومل اَ َ ُیظـاهرو َ ِ ْعلـیُکْم اُ َ ًأحـد َ َ ُّفـأمتوا اَ ِ

َ ْإلـ َ
ِ
ْ َ

ْعھـد ِ ُ َ ْ ْمـد ِإىل َ ِ ِ َّ ُ... 
َفما ...  و )۴/ توبه( ُاستقاموا َ َ ُفاستقیموا َلُکْم ْ ِ َ ْ ْهلـم َ ُ َ... )کشف کرد که در تحلیل تفسیری بر  )٧/ توبه

َّإن اساس عبارت ارزشی  ُّب َاهللا ِ ـ ِ
َاملتقـني ُ ِ َّ ُ ْ١۴١٧، فیـضی؛ ٣/۵١: ١۴٠٧، شـبر(انـد   تعلیل یافته :

ـــی؛ ۴/١۴١: ١۴١٢مظهـــری، ؛ ۴٢٨/٢ ـــایی، ؛ ١٠/١١٩: ١۴١٨، زحیل  ،بیـــضاوی؛ ٩/١۵٠: ١۴١٧طباطب
  .)٣/٢١۴: ١۴٠۴، یوطیس؛ ٢/٣٨٧: ١۴١۴ ،شوکانی؛ ٣/٧١: ١۴١٨

ـا یا همچنین کلمه عقد نیز مانند آیه  َأ ُّ َالـذین َ ِ
ُآمنـوا َّ ُأوفـوا َ ْ در معنـایی  )١/ مائـده( ... بـالعقودَ

  .)٢/٣٢١: ١٣٨٠ ، مکارم شیرازی؛٣/٢٨٢: ١۴٠۵ ،جصاص(عام مبنای استنباط این قاعده است 
َالذین نیز در آیاتی مانند » میثاق«در این کتاب آسمانی واژه  ِ

َفـون َّ ُ ِبعھـد ُ ْ َ َینقـضون َوال ِاهللا ِ ُ ُ ْ َ 
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َاملیثــاق ِ ْ )ــد ــه٢٠/ رع ــشابوری؛ ۴/٣٩٨: ١۴٢۴ ،؛ مغنی ِإن...  ، )۴/١۵٣: ١۴١۶ ،نی ْاستنــصرومک ِ ُ ُ َ ْ َ ــدین ِىف ْ ِال
ِّ 

ْفعلیُکُم َ َ ُالنصر َ ْ َّإال َّ ٍقوم َ ِ ْ
م َ ْیب َْنُک ْبی َو َ ُ َ ْ ٌمیثاق َ ِ... )١۴٢۴ مغنیـه، ؛ ١٠/٨۴: ١۴١٨ ،زحیلـی؛ ٧٢/ انفـال :

 )۴/٢٣: ١٣٧٧ ،جرجـانی؛  ٣/۶٨: ١۴١٨؛ بیضاوی، ١٠/۴٣: تا بی، مراغی؛ ٣/۵٨: ١۴١٨، ثعالبی؛ ۵١٣/٣
َّإال و یا  َالذین ِ ِ

َلون َّ ُ
ِ ٍقوم ِإىل َ ْ

م َ ْیب َْنُک ْبی َو َ ُ َ ْ ٌمیثاق َ ْأو ِ َ... )مغنیـه،؛ ٧/٣٩۴: ١۴١٩ ،اهللا ؛ فـضل٩٠/ نـساء 
ی المللـ بـیندر روابـط » وفای به عهد« به معنای )١٠/١٧١: ١۴٠٠فخـر رازی، ؛ ۴٠٢/٢: ١۴٢۴

  .باشد دولت اسالمی می
ی معنایی آیات مربوط به وفـای عهـد کـه روابـط قـراردادی حال با توجه به گستردگ

آید که مبنای تحلیلی قداست   میاین پرسش به میان، گیرد  میبر  را هم درها میان دولت
  در آیات قرآن کریم چیست؟» وفای به عهد«قاعده 

مستند به آیات قرآن ماننـد  ،»اراده شارع «،ی فقهیها شایان ذکر است که در تحلیل
 ُأوف ْ ؛ )۵۴: ١٣٧٢ــ١٣٧١ ،محقـق دامـاد( ، مبنای اعتبار آثار قراردادی است)١ /مائده(  بـالعقودواَ

بـرای نفـی اصـل »  للقـصودةالعقـود تابعـ«هـا ذیـل بحـث از قاعـده  که استداللگو این
زیـرا در دیـدگاه دینـی قـصد ؛ گـردد  مـیکید بر اراده تشریعی اقامـهأحاکمیت اراده و ت

 ،الـسند( تعیـین حقـوق و تعهـدات در روابـط قـراردادی اسـت، تنها روشی برای ها طرف
تشکیل ساختمان عقد نیاز به قصد دارد اما احکام عقد به  ...« گرچه ،)٢٧٨و  ٢٧۴: ١۴٣٠

ثیری در احکـام عقـود أقصد طـرفین رابطـه قـراردادی هـیچ تـ. اراده شارع بستگی دارد
ــدارد ــیرازی( »...ن ــارم ش ــصد د... «  آری.)٢/٣٧۴: ١٣٨٠ ،مک ــکلق ــصود  ر ش ــری مق گی

 »...پیشتر معامله توسط شارع مقدس تشریع شـده باشـد) به شرط آنکه( ثیرگذار استأت
  .)٣/١۴١: ١٣٨۶ ،بجنوردی(

 مبنـای اعتبـار ، اراده تشریعی موصوف به وصـف حکیمانـه،همچنین در نگاه قرآنی
: تـا بـی ،؛ عـاملی۵٧٢ــ ١/۵٧٠: ١٣۴۶ ،الهـدی علـم( دهـد  مـیقاعده وفـای بـه عهـد را تـشکیل

 چنان که در آیات قرآنی مربـوط بـه ؛)۶/۴۴: تـا بی ،مراغی؛ ١/۴۵:تا  بیغروی تبریزی،؛ ٣٩ ـ١/٣٨
ُأوفوا  مانند» وفای به عهد« ْ ِبالعقود َ ُ ُ ْ ِ )مستند بـه عبـارت ارزشـی مقـرون بـه آنهـا )١ /مائده 
َّإن مثل ( ُْکُم َاهللا ِ ُیریـد ما َ ِ ُقاعده بـرآوردن مـصالح و حکمت تشریع این ) شده در آیه یاد

  .)٢/۴: ١۴١۵ ،بغدادی؛ ٢٣۵ :١۴٠٨آل سعدی، (گردد   میها تفسیر دفع زیان
گردد که این مبنـای الهـی چگونـه بـر اجـرای قاعـده در   میحال این پرسش مطرح



  

دام
ۀ اق
عد
ب قا

ر با
ی د

هش
پژو

ابل
متق

 
...

٢٠۵  

  گذارد؟  میثیرأی تالملل بین اجتماعی و دادوستدهای
نیـاز نبـودن انـسان   بر بییابد که در قرآن کریم  میاین پرسش زمانی اهمیت بیشتری

ــسن  ــویش از ح ــاعی خ ــردی و اجتم ــدگی ف ــد«در زن ــه عه ــای ب ــبح  و(» وف ــه ق البت
بـر   بنا.)۵/١۵٩: ١۴١٧ ،طباطبایی( کید رفته استأبه عنوان دو امر فطری ت) »شکنی پیمان«

به جـز نقـض پیـشین طـرف (مطلق » وجوب وفای به عهد «،ی این کتاب الهیها آموزه
زیرا در این تحلیـل ؛ طرف عهد زیان وارد نماید اجرای مفاد آن براست حتی اگر ) عهد

» دین«اند و  در هم تنیده» عدالت اجتماعی« دو مقوله اجرای قاعده و رعایت ،تفسیری
رسد برای روشن شـدن چگـونگی   میبه نظر. )١۶٠: همان(کند   میبدیلی را ایفا نقش بی

اط میـان چنـد مفهـوم قرآنـی ماننـد قداست این قاعده از نظـر قـرآن ضـرورت دارد ارتبـ
  . فطری بودن قاعده و عدالت اجتماعی روشن گردد،»اختالف«

ُالناس َاکن  ماننددر آیاتی از قرآن کریم  ًأمة َّ َّ ًواح ُ َ َوما ِ َاختلف َ َ َ ِفیه ْ َّإال ِ َالذین ِ ِ
ه َّ ُأو ُ ْمن ُ ِبعد ِ ْ ُجاء ما َ ُ ْ َ 

نات ُا ِّ َلب ًبغی ْ ْ ْبی اَ ُ َ ْ َفھد َ َ َالذین ُاهللا یَ ِ
ُآمنـوا َّ َملـا َ ُاختلفـوا ِ َ َ ِفیـه ْ َمـن ِ ق ِ ِّا َـ ِبإذنـه ْ ِ ْ ِ ُواهللا ِ ِـدی َ ْ ْمـن َ ُاء َ ٍصـراط ِإىل َـش ٍمـستقمي ِ ِ َ ْ ُ 

َفبعث َ َ یني ُاهللا َ َا ِّ ِ َمبشرین َّلن ِ
ِّ َ َومنذرین ُ ِ ِ ْ ُ َوأنزل َ َ ْ َ ُمعھم َ ُ َ تـاب َ َا ق ْلِک ِّبـا َ ْ

ُْکَم ِ َ َبـني ِلـ ْ ِالنـاس َ
َّ َ ُاختلفـوا ِفـ َ َ ِفیـه ْ ِ )بقـره /

ُالنــاس َاکن َومــا  و )٢١٣ َّإال َّ ًأمــة ِ َّ ًواحــ ُ َ ُفــاختلفوا ِ َ َ ْ ْولــو َ َ ٌکلمــة ال َ َ ِ
ْســبقت َ َ َ ْمــن َ ِّربــ ِ َلقــضی َكَ ِ ُ ْبیــ َ ُ َ ْ ِفیــه ِفــ َ َتلفــون ِ ُ ِ َ

ْ َ
 

 ایـن آیـات بیـان. فطرت به میـان آمـده اسـت سخن از اختالف برخاسته از، )١٩/ یونس(
: تـا  بـی،سـویوحقـی بر( انـد جمعی داشته حیات، اولیه و بسیط در شکلی دارند که مردم می
 امــا در دو ســطح اخــتالف میــان آنهــا ایجــاد ،)٢/١٣٢: ١۴٢٢، ثعلبــی ؛١/٢۴، یوطیســ ؛١/٣٢

کیـد أ تنها بر یک اختالف ت،ی مخالفأکه در راین گو ؛)٢/١١٨: ١۴١٧ ،طباطبایی( گشت
  .)٢/١٩۴: ١۴٠٩ ،طوسی؛ ٣٧٣ـ۶/٣٧٢: ١۴٠٠فخر رازی، ( رفته است

  داللـتً ظـاهرا،آیه نخست در صدر واحده امت لفظ همراه با» ناس«کاربرد کلمه 
 انبیــای بعثت از پیش ایشـان وحدت و )فطرت طریق ًظاهـرا( آیین یک بر آنان اتحاد بر

اولیـه پدیـد آمـد و  فطرت همان بر صرف تکیۀ اختالف نخست با. کتاب دارد صاحب
اختالف دوم پس از بعثت انبیا و ناشی از ظلم به . گردید» وحدت«ب از بین رفتن موج

ًبغی (یکدیگر بود ْ   .)٣۶٢: ١٣٧٧ ،جوادی آملی() اَ
  بـا یکـدیگرهـا  رابطه تسخیری انسان،فطرت اولیه عبارتند از نیروی مشترک ادراکی

کـه بطـه و اینبـرای تحقـق ایـن را» بـاریواسطه بـودن ادراکـات اعت «،)اعتبار استخدام(
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 آورنـد مـی همه چیز و همه کس را برای رسیدن به کماالت خود به استخدام درها انسان
  .)١١۶ و ١١۴ :١۴١٧، طباطبایی( )استخدام متقابل و اعتبار اجتماع(

 از یکـدیگر ضـروری نمـود کـه انبیـای الهـی بـا ها کشی انسان برای مهار تمایل بهره
، جـوادی آملـی( ند تا اختالف موجود را حل کنندکتب آسمانی در نقش داوران عادل آمد

٣: ١٣٧٧۶۴(.  
 خواهـد  مـیانسان با هدایت طبیعت و تکـوین از همـه سـود خـود را«که خالصه آن

و بـرای سـود ) اعتبار اجتماع( خواهد  میو برای سود خود سود همه را) اعتبار استخدام(
: ١٣۶۴ ،طباطبـایی( )ماعتبار حـسن عـدالت و قـبح ظلـ( خواهد  میهمه عدل اجتماعی را

٢/١٩٩(.  
 عـدالت اجتمـاعی خـود قـراردادی عملـی اسـت کـه مـضمون آن ،این تحلیل بر بنا

 مضمون ایـن قـرارداد و عمـل بـه آن .)١١۶ و ٢/٧٠: ١۴١٧ همـو،( است» استخدام متقابل«
  .)٧٣ :١٣٨٩ ،یزدانی مقدم( عدالت اجتماعی است

قراردادهای فرعی «و ) یالملل بینهدات مانند معا( »ها ی میان اقوام و امتهاقرارداد«
طباطبایی، ( باشند  میمبتنی بر همان قرارداد عام اجتماعی) مانند عقود خصوصی( »فردی
١۴١٧ :۵/١۵٩(.  

حال نکته در اینجاست که بشر برای دوام حیات اجتماعی و کشف مقررات مربوط 
ی هـا آموزه« نیازمند ، عالوه بر عقل و عرف،)عدالت اجتماعی(به ایجاد روابط عادالنه 

سـویه و  کشی یـک  بهره، زیرا از نظر این کتاب آسمانی؛)١٢/٣٣١: همان(است » وحیانی
  .)۴/٩٢ :همان( پرستی و شرک است طرفه مذموم و ریشه بت نفع یک

الت ی الهـی مـردم را بـه عـدهـا پیامبران عالوه بر دعوت به توحید بـا تـشریع آمـوزه
 و آن را )٢٩٣ :همـان( انـد ی اجتماعی فرا خواندهها وستدگذاری در داد اجتماعی و قانون

ْلقـد مانند (سرلوحه بعثت خویش  َ ْأرسـلنا َ َ ْ َرسـلنا َ ُ نـات ُ ِبا ِّ َلب ْ ْأنزلنـا َو ِ َ ْ ُمعھـم َ ُ َ تـاب َ َا َاملیـزان َو ْلِک ِ َلیقـوم ْ ُ َ ُالنـاس ِ َّ 
ِبالقـسط ْ ِ ْ ِ... )روشـن .)٩/٣۶٣: ١٣٧٢ ، طبرسـی؛٩/۵٣۴: ١۴٠٩ ،طوسـی(اند   قرار داده))٢۵ /حدید 

  فلسفههمحورانه، پای بر این تحلیل عدالت بنا» وفای به عهد«است که آموزه قرآنی قاعده 
  .)١٠٧ :١٣۵٣، مطهری( اسالمی به شمار آید حقوق

شـکنی  پیمـان ی الهـیها یکی از مصادیق بارز نیازمندی نظام حقوقی بشری به آموزه
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٢٠٧  

 با وجود قرائن قطعی از مصادیقی اسـت شکنی  قراردادی در صورت وقوع پیمانتعهدات
ی هـا شـکنی کـه از نـوآوری تبیین این گونه پیمان.  سوره انفال آمده است۵٨که در آیه 

سویه است و چنان که در تحلیل مفسران  کشی یک هقرآنی است همانند نقض واقعی بهر
  . اقدام متقابل در قبال آن مشروعیت دارد،از این آیه خواهد آمد

  »اقدام متقابل« قاعده مشروعیت. ٣
کند که حقوق   می زمانی تحقق پیدا،ی ناشی از نقض عهدالملل بین مسئولیت ًاصوال

 .(Sachariew, 1988: 277-278)  نقـض گـرددهـا ناشی از معاهدات در روابط میان دولـت
 گردند و از این رو می  نیز در نظام حقوق معاهدات تعیینها دامنه حقوق و تعهدات دولت

 این همه تنها با تحقق عمل متخلفانه با .)٢٢٩ :١٣٧٨، وکل( گردد  می این دو را موجبتالقی
  .(Brownlie, 1990: 343)دیده حق اقدام متقابل را خواهد یافت   دولت زیان،واقعی

ی فراتـر از نقـض المللـ بـیناما در کتاب آسمانی قرآن تعهـدات ناشـی از معاهـدات 
: اسـت تـشریع گردیـده» اقدام متقابـل« قاعده ،اسیمبتنی بر احراز دو شرط اس ،واقعی
  ).واقعی و حکمی(اشتراک مبنایی دو گونه نقض :  دوم،یینقض ابتدا تحقق: نخست

  یی شرط اجرای قاعدهابتدا نقض تحقق .١ـ٣
 ،»عهـد بـه یوفـا «قداسـت اصـل از شتریب چه هر انتیص یبرا ی قرآنآسمان کتاب

نمـوده ) واقعـی و یـا حکمـی(  نقض تعهداتمشروط به تحقق را »اقدام متقابل« حکم
َینقـضون« مفهوم نقض واقعی تعهدات روشن است و با کلماتی مانند .است ُ ُ ْ  ۴در آیـه » َ

تمـام سـخن بـر سـر تحلیـل . کنـد  میشکنی واقعی افاده معنایی پیدا سوره توبه بر پیمان
  .آیات مربوط به چگونگی جواز نقض متقابل در صورت نقض حکمی است

َّتخافن« مشتق کلمه یمعنا لیتحلبا  َ  سوره ۵٨رفته در آیه  به کار »خوف« ۀاز ماد(» َ
بینی امـر  پیش «،»خوف« زیرا معنای لغوی کلمه ؛توان به این مسئله پاسخ داد  می)انفال

 راغب( است و در امور دنیوی و اخروی است »های ظنی یا قطعی نامطلوبی از روی نشانه
تر آن را به معنای انتظار امر  ای از اهل لغت در معنایی وسیع ه پاره البت.)٣٠٣: تا بی اصفهانی،

 ،ابـراهیم مـصطفی و دیگـران(ناخوشایند یا از دست دادن امـری محبـوب و خوشـایند اسـت 
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معنـایی ایـن واژه ، اصـل شناسـان ای از لغـت  در نظر عده؛ گو اینکه)ذیل ماده خوف :١٣٢٧
  .)٢٠٣: ١۴١٢ ، و جزایریعسکری(نقصان و کاستی است 

 اصـفهانی، راغـب(» خـشیت«معنای کاربردی این واژه در قرآن بر خـالف واژه مـشابه 
 ؛ ٢٢/٨٧: ١۴١٢ طبـری،( مترادف انگاشته شـده اسـت» خوف« که گاه با کلمه )٢٨٣: تـا بی

ای انفعال   گونه،)٨/١٧٧: ١٣٧١ میبدی،؛ ١۶/١٠۶: ١۴٠٨، ابوالفتوح رازی؛ ١۴/٣۴٣ :١٣۶۴، قرطبی
 ارادی و طبیعی ناشی از انتظار امر ناخوشایند یا از دست دادن امری محبوب نفسانی غیر

  .)١٠/٢٩١: ١۴١٧، ؛ طباطبایی١٣٢٧، ابراهیم مصطفی و دیگران(و خوشایند است 
 و کـاربرد قرآنـی )٣٠٣: ١٣٨٧ ،ابـن فـارس(که در لغت » خوف«که کلمه نکته مهم آن

های تفسیری نیـز  در بسیاری از برداشت ،)١١: ١٣٩٢، حسینی طیب(معنای امر قلبی است  به
، قاسـمی( به کار رفتـه اسـت» های یقینی انتظار امری ناخوشایند از روی نشانه« به معنای

 ؛٣/٣۶٣ :تـا بـی ،سـویوحقـی بر؛ ١/۴٣٠: ١۴١٧، نـووی جـاوی؛ ٢/٣٢١: ١۴١۵ ،؛ بغـدادی۵/٣١٣ :تا بی
: ١۴١٩، اهللا فــضل ؛٩/١٣٩: ١۴٠٨ ،؛ ابوالفتــوح رازی١٠/٢٢: تــا بــی، مراغــی؛ ١٠/۴۴: ١۴١٨ ،زحیلــی

: ١٣٧٣ ،الهیجـی؛  ۴/۶٨: ١٣٧١ ،؛ میبدی٢/٢١٩: ١۴٢٢ ،ابن جوزی؛ ٣/۴٩٩: ١۴٢۴ ،مغنیه ؛۴٠۵/١٠
  .)٢/٨٧١: تا بی ،ابن عربی؛ ٢/٢٠٨

واژه  ، سـوره انفـال۵٨و مستند بـه آیـه » نقض عهد«همچنین فقها ذیل بحث جواز 
 ؛٨/٣٢: ١٣۶۴ ،؛ قرطبـی١/٣۵۶: ١۴٠۵ ،راونـدی( نـدا خوف را در معنای یادشده بـه کـار بـرده

  .)٢/۵٨: ١٣٩١ ،طوسی
ــسران  ــین مف ــدی١/۴٧٠: ١٣٧٣، الهیجــی(همچن ــر   در)٢/۴٩٣: ١٣٧١ ،؛ میب ــل دیگ تحلی

روهن ىف املضاجعَّاللَوا...  مثل آیه ( قرآنی این واژه کاربردهای وزهن فعظوهن وا افون  ِىت  ِ َ َ ْ ِ َّ َّ َُّ ُ ُُ ُ ْ َ ُ ِ َ َُ ُُش َ َ َ
ِ... 

  .اند ی رفتهأبر همین ر) )٣۴/ نساء(
) نیقی و علم  معنایبهخوف (ای از روایات این برداشت معنایی را   پاره،عالوه بر این

  .)١/۴٠٢: ١۴٢٢، ابن جوزی(کند   میییدأت
 سوره انفال با قـرار گـرفتن ۵٨در آیه » خیانت« واژه ،البته با تحلیلی که خواهد آمد

 اسـت یقطعـ قـرائنید افاده معنـای نقـض عهـد بـر اسـاس ٶم» ّتخافن«در کنار کلمه 
  .)٩/٧۶ :تا بی ،ابن عاشور؛ ٢/٢١٣: ١۴٠٧ ،زمخشری(

 ،شکنی مشرکان بر اساس قرائن قطعـی ید تحلیل پیمانٶل مهم و مییکی دیگر از دال
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: ١۴١٨، صـالحی الـشامی؛ ۵٩٨: ١٣۶٩، واقـدی(  استحضرت رسول اکرم»  عملیسیره«
۵/٣٠٩(.  

صـرف گمـان و اندیـشناکی نیـست کـه » خوف«هی نیز معنای مفهوم در تحلیل فق
ییـد أت »خـارجی قـرائن«بایـست بـا   می»ترس«فاقد هیچ قرینه و شاهدی باشد بلکه این 

 المـور استـشعرها ةالخیانـ« حتی فقها با عباراتی ماننـد .)٩/٣٧٨: ١٣٨۵ ،حلیمحقق ( گردد
کیــد أر ضــرورت قــرائن قطعــی ت بــ)١/۵١٧ :ب١۴١٠،  حلــی؛٢١/٢٩۴: ١٣۶٢ ،نجفــی(» مــنهم
روشن است در این روش احراز معنای قرائن قطعی نه مستند به آیه بلکه بر اساس . دارند

  .)١١۴: ١٣٧۶ای،  خامنه(باشد   می»اعتبار عرفی«

  اشتراک مبنایی دو گونه نقض تعهدات .٢ـ٣
عنایی میان  معاهدات نیز با توجه به رابطه مالملل بین کریم همانند حقوق قرآن نظر از

 مقابـل طرف ییابتدا نقض از پس تنها و تنها مسلمانان »یعهدشکن«آیات، حکم جواز 
  .است مانیپ بر یبندیپا بر اصل گرنهو شده دانسته روا

) توبـه سوره ۴ هیآ (تعهدات یواقع نقض علت به ای بنابراین جواز قاعده اقدام متقابل
 سـوره ۵٨ هیآ( )نقض حکمی (عهد فطرشکنی  قرائن قطعی دال بر پیمان سبب به ای و

میان این دو گونه نقض اشتراک معنـایی و مبنـایی در کـار . تشریع گردیده است) انفال
  .است

شـکنی  شکنی در صورت نخست بر این استدالل استوار است کـه پیمـان جواز پیمان
ٌبراءة مفاد آیه (از سوی مشرکان » نقض پیمان« به علت ،مسلمانان َ َمن َ ِرسـولهَو ِاهللا ِ ِ ُ َإىل َ َالـذین ِ ِ

َّ 
ْعاهدمت ُ ْ َمن َ َاملشرکني ِ ِ ِ

ْ ُ ْ )؛١٠/١٠١: ١۴١٨ ،زحیلـی(باشـد  مـی» مقابلـه بـه مثـل«عملـی ) )١/ توبه 
  .)٢٨ ۴/٩٠: ١٣٧١ ، میبدی؛٩/١۴٧: ١۴١٧ ،طباطبایی

 کفـار« میـانآیه اخیر بـا آیـات پـس از آن اسـت کـه » سیاقی هم«مبنای این نظریه 
 همـین سـوره بـا ۴چنـان کـه آیـه ؛ نهـد  میتفاوت» هدع به اداروف کفار« و »عهدشکن

َّإال کاربردن عبارت  َالذین ِ ِ
ْعاهدمت َّ ُ ْ َمن َ َاملشرکني ِ ِ ِ

ْ ُ َّمث ْ ْینقصومک َْمل ُ ُ ُ ُ ْ ًشیئ َ ْ ْومل اَ َ ُیظاهروا َ ِ ْعلیُکْم ُ َ ًأحد َ َ ُّا فأمتواَ ِ
َ ْإل َ

ِ
ْ َ ِ 

ْعھد ُ َ ْ ْمد ِإىل َ ِ ِ َّ َّإن ُ ُّب َاهللا ِ ِ
َاملتقـني ُ ِ َّ ُ ْ در دو مـصداق (  اسـتثنامـشرکین، از برائـت عمومیت بر

: ١٣٨٠ ،یورآبادسـ؛ ٩/١۵٠: ١۴١٧ ،طباطبـایی( کنـد وارد مـی) نقض مـستقیم و غیـر مـستقیم
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  .)١٠/۵۵: ١۴١٢ ،طبری ؛٢/٩١٠
 )١/ توبـه() نقض واقعـی( آیات مبنای قاعده نقض عهد متقابل ،در عین حال مفسران

فخـر (انـد  ارتبـاط معنـایی داده) نقض حکمـی( سوره انفال ۵٨ج در آیه با حکم مندررا 
زیرا از نظر آنان سیاق معنایی ؛ )٩/١۴٧: ١۴١٧طباطبـایی، ؛ ٢/٣١۴ بغوی،؛ ١۵/۵٢٣: ١۴٠٠ ،رازی

از سوی مـشرکان » نقض عهد ابتدایی« سوره انفال نیز بر تحقق ۵٨ و ۵۶یکسان دو آیه 
این همـسانی . کند  میواز پیمان شکنی داللتشرط حکم ج به عنوان پیش) طرف عهد(

  :توان به دالیل ذیل اثبات کرد  میسیاق را
َلذینَا  آیه ًاوال ِ

َعاهدت َّ ْ ْم َ ُ ْ َّمث ِ َینقضون ُ ُ ُ ْ ْعھد َ ُ َ ْ ِّکل ِىف َ ٍمرة ُ َّ ْو َ ُ َقون ال َ ُ َّ َ )دوکاربرد  با )۵۶/ توبـه 
ِّکل ِفی «دیق ٍمرة ُ َّ ْهم «و »َ ُیتق ال ُ َّ شکنی مکـرر مـشرکان پـس از  به صراحت از پیمان» َونَ

 همچنـین عبـارت .)٧/٢١٧: ١٣٩٢، مکـارم شـیرازی( عهد بستن سخن بـه میـان آورده اسـت
َینقضون« ُ ُ ْ مفید زمان حال و استقبال است و بر تعدد نقـض عهـد و تجدیـد آن داللـت » َ

َیتقون ال «دیقعالوه بر این از نظر مفسران . )۶/١٣۴: تا  بی،طنطاوی( کند می ُ َّ  هیـآ آخـر در» َ
: ١۴١٧طباطبـایی، ؛ ١٢/٢٧١: ١٣۶۵، صـادقی تهرانـی( کنـد می عهد از تخلف یمعنا بر داللت

  .)٢/٢١٩: ١۴٢٢ ،ابن جوزی؛  ۴/۶٨: ١٣٧١ ،؛ میبدی١۵/۴٩٧: ١۴٠٠ ،؛ فخر رازی٩/١١٢
در فرهنـگ قرآنـی را » وا ورزیـدنتقـ«ای از مفـسران کـه در آیـات دیگـر  حتی پاره

ارز بـا  ی هـمأجا بـه عنـوان یـک رکنند، در این تفسیر می» هی نداشتنپروای ال«معنای  به
َیتقون ال« قید ،دیدگاه قبلی ُ َّ : ١۴١٧طباطبایی، ( اند شکنی برداشت کرده را به معنای پیمان» َ

٩/١١٢(.  
سـیاقی دو آیـه یادشـده بـر شـرط نقـض  متناسب با این تحلیل تفسیری یا همـان هـم

 فقهــا نیــز همــواره نقــض ،)۴/٨۵٠: ١٣٧٢طبرســی،  ؛۵/۴٠۵: ١٣۶١،  اصــفهانیبــانوی(ابتــدایی 
 ،جـصاص(انـد  در نظـر گرفتـه) نبـذ (ابتدایی مشرکان را شرط اجرای قاعده اقـدام متقابـل

، راونـــدی؛ ٢/۵٨: ١۴٠٩، طوســـی؛ ٢١/٢٩۴: ١٣۶٢ ،؛ نجفـــی٢/۵۵: ١۴٠۴ ،جرجـــانی؛ ٢۵٢/۴: ١۴٠۵
  .)١/٣٧٠: ١۴١٩ ،فاضل مقداد؛ ١/٣۵۵: ١۴٠۵

 مفـسران بـا وجـود تفـاوت در تحلیـل معنـای ،همان طـور کـه اثبـات خـواهیم کـرد
) واقعـی و حکمـی(در قـرآن، نقـض عهـد را در معنـایی اعـم » تخـافن«کاربردی واژه 
  .اند برداشت کرده
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  »اقدام متقابل« محوری مبنای قرآنی قاعده عدالت. ۴
نامه وین دربـاره اقـدام عهد ۶٠ماده همان طور که پیش از این اشاره کردیم موضوع 

 دانسته شـده اسـتجویانه  نوعی اقدام تالفیمبنای آن در تحلیل حقوقی متقابل است و 
(McNair, 1961:579) هـا سـاختاری   دولـت،زیرا در این ماده و دیگر مقـررات عهدنامـه؛

بـه . باشـند  مـییالمللـ نیبـ یرفتارهـا در ١»مکانیسم خودیار«برابر دارند و برخوردار از 
. )اصل تناسب(است دهینگرد انشا قیدی آن، به واکنش و نقض درجه یبراین سبب هم

 این امر به .(Greig, 1994: 343) شده در نظر دارد این مقرره تنها به اهمیت تعهدات نقض
 بتوانـد بـدون محـدودیت و بـر اسـاس مبنـایی  کـهدهد  را میدیده این اجازه دولت زیان

  .ی معاصر استالملل بین مهمی در مقررات  این امر خأل.جویانه، پیمان را بشکند تالفی
 :به پنبه کردن رشته مستحکم تشبیه شـده» شکنی پیمان«ی قرآنی که ها اما در آموزه

 ا َوال ُو ِاکلىت َتُک
َّ ْضت َ َ َ َغزهلا َ ْ ْمن َ ِبعد ِ ْ ٍقوة َ َّ اث ُ ًأ ْنک  نقـض ، از نظـر مفـسران قـرآن،)٩٢ /نحـل( ...اَ

 : و علـت فـساد تـشریعی)٢/١١٨: ١۴١٧ ،طباطبـایی(عدالت اجتماعی کننده   سست،پیمان
 ... ُفأوفوا َْ یل َ َا ْ َواملیزان ْلَک ِ ْ ُسوا َوال َ َ َْ َالناس ت ْأشیاء َّ ُ َ ْ ُسدوا َوال َ ِ ْ ِاألرض ِىف ُ ْ َ َبعد ْ ْ ِإصـالحھا َ ْ ِ... )٨۵ /اعـراف( 

 ؛١٠/١٨٢: ١۴١٩، اهللا فضل؛ ٨/٢۴٠: ١۴١٨زحیلی، ؛ ٢/٢٣٨: ١۴١٩ ،ابن عجیبه( شمار آمده استبه 
  .)٢/٢١۴ ،بغوی

َیرقبـون ال  :همچنین مفسران، علت تکرار عبارات یکـسان ُ ُ ْ ٍمـؤمن ِىف َ ِ ْ ًّإال ُ ًذمـة َوال ِ َّ ِ ، در دو 
َفاسقون« سوره توبه با دو وصف متفاوت ١٠ و ٨سیاق  آیه هم ُ

شـکنان  به معنـای پیمـان »ِ
َالمعتدون« و )٨/٨٠: ١٣۶۴ ،؛ قرطبی۵/١۵١: ١٣٧٢طبرسی، ؛ ۴/١۴٢ :١۴١٢ ،مظهری( ُ َ ْ ُ معنای  به» ْ

 ؛٣/٣٩٢: تا بی ،سویوحقی بر؛ ۵/٢۵٢: ١۴١۵ آلوسی،؛  ٣/٨٢ کاشانی، اهللا مالفتح(رز َو ستمگران شرر
نووی ( اند ناقضان عهد تفسیر کرده» پیشگی ستم«کید و تقبیح بر أ را ت)١٠/۶۴: تا بیمراغی، 
  .)١/٢٩٩: ١٩٩٩،  نخجوانیعلوان؛ ١/۴٣٩: ١۴١٧جاوی، 

سـویه  بـه معنـای مـانع اسـتخدام یـک» وفای به عهد«این برداشت با توجه به تفسیر 
  . سازگار استً کامال)۵/١۵٩ :١۴١٧، طباطبایی( انسان و پایه مهم برپایی عدالت اجتماعی

شکنی را با تحلیـل تفـسیری  محوری قاعده اقدام متقابل در قبال پیمان مبنای عدالت

                                                                 
1. Self-help mechanism. 
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بـا ) عـدالت اجتمـاعی( زیرا توازن در حقوق و تعهدات ؛ سوره انفال تبیین نماییم۵٨ آیه
  .نقض پیشین پیمان از میان رفته است

  :گردند  میتقسیم دسته اقدام متقابل به دو،  الهیآیاتبه یاد داشته باشیم که در 
 در ایـن آیـات.  داللـت دارنـد بـه عهـدیمثل در وفا مقابله بهآیات دسته نخست بر 

َکیف : مانند( ْ ُون َ َللمشرکني َیُک ِ ِ
ْ ُ ْ ٌعھد ِ ْ َعند َ ْ َعند َو ِاهللا ِ ْ ِرسوله ِ ِ ُ َّإال َ َالذین ِ ِ

ْعاهدمت َّ ُ ْ َعند َ ْ د ِ ِا ِ
ْ رام ْملَ ِا َـ َفمـا ْ ُاسـتقاموا َ َ ْ 

ُلکــْم ُفاســتقیموا َ ِ َ ْ ْهلــم َ ُ َّإن َ ُّب َاهللا ِ ــ ِ
ِاملتقــني ُ َّ ُ ْ )ی مــشرکان،  در قبــال اجــرای پیمــان از ســو))٧/ توبــه

  .)۵/۴٠۵: ١٣۶۶ ، قمی مشهدی؛ ١٠/٨٧: ١۴١٨، صافی( اند گشتهمسلمانان متعهد به انجام عهد 
» مثل  بهمقابله« و » به عهدیوفا« راستای  هماصلدر تحلیل فقهی نیز بر اجرای دو 

: ١٣٩٣ ،هابـن قدامـ؛ ١/٣۵۵: ١۴٠۵، راونـدی( کیـد شـده اسـتأمستند به این دسته از آیـات ت
  .)۵٢٢ـ ۵١٧

افن : مانند(دسته دوم آیاتی است  َّوإما  َ َ ّ ِ َ... )مثل در نقـض  مقابله بهبر   که))۵٨ /انفال
  . داللت دارندعهد

 تحلیل رابطه معنـایی میـان دو ،روش مناسب کشف مبنای قاعده در این گونه آیات
ًخیانة«واژه  َ َالخائنین« و» ِ ِ ِ

  .در این آیه است »ْ
 حـق بـا مخالفـت ،)بـا دو بـار اسـتعمال(ن واژه در آیـه که معنای لغوی ایتوضیح این

 ،راغـب اصـفهانی( اسـت امانت در خیانت یمعنا با متفاوت و »عهد سری نقض« وسیله به
 ایـن ، و در کاربردهـای قرآنـی)۶/٢۴۵: ١۴٠٨ ،؛ طریحـی٢/٢٣١: ١٣٨٧ ،ابـن فـارس؛ ٣٠۵ :تا بی

 ،نـووی جـاوی( شـده اسـتکلمه به معنایی ضد ارزشی و از روی خدعه و نیرنـگ تفـسیر 
  .)۴/٣۶٩ :١۴٢٢، ثعلبی؛ ٢/٣٠٢بغوی، ؛ ١۵/۴٩٧ :١۴٠٠، فخر رازی ؛۴٣٠/١: ١۴١٧

َّإن دو نظریه متفاوت درباره تفسیر عبارت آخر آیـه  ُّب ال َاهللا ِ ـ ِ
ائنني ُ َا ِ ِ ـ ْ

؛  مطـرح اسـت
ّوإمـا  :  آراء، متعلق معنایی عبارت اخیر و عبـارت صـدر آیـهزتوضیح که در یکی ا بدین ِ َ

ًافن من قوم خــیانة َ ِ ٍ ْ
َ ْ َِّ َ َ

 ،یکـسان اسـت و آیـه ،ه کار رفتهب ماده خیانت ز که در آنها مشتقاتی ا 
 مخاطبـان ،ی مقابلأباشد ولی در ر  میصدد تقبیح مشرکان به خاطر عهدشکنی آنان در

  .باشند  میو مخاطبان عبارت ذیل آیه، مسلمانان» مشرکان«عبارت صدر آیه 
یکـی برگـرفتن یــا : صـلی مبنـای تفــاوت ایـن دو دیـدگاه تفـسیری اســتدو عامـل ا

واگذاشتن قرینه سیاق آیه در تحلیل معنای خیانت و دیگری اختالف در تحلیـل معنـای 
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  .»علی سواء «عبارت
شـویم کـه مبنـای   میتنها یادآور. تفاوت دوم را در قسمت بعدی بحث خواهیم کرد

از این عبارت در آیه و روایات » قید اعالم«نباط است) فقهی و تفسیری(ی دوم أاستنباط ر
  .مفسر آن است

ای  آیـه ای و بـرون آیـه  درون)٣/۴١٣شـاطبی، ( لفظـی» سیاق «،نظر از این عامل صرف
  .باشند  میترین مبنای تفاوت دو دیدگاه تفسیری مهم

ارتبـاط (دیدگاه نخست بر آن است کـه اثبـات نمایـد بـا احـراز شـرط تحقـق سـیاق 
 تقبیح ، مراد آیه،)٨: ١٣٨۶  ،جعفـری() »خیانت«و » خائنین«مفهومی کلمات  و موضوعی

مفاد . باشند شکنی می صدد پیمان در» قرائن مقرون به علم«مشرکانی است که بر اساس 
  :چنین است» خیانت«این نظریه با فرض ارتباط معنایی دو مشتق از واژه 

رود، دوسـت   مـیدشـکنی آنـان مشرکانی را که قرائن قطعی بـر عه،خداوند سبحان
، ابـن کثیـر؛  ۴/۶٩: ١٣٧١ ،میبـدی؛ ١/۴٣٠: ١۴١٧نووی جاوی،  ؛١٨٩ :١٣۶٩کاشفی سبزواری، (ندارد 

زیـرا نقـض پیمـان در وهلـه ؛ )٩/١۴٠: ١۴٠٨ابوالفتـوح رازی، ؛ ٢/١٢٣ ،سـلیمان بـن مقاتل؛ ٧٠/۴
 ًن اسـاس طبیعتـاانجام گردید و بر همـی) و نه توسط مسلمانان(وسیله مشرکان ه نخست ب

: ١٣٨٠ ،یورآبادسـ ؛۵/١۴۴: ١۴٠٩، یطوسـ(گیـرد  نفرت و دشمنی خداوند به آنان تعلـق مـی
 :شـکنی بـا مـشرکان این امر بـه پیمـانبنابر. )۵/٣۴١ ،اندلسی؛ ٢/٣۶۵: ١۴١۴ ،شوکانی ؛ ٢/٨٩٩
 ْفانبذ

ِ ْ
ْإل َ

ِ
ْ َ ِ ،های قطعی بر نقض عهد آنان است  واکنشی حقوقی در قبال نشانه.  

  :باشد  میتفصیل ای این تفسیر بدین آیه ی سیاقی برونها داللت
َالـذین :  همین سـوره۵۶چنان که آیه . باشند  می در یک سیاق۵٨ تا ۵۶ سه آیه ًاوال ِ

َّ 
َعاهدت ْ ْم َ ُ ْ َّمث ِ َینقضون ُ ُ ُ ْ ْعھد َ ُ َ ْ ِّکل ِىف َ ٍمرة ُ َّ ْ َو َ َقون ال ُ ُ َّ َمـشرکان دارد که روی سـخن بـا   می بیان

زحیلی، ( کنند است که پس از بستن عهد به طور مکرر آن را نقض میی ایمان بی تقوای بی
پیمـان از  مکـرر نقـض ، با آیـات بعـدی۵۶سیاقی آیه  همبه  با توجه ً ثانیا.)۴٣/١٠: ١۴١٨

 واکنش گونه دو عیتشر موجب )١٠/٢١: تا بی، مراغی؛ ۴/١٠۴: ١۴١٢، مظهری(سوی مشرکان 
  .است دهیگرد) ۵٨ و ۵٧ اتیآ موضوع (آن قبال در یاله دستور و

احکامی ) ۵٨ و ۵٧اعتنایی به پیمان در آیات  اعالن جنگ و بی(این دو دستور الهی 
شکن هستند أیوس شدن از مشرکان عهدفرعی از امر کلی سفارش خداوند به پیامبر در م
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 دسته از مشرکان علنی  گاهی تجلی ویژگی نقض پیمان این؛ زیرا)٩/١۴٢: تا  بی،ابن عاشور(
َّفإمـا  :است و آشکار ِ

ْتثقفـ َ ُ َّ َ َ ْ رب ِىف َ ِا ْ َـ ْفـشرد ْ ِّ َ َ ْ ِ ْمـن ِ ْخلفھـم َ ُ َ ْ ْلعلھـم َ ُ َّ َ َیـذرکون َ ُ ََّ َّ
 )در ایـن ؛)۵٧/ انفـال 

؛ ۴/١٠۴: ١۴١٢، مظهری(کید گشته است أ ت۵۶شکنان در آیه  صورت جنگ با همان پیمان
َّوإمـا شکنی به کنایه و بر اساس امارات قطعی   نیز جواز پیمان گاهی.)١٠/٢١: تا بی، مراغی ِ َ 
َّافن َ ْمـن َ ٍقـوم ِ ْ

ًخیانـة َ َ ْفانبـذ ِ
ِ ْ

ْإلـ َ
ِ
ْ َ

ٍسـواء َ ِ َّإن َ ُّب ال َاهللا ِ ـ ِ
ائنني ُ َا ِ ِ ـ ْ

 )تـشریع گردیـده اسـت)۵٨/ انفـال  
  .)٨/٣١: ١٣۶۴، قرطبی(

نیز بـر » سیره« زیرا ؛کنند یید میأه را ت نیز این دیدگالفظی قرائن پیوسته غیرهمچنین 
 ،قرطبی؛ ٨/٣٠: ١۴٢۵ ،هشام ابن(کند   میشده در سوره انفال داللتارتباط معنایی آیات یاد

یـد ٶایـن آیـات م نـزول نأشـروایـات  ، عالوه بر این.)۵/١۴۴: ١۴٠٩، یطوس ؛۴٠/٢: ١٣۶۴
  .)١/۴٣٠: ١۴١٧، ؛ نووی جاوی٩/١۴٠: ١۴٠٨ ،ابوالفتوح رازی( دیدگاه نخست است

ْوإن  : همـین سـوره۶١ با آیه ۵٨سیاقی آیه  این، هم عالوه بر ِ ُـوا َ َ ِللـسمل َج
ْ َّ ْفـا ِ َ ْج ْکـل َو َهلـا َ َّ َ َ َ ُإنه ِاهللا َ َّ َهو ِ ُالسمیع ُ ِ ُالعلـمي َّ ِ َ

ْ
 )قرطبـی،؛ ٢/٧٠: ١۴٠۴ ،جرجانی؛ ٧/٢٣٠: ١٣٧۴ ، و دیگرانرازییش مکارم 

نقـض (مسلمانان در برابر خیانـت » قابلاقدام مت«یید جواز أدر تای مهم   قرینه)٣٩ :١٣۶۴
: ١٣٧٢ ،طبرسـی( زیرا بر اساس قول مختار در عدم نـسخ؛ مشرکان است) عهد غیر آشکار

و » جـنح«  و معناهای کـاربردی واژگـان از دو مـاده)١/٣٨٠: ١۴١٩ ،؛ فاضل مقـداد١٠/٢۵١
 سـوره ۶١ آیه ،)٢٠٧: تا بیاصفهانی،  اغبر، ٢/۵۴: ١٣٨١ ،قرشی؛ ٢/٣۴٧: ١۴٠٨ ،طریحی(» سلم«

ِللسلم«انفال با کاربرد کلمه 
ْ َّ  ،طبرسـی( شـکن داللـت دارد بـر صـلح بـا مـشرکان پیمـان» ِ

٢: ١٣٧٢/۴٩۶(.  
 افروزی  که پیامد آن جنگ۵٨شکنی مشرکان در آیه  فرض پیمان پیشبر  روشن است بنا

کـه ایـن آیـات بـاز آن. ت دارد بر جواز صلح داللـاست، آیه اخیر در صورت تمایل آنان
بـر حکـم آیـه  توان بنا رود می می» انتظار خیانت«دارند که با همان کسانی که  مقرر می

؛ ۴/٧۴ابـن کثیـر، (در صورت تمایل آنها به صلح آنـان واکـنش مثبـت نـشان داد  انفال ۶١
 کنند یید میأ تسیاقی را ای از روایات تفسیری نیز این هم  پاره.)٩/١۴٣: ١۴٠٨ ،ابوالفتوح رازی

  .)١/٢٩٢: ١٣٧١میبدی، ؛ ٣٢٨ :١٣٧٢طبرسی، (
َّإن بنابراین عبارت  ُّب ال َاهللا ِ ِ

ائنني ُ َا ِ ِ
ْ

 جملـه بـرای تعلیل  ْفانبـذ
ِ ْ

ْإلـ َ
ِ
ْ َ

ٍسـواء َ ِ َو  اسـت 
این تفسیر . با موضوع عبارت اخیر آیه متفاوت است» نقض عهد«مخاطب جمله حکم 
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٢١۵  

  .نماید  میمثل بودن نقض عهد از سوی مسلمانان را تبیین نیکی مقابله به به
ٍسواء َعلی«محور   چگونگی ارتباط معنایی قید عدالت،ی بعدیها در قسمت با این » َ

  .گردد  میتفسیر از عبارت اخیر آیه تبیین
  :بر نظریه دوم تفسیر عبارت اخیر آیه این گونه است اما بنا

 جنـگه بـ آغاز ،کننده به عهد مشرکان خیانتشکنی به  پیمان الغای اعالم از پیش«
: ١۴١٢ ،؛ طبـری٢۴١ :١۴١۵ ،واحـدی(»  و خداوند خیانتکاران را دوست نـدارداست خیانت

، ابـن عجیبـه؛ ٢/۴١۴: ١۴١٧ ،فیضی؛ ۵/٣۶٢: ١٣۶۶ ،قمی مشهدی؛  ۴/٨۵٠: ١٣٧٢طبرسی، ؛ ١٠/١٩
١۴٢/٣: ١٩۴١(.  

 که فسخ عهد و شـروع روابـط  خیانت و فریبکاری آن است،در این دیدگاه تفسیری
شـکنی ؛ چه اینکه ایـن اعـالم عهد)١٠/١٩: ١۴١٢ ،طبـری( پیشتر اعالم نگردد ،مخاصمانه

 ،واحـدی( سـازد  مـیورزی در روابـط قـراردادی از مـسلمانان را دور  توهم خیانـت،متقابل
ی عبارت اخیر آیه هشدار بـه مـسلمانان داده شـده أبر این ر  روشن است بنا.)٢۴١: ١۴١۵

  .)۴/٨۵٠: ١٣٧٢ ،طبرسی(است که بدون اعالم قبلی پیمان را نقض نکنند 
نیز بـا پیـروی از ایـن دیـدگاه تفـسیری و بـا ) ی عالمه حلیأمانند ر(در نظریه فقهی 

ماننـد روایـت منقـول از حـضرت رسـول (سـیاقی  فرااستداللی مشابه، به دلیـل روایـی و
و أتها ّی ینقضی مـدّها حتّال یحلقده و عّبین قوم عهد فال یشدمن کان بینه و«:  اکرم
 ،را از عبارت اخیـر روایـت» الزام به اعالم«استناد شده و مفهوم ) »لیهم علی سواءإینبذ 

  .)٩/٣٧٧: ١٣٨۵ ،حلی( البته بدون تصریح در روایت استنباط گردیده است
» الـزام بـه اعـالم«بـا قیـد » خیانـت«رسـد بـا توجـه بـه ارتبـاط معنـایی   مـیبه نظـر

ٍسواء َعلی« فهم دقیق این دیدگاه تفسیری جز با تحلیل عبارت ،شکنی مانپی پذیر  امکان» َ
  .نباشد

پوشـی از  بـا چـشم(به عنوان مقدمه به تفاوت معنایی این دو دیدگاه عمـده تفـسیری 
  :شویم  میشده را یادآوردر معنای عبارت یاد) های تفسیری اندک تفاوت

 برابـری بـا را آنهـا پیمان ،ترسیدی ای بسته پیمان اآنه با که قومی خیانت از اگر ...«
 هـم بـا پیمـان نقـضه بـ علـم در آنهـا و تو تا کن اعالم و (کن نقض و بینداز بسویشان
 بـا یعنـی باشـد عـدل یامعنـه ب شاید  ودارد  نمیهمانا خدا خیانتکاران را دوست) باشید
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پیشگان را دوسـت  یانت همانا خداوند آن خکن رد خودشانه ب و بشکن را پیمان عدالت
: ١۴١٩، اهللا فـضل؛ ۴/١٠۴: ١۴١٢ مظهـری،؛  ٣/۶۴: ١۴١٨، ؛ بیضاوی۵/٢١٩: ١۴١۵، آلوسی(» ندارد
ــایی؛ ۵/١۴۵: ١۴٠٩ ،یطوســ؛ ۴٠۵/١٠ ــالبی٩/١١٣: ١۴١٧، طباطب ــه٣/١۴۶: ١۴١٨ ،؛ ثع ــن عجیب  ،؛ اب

  .)٣/٣۶٠: ١٣٨١ ،قرشی؛ ٢/٣۴١: ١۴١٩
 مبنـای اسـتدالل ایـن .)٢٢٠: ١۴٢٢ ،بن جوزیا( ی اکثر مفسران استأر، تفسیر نخست

 بـه معنـای برابـری اسـت یک رکنـی و» سواء«ی یکی آن است که اصل معنایی واژه أر
میـان عبـارت ، که بسیاری از ایـن دسـته مفـسران و دیگر آن)۴۴٠ـ۴٣٩ :تا ، بیاصفهانی راغب(
 ْفانبذ

ِ ْ
ْإل َ

ِ
ْ َ ٍسواء َ ِ َزیـرا از نظـر آنهـا مخفـی ؛انـد ی قائـل و عبارت اخیر آیه ارتباط معنای 
ای  اعتباری پیمان در نزد مسلمانان پس از نقض ابتدایی مشرکان خود گونه داشتن بی نگه

ماند   می زیرا در صورت عدم اعالم توهم اعتبار عهد همچنان باقی؛مکر و خیانت است
 ،شریزمخـ( و این در حالی است که خیانت از سوی خداوند سبحان نهی گردیـده اسـت

  .)۵/١۴۵: ١۴٠٩ ،یطوس؛ ٢٣١: ١۴٠٧
که در این دیدگاه برای میزان و درجه اجرای نقـض متقابـل هـیچ معیـاری شگفت آن

  .گردد  نمیبرآمده از آیه توصیه
 به کدامین حجت مخاطب عبارت اخیـر آیـه و ًآید که اوال  میحال این پرسش پیش

نیـا قیـد ًثا) ل آیه مـسلمانانمخاطب صدر آیه مشرکان و ذی( گردد؟  میصدر آیه متفاوت
ْفانبذ با چه تحلیلی لغوی از عبارت  »اعتباری عهد اعالم بی«

ِ ْ
ْإل َ

ِ
ْ َ ٍسواء َ ِ َ قابل استنباط 

  است؟
) شـکنی ابتـدایی تناسب نقض متقابـل بـا پیمـان(اما در تفسیر دوم چارچوب خاص 

 و توازن و دوری از افراط و )١٠/۴٠۵: ١۴١٩، اهللا فـضل(تعیین گردیده » اقدام متقابل«برای 
  .)٣/١۴۶: ١۴١٨ ،ثعالبی(  شرط اصلی اجرای قاعده شمرده شده است،تفریط

دو «با آن تحلیل لغوی که اصل معنایی را » سواء«رسد معنای سیاقی واژه   میبه نظر
  سـازگار اسـتًکـامال) »اعتـدال«همراه بـا » فراط و تفریطدوری از ا«(داند   می»رکنی

  .)۵/٢٧٩: ١٣٩٨، مصطفوی(
 خطـاب قرآنـی در تقبـیح ،در این دیدگاه همان طور که پیش از این استدالل کـردیم

ترین هشدار به مسلمانان رعایت عدالت  باشند و مهم  میشکن خیانت تنها مشرکان پیمان
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 نقض متقابل است که با هدف تشریعی آن که همانا ایجاد توازن حقوق و تکالیف و در
  . سازگاری دارد،سویه است شی یکک جلوگیری از بهره

  گیری نتیجه
وفـای بـه «بخشی دوباره به اصل مقـدس را اعتبار» اقدام متقابل «قرآن کریم قاعده

این کتاب آسمانی در . محور دارد داند که همانند قاعده اخیر مبنایی عدالت  می»عهدی
 واقعی و در بر گرفتنعین گستردن دامنه جواز اجرای این قاعده به فراتر از مقابله با نقض 

محـوری  بـر عـدالت) نقـض حکمـی( شکنی مبتنی بر قرائن قطعی مصداق جدید پیمان
 حقـوق معاهـدات الملـل بـینهر دوی این نـوآوری قرآنـی در نظـام . کید داردأقاعده ت

  .مفقود است
از آیـه » اقدام متقابل«البته مفسران دو رویکرد تفسیری متفاوت برای استنباط قاعده 

و » ای گـزاره تـک« شیوه برداشـت: اند گرفتهبه کار ) نقض حکمی( »انفال«ه  سور۵٨
  .»وارگی معنایی نظام«شیوه تفسیر 

کیـد دارنـد ولـی أبـا نقـض ابتـدایی ت» تقابل«دو رویکرد بر خصوصیت  که هرا اینب
 ) خیانـت و علـی سـواء،خـوف( شـدههای بنیادین آیه یاد اختالف این دو در تفسیر واژه

  .دو دیدگاه متفاوت گشته استموجب ارائه 
سیاق و یـا  یاز از ارتباط معنایی با آیات همن ، معنای هر سه کلمه بیدر دیدگاه نخست

  .گردند  میتفسیر» وفای به عهد«آیات مربوط به 
 »خـوف« داور تعیـین معنـای کلمـه ،دیـدگاه تفـسیری نخـست تفصیل کـه در بدین

اسـت امـا در دیـدگاه دوم » عـرف«) قینـیهـای ی انتظار امری ناخوشایند از روی نشانه(
  .باشند  میکننده معنا شناسی لغوی و دیگر کاربردهای قرآنی مرجع روشنامعن

  بـا فـرض معنـای یـک رکنـی،ی تفـسیری هماننـد تحلیـل فقهـیأهمچنین در این ر
» اعـالم« قیـد ، بـدون ارائـه دلیـل برخاسـته از تحلیـل آیـات،»سواء«از واژه » برابری«

َّإن : با جمله آخر آیه» علی سواء«تقابل مبتنی بر وابستگی معنایی عبارت شکنی م پیمان ِ 
ُّب ال َاهللا ِ

ائنني ُ َا ِ ِ ـ ْ
مخاطب تقبیح ذیل آیه نیـز مـسلمانان خواهنـد .  برداشت گردیده است
 ،»نظـام معنـایی«امـا در شـیوه تفـسیری . شـکنی متقابـل اعـالم نکننـد بود اگـر پیمـان
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دوری از «(دو رکنـی اسـت » سواء«جسته است و معنای واژه  بر، قاعدهمحوری عدالت
در نقــض متقابــل » تناســب«این رعایــت بنــابر. )»اعتــدال«همــراه بــا » افــراط و تفــریط
 زشـت ،در نتیجه هـدف از تـشریع عبـارت آخـر آیـه هماننـد صـدر آیـه. ضروری است

  .ابتدایی مشرکان است» شکنی پیمان«شمردن 
 اسـتناد ،هـا فـرض حکیمانـه بـودن کـاربرد واژه پـیشروشن است در دیدگاه اخیر با 

این . ی به کار گرفته شده استأبرای اثبات ر) داللت سیاق(موضوعی و صدوری آیات 
 تام دارد و از توانـایی کـافی یگستری احکام تشریعی قرآن سازگار ی با مقصد عدالتأر

اهمیت نکته اخیـر . برخوردار است) قاعده نبذ(» اقدام متقابل«در معرفی مصداق نوین 
حـوزه حقـوق   موجـود درکردن خـأل آن است که این نوآوری قرآنی قابل طرح برای پر

  ی استالملل بینمعاهدات 
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  یشناس تابک
  . ق١۴٠٨ العربیه، ةالنهضة  مکتب،، بیروتتیسیر الکریم الرحمنآل سعدی، عبدالرحمن بن ناصر،  .١
  . ق١٣٢٧ المرتضی، ةکتب، تهران، مالمعجم الوسیطابراهیم مصطفی و دیگران،  .٢
الکتـاب العربـی،  دار، ، بیـروتزاد المـسیر فـی علـم التفـسیرابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمان بن علـی،  .٣

  .ق ١۴٢٢
یر و التنویر، طاهربن ابن عاشور، محمد  .۴   .تا جا، بی ، بیالتحر
  . ق١۴١٩ه،  قاهر،، حسن عباس زکی، مصرالبحر المدید فی تفسیر القرآن المجیدابن عجیبه، احمد،  .۵
  .تا جا، بی ، بیالقرآن احکام بن ابوبکر، ابن عربی، محمد بن عبداهللا .۶
  . ش١٣٨٧ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ،، قمترتیب معجم مقاییس اللغهابن فارس، احمد،  .٧
  .ق ١۴٠۴،  التراث العربیءدار احیا، بیروت، المغنیالدین،  ابن قدامه، موفق .٨
  .ق ١۴٠۵ نشر ادب حوزه، ،، قم العربلسانابن منظور، محمد بن مکرم،  .٩
  .تا فروشی مرتضوی، بی ، کتابحکام القرآنازبدة البیان فی ، احمد بن محمد، )مقدس( اردبیلی . ١٠
  دار، بیـروت،ه تحقیق علـی عبـدالباری عطیـ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمآلوسی، سیدمحمود،  . ١١

  .ق ١۴١۵، الکتب العلمیه
  . ق١۴١۵العلمیه، الکتب   دار،، بیروت)تفسیر خازن(التأویل فی معانی التنزیل لباب بغدادی، عالءالدین،  .١٢
  .ق ١۴١٨احیاء التراث العربی،   دار، بیروت،سرار التأویلاانوار التنزیل و  بن عمر، بیضاوی، عبداهللا . ١٣
بـی، ، بیـروت، دار احیـاء التـراث العرجواهر الحـسان فـی تفـسیر القـرآن لرحمان بن محمد،ثعالبی، عبدا .١۴

  .ق ١۴١٨
احیاء التراث   دار،، بیروتالکشف و البیان عن تفسیر القرآنثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد بن ابراهیم،  .١۵

  .ق ١۴٢٢ ،العربی
  .ش ١٣٧٧دانشگاه تهران، ، ، تهرانحزانذهان و جالء االجالء االجرجانی، ابوالمحاسن،  .١۶
  . ق١۴٠۴نوید، ، ، تهران)فسیر شاهیت( آیات االحکامجرجانی، سیدامیر ابوالفتوح بن مخدوم،  .١٧
  .ق ١۴٠۵ التراث العربی، ءاحیا  دار،، بیروتالقرآن احکامجصاص، احمد بن علی،  .١٨
  . ش١٣٨٩ ،سراء ا،، قمانتظار بشر از دین، جوادی آملی، عبداهللا .١٩
  . ش١٣٧٧ ، اسراء،، قمتفسیر موضوعی قرآن کریم، همو .٢٠
  .تا الفکر، بی  دار،روت، بیتفسیر روح البیانحقی بروسوی، اسماعیل،  .٢١
یر الفتاویابن ادریس، ، حلی .٢٢   .ق ١۴١٠انتشارات اسالمی، ، دفتر قمچاپ دوم، ، السرائر الحاوی لتحر
بـه  ،هعیالـش فقـه مؤسـسة» الفقهیـهع ینـابیال سلسلة«در ، االذهان ارشاد، )عالمه(حلی، حسن بن یوسف  .٢٣

  .)الف(  ق١۴١٠د،یمروار اصغر یعلکوشش 
  . ش١٣٨۵ التراث، ءآل البیت الحیاٶسسة  م،، قمالفقها تذکرة، )عالمه(حلی، حسن بن یوسف  .٢۴
اصـغر  علـیبـه کوشـش ، »سلسلة الینـابیع الفقهیـه«، در الحرامائل الحالل و قواعد االحکام فی مس، همو .٢۵

  .)ب(  ق١۴١٠، هاالسالمی ، الدارهالشیع مروارید، مؤسسة فقه
  .ش ١٣٧٧گنج دانش، ران، ته، قاعده مقابله با خساراتپور، مهراب،  داراب .٢۶
  .ق ١۴١۵، االرشاد، القرآن و بیانه ِاعرابالدین،  درویش، محی .٢٧
ی اسـالمی هـا  بنیاد پـژوهش،، مشهدالقرآن روض الجنان و روح الجنان فی تفسیررازی، حسین بن علی،  .٢٨

  .ق ١۴٠٨آستان قدس رضوی، 
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 مرعـشی اهللاة کتابخانـه آیـ،، قـمحکـامفقه القرآن فی شرح آیات اال، اهللاةالدین سعید بن هب راوندی، قطب .٢٩
  .ق ١۴٠۵نجفی، 

یعة و المـنهج بن مصطفی، ةزحیلی، وهب .٣٠ الفکـر المعاصـر،   دار،، بیـروتالتفسیر المنیر فی العقیدة و الشر
  .ق ١۴١٨

، ویـلأالکشاف عن حقائق غـوامض التنزیـل و عیـون االقاویـل فـی وجـوه التزمخشری، محمود بن عمر،  . ٣١
  .ق ١۴٠٧ ،لعربیالکتاب ا داربیروت، 

، بقلم السید العماد الحکیم و الشیخ مـصطفی االسـکندری،  النص الدینیةبحوث فی قرائالسند، محمد،  .٣٢
  . ق١۴٣٠ ، فدکة باقیات و مکتب،قم
  . ش١٣٨٠ فرهنگ نشر نو، ،، تهرانتفسیر سورآبادیسورآبادی، ابوبکر عتیق بن محمد،  . ٣٣
  .ق ١۴١٢الشروق،   دار،، بیروتفی ظالل القرآنسید بن قطب بن ابراهیم شاذلی،  .٣۴
  .ق ١۴٠۴،  نجفی مرعشیاهللاة کتابخانه آی،، قمالمنثور فی تفسیر المأثور الدرالدین،  سیوطی، جالل .٣۵
  .ق ١۴١۶النور للمطبوعات، ٶسسة  م،، بیروتتفسیر الجاللین، همو .٣۶
  . ق١۴٠٧ ،االلفین ة مکتبة، کویت، شرکالجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین، عبداهللاّشبر، سید .٣٧
  .ق ١۴١۴ دار ابن کثیر، دار الکلم الطیب، ،، دمشق، بیروتالقدیر فتحشوکانی، محمد بن علی،  .٣٨
  .ش ١٣۶۵ فرهنگ اسالمی، ،، قمالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآنصادقی تهرانی، محمد،  .٣٩
  . ق١۴١٨ ، دمشق،، بیروتعراب القرآنِاالجدول فی صافی، محمود بن ابراهیم،  .۴٠
 ،هفی سیرة خیر العباد هو کتاب فی الـسیرة النبویـالرشاد  سبل الهدی و ،محمد بن یوسف،  الشامیصالحی .۴١

  . ق١۴١٨ه، سالمیعلی للشئون االالمجلس اال
  .ش ١٣۶۴ صدرا، ،، تهراناصول فلسفه و روش رئالیسمحسین، طباطبایی، سیدمحمد .۴٢
  . ق١۴١٧، ، دفتر انتشارات اسالمی، قمالمیزان فی تفسیر القرآن، همو .۴٣
  . ش١٣٧٢ناصرخسرو، تهران، ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ابوعلی فضل بن حسنطبرسی،  .۴۴
  .ق ١۴١٢المعرفه،   دار،، بیروتجامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، ابوجعفر محمد بن جریر،  .۴۵
میه،  االسـالة الثقاقـ،احمد حسینی، قـم، تحقیق سیدمجمع البحرین و مطلع النیرینطریحی، فخرالدین،  .۴۶

  .ق ١۴٠٨
  .تا جا، بی ، بیالتفسیر الوسیط للقرآن الکریممحمد، طنطاوی، سید .۴٧
حمد حبیب قصیر العـاملی، ا، تحقیق و تصحیح التبیان فی تفسیر القرآنحسن،  بن  محمد،)شیخ( طوسی .۴٨

  .ق ١۴٠٩سالمی، عالم االمکتب اال
  .ق ١٣٩١ ،دفتر انتشارات اسالمی، قم، المبسوط فی فقه االمامیه، همو .۴٩
 کتـاب، »“خـوف” و تفاوت آن با “خشیت” قرآنی ۀپژوهشی در معنای واژ«محمود، حسینی، سید طیب .۵٠

  . ش١٣٩٢، بهار و تابستان  ٨ مارۀ ش،قیم
 مکتبـة ،عبدالهادی حکـیم، قـم، تحقیـق سـیدالقواعـد و الفوائـد، )شـهید اول(عاملی، محمد بن مکی  .۵١

  .تا المفید، بی
  .ق ١۴١٢انتشارات اسالمی، ، دفتر ، قموجوه الفروق اللغویهعسکری، ابوهالل و نورالدین جزایری،  .۵٢
یعمرتضی،  الهدی، سید علم .۵٣ یعـة الـی اصـول الـشر ، ، تـصحیح و تعلیـق ابوالقاسـم گرجـی، تهـرانهالذر

  .ش ١٣۴۶دانشگاه تهران، 
 و الحکـم ة للکلم القرآنیـةالموضح: لهیة و المفاتح الغیبیةالفواتح اال بن محمود، اهللاعلوان نخجوانی، نعمة .۵۴
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  .م ١٩٩٩ دار رکابی للنشر، ،، مصرالفرقانیه
چـاپ ابوالقاسـم خـویی،  سیداهللاةتقریرات درس آی، التنقیح فی شرح العروة الوثقیغروی تبریزی، علی،  .۵۵

  .تا ، بی البیت سسة آلٶ م،قمدوم، 
اض، ، تحقیـق طـه جـابر فیـاض العلـوانی، ریـالمحصول فی علم االصولفخر رازی، فخرالدین محمـد،  .۵۶

  .ق ١۴٠٠، هسالمیمام محمد بن سعود االجامعة اال
  .ق ١۴١٩ و النشر، ةالمالک للطباع  دار،، بیروتتفسیر من وحی القرآنحسین، دمحمد، سیاهللا فضل .۵٧
  .ق ١۴١٧المنار،   دار،، قملهام فی کالم الملک العالمسواطع االفیضی، ابوالفیض بن مبارک،  .۵٨
الکتـاب العلمیـه، منـشورات محمـد علـی   دار،، بیـروتأویـلمحاسـن التالدین،  قاسمی، محمد جمال .۵٩

  .تا بیضون، بی
  . ش١٣٨١الکتب االسالمیه،   دار،، تهرانقاموس قرآناکبر،  علیسیدقرشی بنابی،  .۶٠
  . ش١٣۶۴ناصرخسرو، ، ، تهرانحکام القرآنالجامع القرطبی، محمد بن احمد،  .۶١
 ،، بـه کوشـش حـسین درگـاهی الغرائـبتفسیر کنز الدقائق و بحـررضا، قمی مشهدی، محمد بن محمد .۶٢

  . ش١٣۶۶وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، 
  . ش١٣۶٩ اقبال، ،، تهرانةّمواهب علیکاشفی سبزواری، حسین بن علی،  .۶٣
نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی بـه کنوانـسیون بیـع «ربیعی،  مرضیه و کاظمی، محمود .۶۴

  . ش١٣٩١، بهار و تابستان ١، شمارۀ دانش حقوق مدنی ،»های حقوقی خارجی و نظام) ١٩٨٠( ی کاالالملل بین
  .ق ١۴٠٢چاپخانه علمیه، ، ، قم المنیرالتفسیر لکتاب اهللاکرمی حویزی، محمد،  .۶۵
  . ش١٣٧٣ داد، ،، تهرانتفسیر شریف الهیجیالهیجی، محمد،  .۶۶
  .تا عربی، بیاحیاء التراث ال  دار،، بیروتتفسیر المراغیمراغی، احمد بن مصطفی،  .۶٧
  . ق١٣٩٨ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ،، تهرانالتحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن،  .۶٨
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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢٩های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارۀ  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  

  ای انجیل کودکی با قرآن کریم بررسی مقایسه
    ١علی مالکاظمی  
    ٢سیدکمال معتمد شریعتی  

  دهکیچ
کـه ی غیر رسمی مسیحیت اسـت ها یکی از انجیل» انجیل کودکی توماس«

 شماری از خاورشناسان را بـر آن داشـته ،های میان آن و قرآن کریم برخی شباهت
.  برخی از آیات قرآن را از انجیل کودکی اقتباس نمـوده اسـتNکه پیامبر اکرم

له سـامان یافتـه اسـت کـه میـزان تـشابهات و ئلذا این نوشتار در پاسخ به ایـن مـس
 چـه میـزان اسـت و آیـا شـباهتهای اختالفات میان انجیل کودکی با قرآن کریم به

  موجود بیانگر اقتباس قرآن از انجیل کودکی است یا خیر؟
 گفـتن سخندهد که   انجیل کودکی با قرآن کریم نشان میای بررسی مقایسه

ی در شـمار آسـمان مائـده زولنـی و سیـپ و بـرصبیمـاری  دادن شـفا، گهواره در
 یآبهــا کــردن زیــتمقابــل  آمــده و در ممیکــر قــرآن درمعجزاتــی اســت کــه تنهــا 

                                                                 
 ١٠/۵/١٣٩۶:  ـ تاریخ پذیرش٩/١٠/١٣٩۵: تاریخ دریافت.  
  .(a.mollakazemi@du.ac.ir)استادیار دانشگاه دامغان . ١
ـــفهان . ٢ ـــشگاه اص ـــات دان ـــون قرائ ـــوم و فن ـــد عل ـــی ارش ـــشجوی کارشناس ـــسند(دان ـــسئولۀنوی )  م

(shariati.kamal@gmail.com).  
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 هکـوز دنیـگردان سـالم، چـوب یدرازا افزودن، اندک مقدار بر افزودن، رودخانه
آمـده  یکـودک لیانج در معجزاتی است که تنها ،حروف و الفبا به علمو  شکسته
 از دادن خبـر و مـرده کـردن زنـده، مـاریب دادن شـفا، گل از پرنده ساختن. است

از سـوی دیگـر .  اسـتمیکـر قرآن با یکودک لیانج اشتراکات نیز مهمترین بیغ
، نینفـر،  uیسیـع یبـراو بـرادر  پـدر ذکـراشتمال این انجیل بر مطالبی چـون 

 و تفـصیل داسـتانی و تکیـه بـر uیسیـعافـراد توسـط  استهزاء و ناسزا گفتن بـه
 Nجزئیات که تأثیری در بعد هدایتی و تربیتی ندارد و نیز امی بودن پیـامبر اکـرم

گاه بـه کتـب مقـدس و تفـاوت سـبک  باط و عدم بهرهو عدم ارت گیری از افراد آ
بیانی و محتوایی قرآن با انجیل کودکی به خوبی گویای خاستگاه وحیانی قـرآن و 

زدایـی از  های انجیل کودکی است که رویکرد تقـدس خاستگاه بشری در گزارش
  . در این انجیل نمایان استuسیمای حضرت عیسی

،   کریم، انجیل کودکی توماس، حـضرت عیـسیقرآن :یدیلکواژگان 
  .ی، سبک بیانی و محتوایییزدا رویکرد تقدس

  طرح مسئله
 یکی از اناجیل غیر رسمی در فضای مسیحیت است کـه ١»انجیل کودکی توماس«

مورد پذیرش کلیسا واقع نگردیده و کمتر مورد توجه واقع شده است و حال آنکه برخی 
های قرآنـی دربـاره حـضرت  عه وجود ندارد و گاه با گزارشاز مطالب آن در اناجیل ارب

 شباهت مذکور چنان اذهـان .)ادامه نوشتار: ک.ر( یی داردها  و شباهتها  تفاوتعیسی
خاورشناسان را به خود جلب نموده که برخی چون بالشر و بروکلمان بـه عـدم اصـالت 

  .اند قرآن و اقتباس از برخی کتب مقدس پیشین اذعان کرده
دربـاره  ٣مـشکل محمـدخاورشناس فرانسوی در کتـاب  ٢رژی بالشر عنوان نمونه به

 ،های یهودی و نصرانی تشابه قصص قرآن با داستان. گوید یمصادر قصص قرآن سخن م
وی بر این باور است که تأثیر مصادر نصرانی . آنها را به این مطلب رهنمون ساخته است

 زیرا مقارنت و شباهت آن با ؛ه، روشن استهای مکی که همان اوائل نازل شد در سوره
                                                                 

1. The Infancy Gospel of Thomas. 

2. Régis Blachère. 

3. Le problem de Mahomet. 
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  .(Blachère, 1952: 42)  غیر رسمی چون انجیل کودکی بسیار زیاد استنصوص
 از کتـاب مقـدس و  خاورشناس آلمانی نیـز بـه آشـنایی پیـامبر اکـرم١لمانکبرو

 گیری پیامبر اکرم  اشاره نموده و سپس بر بهره٢تلمودهای  اساطیر یهودی در داستان
یژه از معلمان مسیحی که عالم به انجیل کودکی، ماجرای اصحاب کهف، ماجرای به و

کید کرده است   .)٢٠٨: ٢٠٠۴عامر، ( اسکندر و دیگر موارد بودند، تأ
شـده  گاه به شباهتی میان قصص قرآن با موضوعات مطـرح در واقع خاورشناسان هر
  ضرت محمـدگیرنـد کـه حـ یشـوند، چنـین نتیجـه مـ یدر تورات و انجیل روبرو م

ــتان ــرآن را از داس ــصص ق ــار و ق ــت افک ــرده اس ــاس ک ــصرانی اقتب ــودی و ن ــای یه   ه
(Geiger, 1898; Bell, 1926; Torrey, 1933: 107; Katsh, 1954).  

ای بـه لحـاظ سـبک بیـانی و محتـوایی،  لذا در این نوشتار بر آنیم تا به روش مقایـسه
  .مورد واکاوی قرار دهیمشبهه اقتباس قرآن کریم از انجیل کودکی توماس را 

  :پردازیم در ابتدا به صورت گذرا به معرفی کلی انجیل نامبرده می

  نمایی کلی از انجیل کودکی توماس. ١
 َاســفار.  اســت٣انجیــل کــودکی تومــاس یکــی از کتــب مجموعــه اســفار مــشکوک

 مـسیحی و یهـودی محتـوای بـا باسـتانی هایی کتاب به اصطالح در َاپوکریفا یا مشکوک
 را هـا آن پروتـستان، و ارتدکس کاتولیک، یهودیت، های گروه از برخی که شود می هگفت
  .)٢٧٣: دائرةالمعارف کتاب مقدس( اند  نامیده٤شرعی نیمه

 یهودــ مقدس کتبـ  »عتیق عهد «متن به ًبعدا که است ای رساله ١۵ مشکوک اسفار
َّالدف بین (جلد میان در رو این از و است شده اضافه  امـروزه کهـ  عبری »عتیق هدع«) تینَ
 سـر بـر بسیار جدل و بحث از پس نیز ها پروتستان و نیست مندرج ـ است معتبر یهود نزد

 مقـدس کتـاب جلـد میان از را ها آن میالدی ١٨٢٧ از سرانجام ها آن اعتبار عدم یا اعتبار

                                                                 
1. Brockelmann. 

2. Talmud. 

3. Apocrypha. 

4. Deutero Canonical. 
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 اند نکرده طرد را ها آن کلی به و کنند می چاپ را ها آن جداگانه ولی ،کردند خارج خود
  .)٢ش: ١٣٨٢ذاکری، (

 دانند، می دو درجه شرعی های نوشته ،ارتدکس و کاتولیک گروه دو را ها کتاب این
 اسـفار عنوان مجموعه این برای پروتستانها. ندارند باوری چنین ها پروتستان و یهودیان اما

 ایـن برای را یثان قانون عنوان ها کاتولیک مقابل در. بردند کار به را) اپوکریفا (مشکوک
. داشـت اشـاره دوم رتبـه در هرچند ها، کتاب این بودن قانونی به که برگزیدند مجموعه

  .دادند را اول قانون عنوان عبری نسخه در موجود های کتاب به ها آن
 واقـع، در کـه اسـت چهارگانـه هـای انجیـل همان جدید عهد مجموعه اصلی بخش
 جدیـد، و قـدیم دانـشمندان بیـشتر گفته به. دآی می شمار به عیسی سخنان و نامه زندگی

 ١٨٠ تـا ١۵٠ های سال بین و شده نوشته میالدی ١٠٠ تا ۶۵ های سال بین انجیل چهار این
 بـا دیگر کتاب ها ده از انجیل، چهار این موازات به. است شده قانونی و رسمی میالدی
 یـا قـانونی غیـر می،رسـ غیر عناوین تحت ها، آن از که است شده برده نام انجیل عنوان

  .)٢٣۶ـ٣۴/٢٠٩ش: ١٣٨۶سلیمانی، ( شود می برده نام اپوکریفایی
 نـسخه( »یسیـخداونـد، ع یکـودک «یخطـ یها نسخه در نوشته نیا نامبه هر روی 

 اول نـسخه( »لیاسـرائ لـسوفیتوماس، ف لهیوس به خداوند یکودک گزارش «و) یانیسر
 »اش یکـودک در خداونـد یزنـدگ بـا دربـاره تومـاس مقـدس رسـول کتاب «و) یونانی
 .(New Testament Apocrypha, vol. 1, p. 47) است) یونانی دوم نسخه(

 متفـاوت ًشـد، کـامال کـشف ١»یحماد عنج« در که توماس لیانج از نوشته نیا و
 انجام یسالگ دوازده تا پنج نیب یسیع که کند  میتیحکا را یمعجزات لیانج نیا. است
  .(The International Standard Bible Encyclopedia, vol. 1, p. 182) است داده

  ای از فرقــه کــه اســت آوردهچنــین  ٣هــا علیــه بــدعت کتــاب در ٢»رنئــوسیا«
ــاب ٤»هــا یگنوســ« ــد داشــته یکت ــر مــشتمل کــه ان ــانج نیهمــ ای از فقــره ب   تومــاس لی

                                                                 
1. Nag Hammadi. 

2. Irenaeus. 

3. Against Heresies, Publisher: J. Parker, Book from the Collections of Harvard University, 

Language: English, Volume 42, 1872. 

4. Gnostios. 
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 نـدک  میتیحکا دوم قرن اواخر در لیانج نیا وجود از امر نیا. است بوده) ششم باب(
(New Testament Apocrypha, vol. 1, p. 442).  

 لیانج نیا: دیگو می) . م٣٨۶ .د (١»یمیاورشل رلسیک« نام به یحیای مس سندهینو
ت، یمانو  مؤسس٢،»یمان« شاگرد که یگرید توماس بلکه ؛ستین رسول توماس فیتأل

 اسـم ٣»جـنیرا« دوم قـرن در و ستهیـز  میسوم قرن در یمان اما. است نوشته را آن بوده
 کـه گفـت دیـبا نیبنـابرا. اسـت کرده استشهاد آن به ٤»رنئوسیا« و آورده را کتاب نیا
 اسـت بـوده موجـود دوم قـرن در کتـاب و است بوده اطالع  بیکتاب قدمت از رلسیک
  .)٢١: ٢٠٠١ ،یطرز(

 یحیمـس یفـرد دیـبا سندهیـنو کـه دیـآ میبر تیهودی درباره کتاب نیا اطالعات از
 تر یمیقد یکی؛ است موجود صورت دو به اکنون لیانج نیا. باشد بوده الصلا یهودی ریغ
 بـاب ازدهیـ بـر مـشتمل کـه تـر کوتاه یگرید است و باب نوزده بر مشتمل و مفصل که

. اسـت زدهمیسـ قـرن از بعـد بـه کتاب، مربوط نیا یونانی یخط یها نسخه اکثر. است
 یاسـالو و یگرجـ ین، جـشی، التـیانیسر یها زبان به کتاب نیا از یگرید یها نسخه
  .)٢١٣ـ٣۴/٢١٢ش: ١٣٨۶سلیمانی، ( است موجود
 زبـان بـه آن دوم و اول نـسخه. است مانده یجا بر متفاوت نسخه ل، سهیانج نیا از

  .)٢١: ٢٠٠١ ،یطرز( است ینیالت زبان به آن سوم نسخه و یونانی
. گردد میباز یالدیم سوم و دوم یقرنها به لیانج نیا نگارش خیتار گفت بتوان دیشا

 بـه کتـاب نیـا اتیـروا از یبرخـ کـه دارند  میاظهار دانشمندان از یحال، گروه نیا با
، یینهـا سندهیـنو البتـه و گـردد می باز یالدیم ٨٠ سال یحوال به و نیا از شیپ یخیتار

  .)٣: تا توحیدی، بی( تاس کرده اضافه آن به را یمطالب
 استشهاد. گردد  میباز .م ١٨٠ حدود در وسیرنیا به کتاب نیا از اقتباس نتری یمیقد

 از شیپـ یکتاب، کم نیا ینقلها و داستانها که ست اآن کتاب، نشانگر نیا به رنئوسیا

                                                                 
1. Cyril of Jerusalem. 

2. Mani. 

3. Arijon. 

4. Irenaeus. 
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 دوم قرن دوم مهین در کتاب نیا نکهیا مورد در پژوهشگران. است داشته وجود خیتار نیا
 کـه لیـانج نیـا نـسخه نیاول .)١/٩٣ :٢٠٠٧ ،ریبوالخا( دارند نظر اتفاق ،است شده نگاشته
 ستومـا را سنده، خـودیـنو. اسـت بـاب ١٩ یدارا دآیـ  میشمار به زین نسخه نیتر کامل
  .)٣: تا توحیدی، بی( کند  مییمعرف حیمس شاگردان از و یلیاسرائ

گمان از اسـباب ضـعف ایـن  انجامد، بی  میافراد مرگ به که یسیع مکرر ینهاینفر
  .انجیل به شمار می رود

 انجیـل« بـاوجـود دارد کـه » تومـاس انجیـل« است کتاب دیگری با عنـوان گفتنی
 سـخنان هکـ، بلیعیس یزندگ حوادث نه آن خالف  بر واست متفاوت »توماس یکودک
  .دارد بر در را او تعالیم و

 یهـودا و هکـ زنده یعیسا یّسر سخنان است این«: است آمده نوشته این یابتدا در
 حواریـان از یکـی هکـرا  تومـاس ،لیـساهاک از یبرخـ رد .»نوشـت را آن همزاد توماس
 تومـاس هکـ آید یبرم نوشته این خود از. اند دانسته یم یعیس یدوقلو است، برادر یعیس
 یعیـس و اسـت  بـوده١»پطـرس« یحواریـان، حتـ دیگـر از باالتر معرفت و مقام نظر از

 نوشـته ایـن پـس ٢.تندنداشـ را آنها شنیدن تحمل دیگران هک سپرد او به را یّسر یتعالیم
هـا  یگنوسـ واقع در و است یباطن و یّای سر پیداست، نوشته ابتدایش از هک طور همان

 گریـدی،: ک.ر گنوسـی یهـا گـرایش و تعـالیم ۀدربار بیشتر اطالع برای( بودند قائل یتعالیم چنین به
 ییونـان زبان آن، به از قبل یکاند دوم یا قرن دوم نیمه در نوشته این .)۴ـ٢ یها فصل: ١٣٧٧

 انجیـل. اسـت شـده ترجمـه یقبطـ بـه سـوم قـرن در و شده نوشته سوریه در ًاحتماال و
 و اسـت جدیـد آنها از عدد ۴٠ هک است یعیس حضرت از سخن ١١۴ بر مشتمل توماس
 منـابع از نویـسنده گویـا. اسـت آمدهها  نوشته دیگر و همنوا اناجیل ای در گونه به یمابق

 رابطه هکاین. است داده یگنوس ادبیات و لکش آنها به و ردهک یآور جمع یقبل مختلف
 یروشـنپاسـخ  بـه چیـست، دانـشمندان یشناخت منبع لحاظ به همنوا اناجیل با نوشته این

  .)٣۴/٢١٣ش: ١٣٨۶؛ سلیمانی، ۴/٣١۵: ١٩٩۴ فغالی،( اند نرسیدهبرای آن 
 در. افـتی تـوان  نمـییسیـع یکودک مورد در را یچندان مطلب یرسم یلهایانج در

                                                                 
1. Petrus. 

2. Gospel of Thomas, n 13. 
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 و نـدارد وجـود یسیـع یکـودک مـورد در یمطلب چیه ٢»وحنای« و ١»مرقس« یلهایانج
 حیمـس یکودک مورد در را یمطالب گذرا و اشاره به تنها زین ٤»لوقا« و ٣»یمت« یلهایانج
 نیـا اگرچه. کند  میدوچندان را ٥یکودک یلهایانج تیاهم لهئمس نیهم. دان کرده ذکر
 به آنها پرداختن اما ،دان نگرفته قرار سایکل رشیپذ مورد یرسم یلهایانج عنوان به لهایانج

 شده آنها یبرجستگ و تیاهم سبب ،ندارد وجود یقانون لیاناج در که خاص یموضوع
  .است

  ی انجیل کودکی با قرآن کریمها  اشتراک.٢
  :اشتراکات انجیل کودکی و قرآن کریم در موارد زیر قابل بررسی است

  ده از گل ساختن پرن.١ـ٢
یکی از نقاط اشتراک انجیل کودکی توماس با قرآن کریم، معجزه ساختن پرنـده از 

صورت که پس از ساختن تمثال یک پرنده از گل و دمیـدن در آن، آن   بدین؛گل است
  .کرد شد و به آسمان پرواز می پرنده گلی، به پرنده حقیقی تبدیل می

  :در فصل دوم انجیل کودکی توماس آمده است
 ساله بود در کنار جویبار کوچکی از رودخانـه خروشـان بـازی ۵هنگامی که مسیح «

کرد و آنها به سرعت پـاکیزه  او آبهای جاری را در گودال کوچکی جمع می. کرد می
 ١٢سپس گل سـاخت و بـا آنهـا . داد شدند و او تنها با یک کلمه به آنها فرمان می می

داد و تعـداد زیـادی از کودکـان  به انجام میپرنده درست کرد و این کار را در روز شن
سپس یک یهودی متوجـه شـد کـه عیـسی در حـال . کردند بودند که با وی بازی می

به سرعت حرکت کرد و بـه پـدر . انجام چنین کاری در حین بازی در روز شنبه است
 پرنده ساخته و به ١٢ببین کودکت در کنار آب نشسته و با گل : عیسی، جوزف گفت

                                                                 
1. Gospel of Mark. 

2. Gospel of John. 

3. Gospel of Matthew. 

4. Gospel of Luke. 

هـایی چـون  انجیـل. انـد انجیلهایی که به طور خاص به زندگی حضرت مسیح در ایـام کـودکی پرداختـه. ٥
، انجیل کودکی عربی، انجیل مقدماتی یعقوب، انجیل شبیه متی و داستان یوسـف ستوماانجیل کودکی 
  .نجار اشاره نمود
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کند و جوزف به آنجا رهـسپار شـد و هنگـامی کـه او را دیـد  احترامی می به بی شنروز
  “کنـی؟  در روز شـنبه مجـاز نیـست چـه مـی]انجـامش[با این چیزهـا کـه ”: فریاد زد

  حرکـت کنیـد، پـرواز کنیـد”:  مسیح دسـتانش را بـر هـم زد و فریـاد زد،با وجود این
کنان پـرواز هـا سروصـدا  و گنجـشک“و به من نـشان دهیـد کـه اکنـون زنـده هـستید

  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 2) »کردند

ًورسـوال این معجزه در آیـات  ُ َ َإسـرائیل َبـىن ِإىل َ ْ ِّأىن ِ ْقـد َ ُجئـتُکْم َ ْ ٍبآیـة ِ ْمـن ِ ُربـمکْ ِ ِّ ِّأىن َ ُأخلـق َ ُ ْ ُلکـْم َ َمـن َ ِ 
ِالطني

ِکھیئة ِّ َ َ ِالطري َ
خ َّ ُفـأ ُ ْ َ ُون ِفیـه َ ُفیکـ ًطـري َ ِبـإ اَ ِذنِ

ْوإذ...   و نیـز )۴٩ /آل عمـران( ...ِاهللا ْ
ِ ُلـق َ ُ ْ َمـن َ ِالطـني ِ

ِّ 
ِکھیئة َ َ ِالطري َ

ْبإذىن َّ
ِ ِ ُ ُ ْفتن َ ُون فیھا َ َفتُک ًطري َ ْبإذىن اَ

ِ ِ... )لیکن به ابعـاد داسـتانی ، ذکر شده)١١٠ /همائد 
 متناسـب بـا  چه اینکـه اشـاره بـه ابعـاد مـاجرا؛ای نشده است و جزئیات آن ماجرا اشاره

 افـزون بـر اینکـه بیـان همـه جزئیـات اطنـاب ؛غرض هدایتی و تربیتی قرآن کریم نیست
  .آور است که زبان قرآن کریم منزه از آن است مالل

   شفا دادن بیمار.٢ـ٢
از دیگر نقاط اشـتراک انجیـل کـودکی تومـاس بـا قـرآن کـریم، معجـزه شـفا دادن 

م از انجیل به کـودکی بـه آن اشـاره شـده های دهم و شانزده بیماران است که در فصل
  .است

  :آمده است» انجیل کودکی توماس«در فصل دهم در 
  کـرد، چند روز بعد، هنگـامی کـه مـرد جـوانی در همـسایگی آنهـا چـوب تکـه مـی«

از شدت خونریزی به حال . تبرش از دستش در رفت و پای او را به شدت زخمی کرد
ادی جمع شد و عیسی کوچک به آنجا دویـد و با داد و فریاد جمعیت زی. مرگ افتاد

 بـه سـرعت ]زخـم[خود را از میان جمع عبور داد و پای زخمی مرد جوان را گرفت و 
ُبرخیز چـوب را ببـر و مـرا بـه خـاطر بـسپار”: بهبود یافت سپس به مرد جوان گفت ِ“ .

بـه او ایمـان آوردنـد، [هنگامی که حاضران دیدند چـه اتفـاقی افتـاده اسـت کـودک 
ــتیدندپر ــی]س ــه م ــد  در حــالی ک ــاکن اســت: گفتن ــن کــودک س   »روح خــدا در ای

(Infancy Gospel of Thomas, chapter 10).  

  :در فصل شانزدهم از انجیل کودکی نیز آمده است
 با این حال .سپس جوزف پسرش جیمز را برای به دست آوردن چوب به خانه فرستاد«
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کـرد، یـک مـار وی را  آوری مـی جمعمز بوته ی نیز با وی رفت و هنگامی که جمسیح
 شد در این حال مسیح به او نزدیک .نیش زد و او بر روی زمین افتاد و رو به مرگ بود

شده ترمیم یافـت و  و بر زخم او دمید و به سرعت زخم وی ناپدید شد و بخش گزیده
  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 16) »مز سالمتی خود را به دست آوردیج

ُوأبـرئ...  نی است در آیـات گفت
ِ ْ َاألکمـه َُ َ ْ َ َواألبـرص ْ َ ْ ََ ْ... )و )۴٩ /عمـران آل   ...ُوتـربئ

ِ ْ ُ َاألکمـه َ َ ْ َ ْ 
َواألبــرص َ ْ ََ ْبــإذىن ْ

ِ ِ... )ــد ــه شــفا دادن )١١٠/ همائ در شــمار  یپیــس بیمــاری و مــادرزاد ورکــ ب
یـل  تصریح شده که فراتـر از آن مطلبـی اسـت کـه در انجمعجزات حضرت عیسی

ً صـرفا ، دادن افرادی که در انجیل کودکی آمدهافزون بر اینکه شفا. کی آمده استکود

 دادن حـضرت ؛ در حـالی کـه آنچـه در قـرآن از شـفابرای کمک به افـراد بـوده اسـت
  . معجزه بوده است،شود  سخن به میان آورده میعیسی

   زنده کردن مرده.٣ـ٢
بـا قـرآن کـریم دارد، زنـده کـردن از اشتراکات دیگری که انجیل کـودکی تومـاس 

های نهم، هفدهم و هجدهم از انجیل به کودکی به آن اشـاره  مردگان است که در فصل
  .شده است

  :در فصل نهم این انجیل آمده است
پس از گذشت چند روز، مسیح بر باالی بام خانه بود و یکی از کودکانی که بـا وی «

 هنگامی که کودکان دیگر این موضوع را .ُکرد پس از سقوط از پشت بام مرد بازی می
هنگامی که والدین کودک مـرده آمدنـد، . دیدند فرار کردند و عیسی را تنها گذاشتند

: ولی عیسی پاسخ داد. “ین انداختییتو او را به پا. ساز مشکل”وی را متهم کردند که 
ین یبـام پـاهنگامی که حواسش نبـود از لبـه . ین نینداختم و خودش افتادیمن او را پا”

ین آمد و کنار بدن پسر ایستاد و با صدای بلند گریه یعیسی از روی بام پا. “ُافتاد و مرد
 پسر بـه “ین انداختم؟ی آیا من تو را پا. با من سخن بگو، بلند شوـاسم پسر  ـزنو”: کرد

. “ین نینداختیـد، شـما مـرا بـاال بردیـدینه سرورم شما مرا پا”: سرعت بلند شد و گفت
والـدین کـودک خـدا را تـسبیح .  که آنها این صحنه را دیدند حیـرت کردنـدهنگامی

پرسـتیدند، [های خود را به آنها نمایان کرده و آنها را مسیح را  کردند که یک از نشانه
  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 9) »]ایمان آوردند
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  :نیز این چنین آمده است» انجیل کودکی توماس« فصل هفدهم از در
 هنگـامی کـه .کـرد کودکی در همسایگی جوزف مرد و مادرش به شدت گریه مـی«

کند به سرعت به آنجا  مسیح این را شنید که وی بسیار غمگین است و ناله و شیون می
بـا تـو سـخن ”: دوید و هنگامی که کودک مرده را دید به شکم او دست زد و گفـت

کودک به سرعت از جـا . “گی کنگویم کودک، نمیر، زنده بمان و با مادرت زند می
کودک را بغل کن، به او شیر بده و مـرا : سپس مسیح به زن گفت. و خندیدشد بلند 

حیـرت ، به خاطر داشته باش و هنگامی کـه جمعیـت حاضـر چنـین چیـزی را دیدنـد
 زیـرا کـه ؛ای از جانـب خداسـت ایـن کـودک خداسـت یـا فرشـته: کردند و گفتنـد

 »پیوندند و مسیح بازگشت تا با بقیه کودکان بازی کند کلماتش همگی به واقعیت می
(Infancy Gospel of Thomas, chapter 17).  

  :نیز آمده است» انجیل کودکی توماس«در فصل هجدهم از 
ساخت و پس از سقوط از ارتفاع جان خـود را از دسـت  ای می سال بعد، مردی خانه«

 مرد مردهبرخاست و به آنجا رفت مسیح . داد و سپس هیاهوی زیادی که به وجود آمد
گویم  با تو سخن می: گرفت و گفتدست وی را . را در حالی که دراز کشیده بود دید
 .برخاست و او را پیروی کردسپس وی به سرعت . مرد، بر خیز و به کار خود ادامه بده

 این کودک: زده شدند و گفتند جمعیت این صحنه را مشاهده کردند، حیرتهنگامی که 
توانـد ایـن  دهد و می  زیرا که افراد بسیاری را از مرگ نجات می؛ز بهشت آمده استا

  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 18) »کار را در طول عمر خود انجام دهد

ْوأحی...   :این معجزه در قرآن کریم چنین ذکر شده است ُ ْاملوىت َ َ ِبإذن ْ
ْ

ِ  /آل عمران( ...ِاهللا ِ
ْوإذ.. .  و نیز )۴٩

ِ ُرج َ ِ
ْ ْاملوىت ُ َ ْبإذىن ْ

ِ ِ... )با این تفاوت که در قرآن کریم به نفـس ؛)١١٠ /همائـد 
 به ویژه ؛ای نشده است  آن هیچ اشارهِزنده کردن مرده اشاره شده و به جزئیات داستانی

  .ای ندارد اینکه قرآن کریم به سن وی در زمان صدور این معجزه اشاره

   خبر دادن از غیب.۴ـ٢
بـه آن اشـاره شـده » انجیـل کـودکی تومـاس«بحث مورد نظر نیز در قرآن و ۀ باردر
  . ولی تفاوتی در این بین وجود دارد؛است

  :در فصل هشتم از انجیل کودکی توماس آمده است
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بزرگـی کـرد و ۀ  کـودک خنـد،شنیدند  را می١ زاکائوسۀ که یهودیان موعظهنگامی«
بیننـد و ناشـنوایان بـا قلبهایـشان  ان نابینا مـیثمران ثمر بخشند و چشم حال بی” :گفت

که بر روی زمـین را ها هستم و ممکن است کسانی  من از سوی آسمان. خواهند شنید
 در صـورتی کـه یکـی از ؛ نجات بخشم و آنها را از باالترین چیزها خبـر دهـم،هستند

به پایان هنگامی که کودک سخنان خود را . “شما ندای فرمانبرداری از من را سر دهد
ولی پس از .  تمامی کسانی که توسط او نفرین شده بودند، الساعه بهبود یافتند،رساند

 گیر نفرین یا زمینخواستند  زیرا نمی؛ آن هیچ کسی جرأت عصبانی کردن او را نداشت
  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 8) »شوند

  :در بخشی از فصل ششم از انجیل کودکی آمده است
 شـنید و ،کـه مـسیح بـه جـوزف گفـترا می به نام زاکـائوس تمـامی چیزهـایی معل«

کودکی بیش نیـست و چنـین جمالتـی را بـه زبـان ”: زده شد و با خود گفت شگفت
 او بـسیار ،تو کودک باهوشی داری”:  و جوزف را به کناری کشید و گفت“!آورد می

 مـن بـه او دانـش ، بیـاموزم با این حال او را به من بده تـا مـن لغـات را بـه او،داناست
این کـودک : جوزف به او پاسخ داد. “خواهم آموخت و او دیگر سرکش نخواهد بود

هنگامی که عیـسی . نگار برادریاو را ساده ن. ند نخواهد بودوامطیع هیچ کسی جز خد
آنچـه پـدرم .  معلـم،ًواقعـا:  خندید و بـه زاکـائوس گفـت،این سخن جوزف را شنید

 اینجا در مقابل تو حاضر بودم و بـا تـو .ن سرپرست مردم هستمم. گفت حقیقت دارد
ای و چنـد سـال زنـدگی  دانـم تـو از کجـا آمـده می. ام و اکنون اینجا هستم زاده شده

ای مـن  هنگامی کـه تـو زاده شـده.  معلم،گویم  من به تو حقیقت را می.خواهی کرد
 من گوش فرا ده و من به  به،ی آموزگار کاملی باشیهخوا ام و چنانچه می وجود داشته

تـو . دانـد دهم که هیچ کس جز من و آنکه مرا فرسـتاده نمـی تو خردی را آموزش می
 خواهی بود و هنگامیدانم چندساله هستی و چه میزان زنده  شاگرد من هستی و من می

ام حقیقت   خواهی فهمید هر آنچه من گفته،که بر خالف آنچه پدرم گفت رفتار کنی
ن یهودیـانی کـه در آنجـا حـضور داشـتند و سـخنان مـسیح را شـنیدند پس از آ. دارد

 سـاله ۵کودک تنها . عجب رویداد عجیب و قابل توجهی: زده شدند و گفتند حیرت
ایم هیچ کس مانند این کـودک سـخن  ما هرگز نشنیده. گوید است و این چیزها را می

د؟ پس شـما بایـد آیا حیرت کردی: گونه سخن گفت در پاسخ آنان عیسی این. بگوید
دانم که شما  من همچنین می.  باور کرده باشید،که من به شما گفتمرا بیشتر چیزهایی 

                                                                 
1. Zachaus. 
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 حتی کی دنیا خلق شد من ؛اید و این را به شما خواهم گفت  کی متولد شدهو والدینتان
  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 6) »...داشتیمو آنکه من را فرستاده وجود 

م...   :استریم آمده در قرآن ک ْوأ ُِّئُک َ ُ َتأکلون ِمبا َ ُ ُ ْ َتدخرون َوما َ ُ ِ َّ م ىف َ ْبیو ِتُک ُ... )آل عمران/ 
۴٩(.  

خورنـد و آنچـه در  هرچند این فراز بیانگر خبر از غیب در خصوص آنچه مـردم مـی
باشد، لیکن گویا این دو مـورد دو نمونـه از ابعـاد خبـر  کنند، می هایشان ذخیره می خانه
گاهی از غیب ، بر این اساس. استادن از غیب توسط عیسید  فراز مذکور بیانگر آ

چنانچـه در انجیـل کـودکی .  استو خبر دادن از امور غیبی توسط حضرت عیسی
  .تواند مردم را از باالترین چیزها خبر دهد آمده است آن حضرت می

لـیکن در . گزارش معجزات مذکور در قرآن کریم به صورت کلی ذکر شـده اسـت
همـین جـا تفـاوت سـبک . انجیل کودکی به جزئیات تحقق این ماجرا اشاره شده است

 زیرا خداونـد ؛کند گویی در قرآن با انجیل کودکی اذهان را به خود جلب می بیانی قصه
در قرآن کریم بنا ندارد جزئیات قصص و همه ابعاد تحقـق یـک مـاجرا را مطـرح نمایـد 

هایی را که به لحاظ هـدایتی و  های پیشین تنها بخش تشده در ام بلکه از قصص محقق
نظیـری و در قالـب   برگزیده و با فصاحت و بالغـت بـی،تربیتی کارآمدتر و مؤثرتر بوده

در واقع شأنیت قرآن کـریم . زیباترین الفاظ و عبارات به پیامبر خویش وحی کرده است
وحیانی ندارد و عنصر خیال باالتر و منزه از شباهت با کتب داستانی است که خاستگاه 

افـزون بـر اینکـه بیـان جزئیـات . در سبک بیانی و محتوایی آن به خـوبی پدیـدار اسـت
ن آرود که تـأثیر مثبتـی در بعـد تربیتـی و هـدایتی قـر داستان در نوعی حشو به شمار می

  .کریم که رسالت اصلی آن است، ندارد
 ذکـر حـضرت عیـسی سـالگی ۵از سوی دیگر این کارها را در سـنین کـودکی 

 نبـوت یشود که گواه صـدق ادعـا اند و حال آنکه معجزه زمانی از انبیا صادر می کرده
ایــشان اســت و حــال آنکــه فــضای صــدور ایــن معجــزه در انجیــل کــودکی در شــرایط 

های کودکانه است و ادعایی صورت نگرفته، یعنـی تحقـق ایـن امـور از خاسـتگاه  بازی
 ادعایی صورت گرفتـه و االن بـه ًمگر اینکه بگوییم قبال( الهی آن به انحراف رفته است

منظور اثبات حقانیت خویش معجزه مذکور را ارائه کرده اسـت کـه ایـن از سـیاق دور 
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هـای  در واقع فضای صدور این معجزه در انجیل کودکی در حال و هوای بـازی). است
عجـاز بـه اذن الهـی  زیـرا ا؛کودکانه است و حال آنکه شأن اعجاز فراتر این مقـام اسـت

، معجزه ارائـه شـود ادعااست و زمانی است که ادعایی صورت پذیرد و به منظور صدق 
و مردم حضور داشته باشند و این فضا متناسب با فـضای صـدور ایـن معجـزه در انجیـل 

 ، از وی در سـیاق انجیـل کـودکیهالعاد نهایت امر صدور این امر خارق. مذکور نیست
  . حضرت عیسی در کودکی از سایر کودکان استنشانگر متفاوت بودن

  های انجیل کودکی با قرآن کریم  تفاوت.٣
های انجیل کودکی با قـرآن کـریم در محـور سـبک بیـانی و محتـوایی قابـل  تفاوت

  :بررسی است

   تفاوت در سبک و اسلوب بیانی.١ـ٣
 به لحاظ تفاوت سبک بیانی قرآن کریم و سبک بیانی انجیل کودکی گفتنـی اسـت

های تربیتی و هدایتی است ولـی در  که در قرآن کریم هدف از ذکر داستان بررسی جنبه
انجیل کودکی هدف از تعریف کردن داستان با جزئیات است که ایـن خـارج از عـرف 

در واقع قرآن کـریم کتـابی اسـت کـه از جانـب خداونـد بـه . یک کتاب آسمانی است
ُشـھر  : گونـه کـه فرمـود  همـان؛ست نازل شده امنظور هدایت مردم بر رسول خدا ْ َ

ِرمضان الذی أنزل فیه القرآن هدی للناس ویبنات من اهلدی والفرقان ْ ُْ ْ ْ ََّ َُ ْ َ ِ ٍ ّ َ ِ
َّ ًِ ُ ُ َُ َِ ِ ْ ُ َ َ... )همه ، بر این پایه.)١٨۵ /هبقر 

ها و مطالب آن از جمله مباحث اعتقادی، اخالق، احکام، قصص، مواعظ و جـز  بخش
 ،در این میان. کار رفته استه ین هدف عالی هدایتی و تربیتی باین موارد در راستای تأم

 لـذا .های پیشین اختصاص یافته است بخش قابل توجهی از آن به قصص و یادکرد امت
 در راستای هدف بنیـادین قـرآن یعنـی ،های دیگر آن گمان این بخش نیز مانند بخش یب

  .هدایت و تربیت مردم بیان شده است
 نقش ،مه جزئیات تاریخی و جغرافیایی و امور مرتبط با آن قصصسو، بیان هاز دیگر

 لذا بیان همـه ایـن مطالـب از ناحیـه .و تأثیری بنیادین بر ابعاد هدایتی و تربیتی آن ندارد
  .رود و با حکمت الهی سازگار نخواهد بود ی بیهوده بشمار میخداوند امر
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هـا بـه همـه  مانند ایـن کتـاب بر اینکه قرآن کتاب داستان و تاریخ نیست که هافزون
 چه اینکه بیان همه جزئیـات، منجـر بـه فزونـی حجـم ؛ابعاد ماجرا و جزئیات آن بپردازد

بنـابراین اسـلوب قـرآن در . آور خواهد بود قرآن خواهد شد و این اطناب برای مردم مالل
های پیشین، بیـان همـه جزئیـات قـصص نیـست،  بیان قصص انبیای الهی و یادکرد امت

ها و فرازهایی زیبا که حاوی پند و عبـرت اسـت بـه   بخش،های طوالنی  از آن قصهبلکه
  .منظور هدایت انسانها انتخاب شده است

تـاب تـاریخ نیـست و منظـورش از نقـل قـصص، ک قـرآن ،به گفته عالمه طباطبـایی
ه در کـ ی اسـت الهـیالمکه کتب تاریخ و بیان سرگذشت نیست، بلک مانند یسرای قصه

 ی رضـوان خـدا و راههـای هـدایت خلـق بـه سـو،یخته شـده و منظـور آن ریقالب وح
رده و از هـر کـ را با همه جزئیات آن نقـل نیا سالمت است و به همین منظور هیچ قصه

مـت و کمـل و دقـت اسـت و یـا آموزنـده حأه مایه عبـرت، تکات گوناگونی کقصه، ن
تـه در همـه کایـن ن. نـدک ی دیگر از ایـن قبیـل دارد، نقـل مـی است و یا سودیا موعظه

ه کـاش را   برجـستهیهـا  از هـر قـصه آن قـسمتیلـکقصص قرآن نمایان است به طور 
 یهـا ه در امـتکـ الهـی اسـت یهـا  از سـنتی و یـا سـنتیا  یا موعظهیمتکآموزنده ح

ِلقـد اکن ىف قصـصھم عـربة ألوىل  : فرمایـد ینـد، چنانچـه مـک ی نقـل مـ، شـدهیگذشته جـار
ُ

ِ ٌ ََ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ
ِ َ ْ َ

ْاألل َ م ؛ )١١١ /یوسف( ...ِبابْ دیمکْ سنن الـذین مـن  م و ْیرید اهللا لیبني  ُْ قـبلکُ ِلک ِْ َ ْ َ َِ ِ
َّ َ ُُ ُ ْ َ َُ َ ّ َ ِ ِ... )؛ )٢۶ /نـساء  ْقـد َ

ذبني ــة ا ــانظروا کیــف اکن عاقب م ســنن فــسريوا ىف األرض ف َخلــت مــن  ِ
ِّ ملکــ ــبلک َق َ ُُ ْ َُ َ ِ َ َ ُ ْ َ َ

ِ ْ َ ْ
ِ ُ ِ ٌ َْ ُ ْ ِ ْ ِ ْ َ ــان للنــاس وهــدی ٭َ ً هــذا بی َُّ َ َِ ِ ٌ

َموعظة للمتقنيَو ِ َّ ُ ْ ِ ٌ َ ِ ْ َ )٢/٣٠٨: ١۴١٧طباطبـایی، (  دیگر از ایـن قبیـلیو آیات )١٣٨ ـ١٣٧/ آل عمران ،
  .)٩۶: ٢٠١١؛ صاحب اسالم، ٢٩ ـ٢٨: ١۴٢۵حکیم، : ک. بیشتر رۀ؛ برای مطالع١٣/٢٩١ و ١۶٨ ـ٧/١۶٧

 تورق اجمالی انجیل مذکور حکایت از آن دارد که مطالبی که در ایـن انجیـل بیـان
ی دارد و مطالب با جزئیات گونـاگون بیـان شـده کـه یسرا شده سبک داستانی و داستان

لذا سبک محتوایی انجیل مذکور . نقش و تأثیری در بعد هدایتی و تربیتی بشریت ندارد
  .به خوبی بیانگر خاستگاه بشری و غیر وحیانی آن است

   تفاوت محتوایی.٢ـ٣
های بسیاری اسـت  رآن کریم بیانگر تفاوتای میان انجیل کودکی و ق بررسی مقایسه
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رود و سـاحت  شـمار مـیه هـای بنیـادین بـ  در اینجا به مهمترین تفاوتها که از تفـاوتکه
  :پردازیم مطالب منزه است، می از آن مقدس قرآن و حضرت عیسی و حضرت مریم

   ذکر پدر برای حضرت عیسی.١ـ٢ـ٣
، نـسبت   بـرای حـضرت عیـسیتـوان ذکـر پـدر و بـرادر از جمله آن تفاوتها مـی

در فصلهایی از انجیل کودکی نام فردی بـه . دادند، نام برد ی که به آن حضرت مییناروا
دربـاره یوسـف نجـار .  برده شده است١»یوسف« به نام عنوان پدر حضرت عیسی

 ازدواج  است که بـا حـضرت مـریموی از شاگردان حضرت زکریاکه اند  گفته
  .) ت مسیحپس از والدت حضر( کرد

  :در فصل ششم از کتاب انجیل کودکی توماس آمده است
 شـنید و ،کـه مـسیح بـه جـوزف گفـترا معلمی به نام زاکـائوس تمـامی چیزهـایی «

کودکی بیش نیـست و چنـین جمالتـی را بـه زبـان ”: زده شد و با خود گفت شگفت
و بـسیار  ا،تو کودک باهوشی داری”:  و جوزف را به کناری کشید و گفت“!آورد می

 مـن بـه او دانـش ، با این حال او را به من بده تـا مـن لغـات را بـه او بیـاموزم،داناست
این کـودک : جوزف به او پاسخ داد. “خواهم آموخت و او دیگر سرکش نخواهد بود

هنگامی که عیـسی . نگار برادریاو را ساده ن. ند نخواهد بودوامطیع هیچ کسی جز خد
آنچـه پـدرم .  معلـم،ًواقعـا: ید و بـه زاکـائوس گفـت خند،این سخن جوزف را شنید

 اینجا در مقابل تو حاضر بودم و بـا تـو .من سرپرست مردم هستم. گفت حقیقت دارد
ای و چنـد سـال زنـدگی  دانـم تـو از کجـا آمـده می. ام و اکنون اینجا هستم زاده شده

ای مـن  ههنگامی کـه تـو زاده شـد.  معلم،گویم  من به تو حقیقت را می.خواهی کرد
 به من گوش فرا ده و من به ،ی آموزگار کاملی باشیهخوا ام و چنانچه می وجود داشته

  .دانـد دهم که هیچ کس جـز مـن و آنکـه مـرا فرسـتاده نمـی تو خردی را آموزش می
دانم چندساله هـستی و چـه میـزان زنـده خـواهی بـود و  تو شاگرد من هستی و من می

ام   خواهی فهمید هر آنچه من گفته، رفتار کنیکه بر خالف آنچه پدرم گفتهنگامی 
پـس از آن یهودیـانی کـه در آنجـا حـضور داشـتند و سـخنان مـسیح را . حقیقت دارد

  عجــب رویــداد عجیــب و قابــل تــوجهی: زده شــدند و گفتنــد شــنیدند حیــرت
(Infancy Gospel of Thomas, chapter 6).  

                                                                 
1. Joseph. 
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  : فصل دوازدهم این کتاب آمده استدر
 کودک با پدرش برای برداشت محصول رفت ،آوری محصول نگام جمعدوباره در ه«

 مسیح کوچـک نیـز مقـداری از محـصول چیـد و ،کرد و هنگامی که پدرش درو می
برابر شد و سپس تمـامی افـراد  ١٠٠٠هنگامی که آن را خرمن کرد و کوبید، آن مقدار 

. ایگان گندم بخـشیدکوبی بیایند و به همه به طور ر فقیر را صدا کرد تا به محل خرمن
 سـاله ٨ ـ٧عیسی در زمان نشان دادن این معجزه . مانده آن را برداشت جوزف نیز باقی

  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 12) »بود

  :در فصل سیزدهم انجیل کودکی توماس آمده است
از جانـب مـرد . سـاخت از آنجا که پدرش نجار بود، در آن فصل خیش و بست مـی«

بیم به معنـای  به نام کروس ـولی یکی از چوبها . د سفارش تخت برای وی رسیدثروتمن
 جوزف هیچ نظری نداشت که چه کند،تر از بقیه بود و از آنجا که  کوتاهـ  چوب عرضی

 و “ین به آن اضـافه کـنیدو تکه چوب از پا”: عیسی کوچک به پدرش جوزف گفت
در گوشـه دیگـر ایـستاد و قطعـات سـپس مـسیح . ًجوزف دقیقا این کار را انجـام داد

 کرد و پدرش دید و حیرت چوب را گرفت و آن را کشید و آن را اندازه بقیه تر کوچک
 خدا بـهبه خاطر این کودکی که ”: کودک را در آغوش گرفت و بوسید و گفت. کرد

  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 13) »“ام من داده است، من آمرزیده شده

آیـات   نـه در و دارای پدر بوده است، نه در روایاتکه حضرت عیسی اینهدربار
توان ایـن مطالـب را در  تنها منابعی که می. شود شریفۀ قرآن مطلبی در این باره دیده نمی

  .آنجا دید اناجیل اربعه مسیحیت است که در ذیل توضیحاتی را بیان خواهیم کرد
 ١»انجیـل برنابـا«بـه آن اسـتناد کـرد توان درباره ایـن مطلـب  از جمله منابعی که می

در ایـن انجیـل آمـده  مطلبی درباره ازدواج یوسـف نجـار بـا حـضرت مـریم. است
  :است

مریم چون دانا به مشیت خدا بود و در باطن ترسناک بود از اینکه بـه غـضب درآیـد «
بـاران کننـد او را کـه گویـا او   اینکـه آبـستن اسـت و سـنگهواسـطه اش بر او ب طایفه
کـردار، کـه  کب زنا شده، شوهری از عشیره خود برای خـود اختیـار نمـود خـوشمرت

جـست   زیرا نیکوکار پرهیزگار بود از محرمات خدای و تقـرب مـی؛یوسف نام داشت

                                                                 
1. Gospel of Barnabas. 
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کرد؛ چون که  سوی او به روزه و نمازها، و معیشت خود را به کسب دست خود می هب
شـناخت و او را شـوهر  می )وشیزهد( این همان مردی است که او را عذرا. بود او نجار

  .)٣ـ١:٢: برنابا( »خود اختیار کرده بود و کشف کرده بود او را به الهام الهی

  :در انجیل متی نیز این داستان چنین آمده است
اما والدت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نـامزد شـده بـود، «

کـه  دس حامله یافتند و شوهرش یوسـف چـونالق قبل از آنکه با هم آیند، او را از روح
مردی صالح بود، نخواست او را عبـرت نمایـد، پـس اراده نمـود او را بـه پنهـانی رهـا 

  .)١٩ ـ١٨:١: متی( »کند

  :دهد های نشان می بررسی
 در قـرآن سـخنی  از نام این شخص و ماجرای ازدواج او با حضرت مـریم)الف

  .به میان نیامده است
  .ای نشده است ایات تفسیری شیعه نیز به این ماجرا اشاره همچنین در رو)ب
  . نیز این ماجرا نقل نشده استاالنبیاء قصصدر کتاب ) ج
 به طوری که در برخی از اناجیل ؛دار است  این ماجرا در میان مسیحیان نیز خدشه)د

لـی کـه اربعه مانند انجیل یوحنا و انجیل مرقس صحبتی از آن به میان نیامده و تنها انجی
  .در میان اناجیل اربعه این داستان را نقل نموده است انجیل متی است

رسد که این فرد یا وجود خارجی ندارد و ساختگی اسـت یـا نـام او در   به نظر می)  ه
  .منابع اسرائیلیات ذکر شده است

   نفرین حضرت عیسی.٢ـ٢ـ٣
سـت کـه آن دهند این بـوده ا  نسبت میی که به حضرت عیسییاز جمله کارها

ی از یدر فصلها. کردند  نفرین می،کردند که به وی بدی میرا  مردم یا افرادی ،حضرت
  .این انجیل به بعضی از این موارد اشاره شده است که خواهد آمد

  :در فصل سوم انجیل کودکی این گونه آمده است
 هایی و آبایستاده بود، یک شاخه بید را بر گرفت فرزند آناس کاتب که آنجا به مسیح «

 هنگامی که مسیح دید که چه اتفاقی افتاده. پراکنده ساخت ،که مسیح جمع کرده بودرا 
 مگر چاله و آب با تـو چـه کـرده !مغز ابله بی، کافر”: است عصبانی شد و به او گفت
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 ای درخت خشک خواهی شد و هرگز نه ریشه و نه میوهاین را ببین تو مانند یک ! ؟بودند
 سپس مسیح حرکت کرد و به خانه جوزف. بالفاصله کودک خشک شدو “ !دادنخواهی 
 برای کودکشان ماتم گرفتند و آنچه را کهوالدین کودکی که خشک شده بود . بازگشت

تو مسئول کـاری ”:  برگرفتند و به سوی جوزف رفتند و گفتند،از او به جای مانده بود
  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 3) »“!هستی که کودک انجام داده است

  :در فصل چهارم این کتاب آمده است
مـسیح . گشت و یک کودک محکم به پشت او ضـربه زد می او به دهکده بازسپس«

 و او بالفاصله به زمـین افتـاد و “رسی به پایان سفرت نمی”: عصبانی شد و به او گفت
ودک از کجـا ایـن کـ”:  گفتنـد،سپس بعضی از مردم که دیدند چه اتفاقی افتـاد. مرد
 و به نـزد جـوزف رفتنـد و والـدین کـودک “شود؟ آید که تمامی کلماتش اجرا می می

  .مرده تقصیر را به گردن او انداختند

  :در فصل چهاردهم انجیل کودکی توماس آمده است
هنگامی که جوزف تمایالت، سـن و هـوش او را متوجـه شـد، تـصمیم گرفـت کـه «

معلـم بـه جـوزف . ابراین او را به معلم دیگـری سـپردبن. دوباره به وی لغات را بیاموزد
. “ سپس عبری به او آمـوزش خـواهم داد،من ابتدا به او یونانی یاد خواهم داد”: گفت

گاه بود و می پـس از ایـن، ترسید، با وجود  از آنجا که معلم از کوشش قبلی کودک آ
. داد اسخ نمـینوشتن الفبا ساعات زیادی به او آموزش داد حتی هنگامی که کودک پ

ی ادانی معنـ ًاگر واقعا معلم هستی و حروف را به خوبی می”: سپس مسیح به او گفت
حرف دوم الفبـای ( ی بتاارا به من بگو و سپس من معن) حرف اول الفبای یونانی( آلفا

. برای جلوگیری از ادامه بحث معلم به سر او ضربه زد. “را به تو خواهم گفت) یونانی
بـه سـرعت وی از هـوش رفـت و بـا . ی شد و وی را نفـرین کـردسپس مسیح عصبان

او به مادر . سپس مسیح به خانه برگشت ولی جوزف نگران بود. صورت بر زمین افتاد
نگذارد از خانه بیرون رود چون هر کسی او را عصبانی کند خواهد ”: پسر توصیه کرد

  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 14) »“ُمرد

  ر برادر حضرت عیسی ذک.٣ـ٢ـ٣
 را دارای بـرادر در فصلی از انجیل کودکی مطلبـی آمـده کـه حـضرت عیـسی

  .کند معرفی می
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  : فصل شانزدهم از انجیل کودکی توماس آمدهدر
 با این حال .سپس جوزف پسرش جیمز را برای به دست آوردن چوب به خانه فرستاد«

کـرد، یـک مـار وی را  وری مـیآ مز بوته جمعیمسیح نیز با وی رفت و هنگامی که ج
 شد در این حال مسیح به او نزدیک .نیش زد و او بر روی زمین افتاد و رو به مرگ بود

شده ترمیم یافـت و  و بر زخم او دمید و به سرعت زخم وی ناپدید شد و بخش گزیده
  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 16) »مز سالمتی خود را به دست آوردیج

  . مورد تردید جدی استبر عدم ازدواج حضرت مریم  نیز بنااین مطلب

   اتهام مسخره کردن دیگران به حضرت عیسی.۴ـ٢ـ٣
 هنگـامی کـه کـسی  حـضرت عیـسی،طبق آنچه در انجیل کودکی آمده است

  .کرد دانست، او را مسخره می چیزی را نمی
  :در فصل هشتم از انجیل کودکی توماس آمده است

 بزرگـی کـرد و هکودک خنـد. شنیدند  زاکائوس را میهان موعظهنگامی که یهودی«
بیننـد و ناشـنوایان بـا قلبهایـشان  ثمران ثمر بخشند و چـشمان نابینـا مـی حال بی”: گفت

کـه بـر روی زمـین را ها هستم و ممکن است کسانی  من از سوی آسمان. خواهند شنید
 در صورتی که یکی از شـما ؛ نجات بخشم و آنها را از باالترین چیزها خبر دهم،هستند

 .را به پایان رساندهنگامی که کودک سخنان خود . “ندای فرمانبرداری از من را سر دهد
ولی پس از آن هـیچ . تمامی کسانی که توسط او نفرین شده بودند، الساعه بهبود یافتند

  .»گیر شوند خواستند نفرین یا زمین  زیرا نمی؛کس جرأت عصبانی کردن او را نداشت
دهنـد در قـرآن   دیگران را مورد تمسخر قرار مـیاین موضوع که حضرت عیسی

ـُذنا َأ ُقـالوا...   چه اینکه به استناد آیه ؛نیامده که هیچ، بلکه با قرآن متناقض است ِ
َّ ًهـزو َت ُ  َقـال اُ

ُأعوذ ُ ِباهللا َ ْأن ِ َأکون َ ُ َمن َ اهلني ِ َا ِ
ْ

 )جهـل و کـار  مسخره کردن دیگران از مصادیق،)۶٧ /هبقـر 
  .رود و چنین نسبتی هرگز همخوانی با شأنیت واالی پیامبران ندارد جاهالن به شمار می

   ناسزا گفتن به مردم.۵ـ٢ـ٣
طبق گفته انجیل کودکی توماس مانند هر فرد عـادی در حالـت عـصبانی شـدن بـه 

 حال آنکه دور از ذهن است که اگر چیـزی مطـابق میـل او نبـوده. گفت مردم ناسزا می
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  . او مردم را دشنام و به آنها ناسزا بگوید،است
  :در فصل سوم از انجیل کودکی این گونه آمده است

 هایی ایستاده بود، یک شاخه بید را بر گرفت و آبفرزند آناس کاتب که آنجا به مسیح «
 هنگامی که مسیح دید که چه اتفاقی افتاده. پراکنده ساخت ،که مسیح جمع کرده بودرا 

 مگر چاله و آب با تـو چـه کـرده !مغز ابله بی، کافر”: نی شد و به او گفتاست عصبا
 ای درخت خشک خواهی شد و هرگز نه ریشه و نه میوهاین را ببین تو مانند یک ! بودند؟

 سپس مسیح حرکت کرد و به خانه جوزف. و بالفاصله کودک خشک شد“ !دادنخواهی 
 کودکشان ماتم گرفتند و آنچه را کهبرای والدین کودکی که خشک شده بود . بازگشت

تو مسئول کـاری ”:  برگرفتند و به سوی جوزف رفتند و گفتند،از او به جای مانده بود
  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 3) »“!هستی که کودک انجام داده است

  :در فصل ششم از انجیل کودکی نیز آمده است
. دهـم سپار و من به او حروف را آموزش مـیاو را به من ب: معلم به جوزف گفت. ..«

پس جوزف دست او را گرفت و وارد کالس کرد و معلم الفبا را برای او نوشت و این 
 ولـی کـودک چیـزی نگفـت و بـه او بـرای مـدت ،را بارها برای کودک تکـرار کـرد

کـار کـودک  پـس از ایـن. آموزگار عصبانی شـد و بـر سـر او زد. طوالنی پاسخ نداد
 زیرا ؛دهید در حال آموزش شما هستم بیشتر از آنچه شما به من آموزش میمن : گفت

این چیزها بـرای شـما ماننـد . دانم و قضاوت شما بسیار عالی است که من لغات را می
وجـود ه آفتابه مسی یا برخورد سنج است کـه هـیچ خـرد و یـا روشـنایی از آن صـدا بـ

 هنگامی که خشمش فـروکش کند و هیچ کس قدرت خرد من را درک نمی. آید نمی
به صورت معلم نگاه کرد و به . لفا تا امگا بسیار سریع گفتآکرد تمامی حروف را از 

خواهیـد بـه مـن بتـا را  هنگامی که شما طبیعت آلفا را نمیدانیـد چطـور مـی: او گفت
را توانی اول آلفا را به من آموزش بده و سپس آنچـه  کار اگر می ای ریاآموزش دهید؟

سپس او توضیح در مورد حرف اول را شروع . کنم  باور می،ای ر مورد بتا گفتهتو دکه 
در این حین که افـراد بـسیاری در حـال . کرد و معلم آنقدر قوی نبود تا چیزی بگوید

گوش فرا بـده معلـم و سـاختار اولـین لغـت را : گوش کردن بودند به زاکائوس گفت
رسـند و  ناپذیری به نقطۀ میانی می تأثیرین دو خط استاندارد به طورچطور ا. نظاره کن

گوشـه بـدون  سه. شود گوشه می رقصد و سه رود، می بقایای آنچه به هم رسیده باال می
حـرف یونـانی ( هیچ تماسی، از یک خانوادۀ با تعادل عالی خواهند شـد هنگـامی کـه

  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 6) خطوط برابر داشته باشد) آلفا



  

سه
مقای

ی 
ررس

ب
 

ریم
ن ک

 قرآ
ی با

ودک
ل ک

جی
ی ان

ا

٢۴٣  

 زیرا امری بـسیار ؛ گفتن به مردم هرگز در شأن و مقام انبیا و حجج الهی نیستاناسز
  .رود زشت و ناپسند به شمار می

 دور  بهزشتکارهای  و گناهان است و انبیا و حجج الهی ازدر واقع ناسزا گفتن گناه 
َالذین : فرماید چنانچه خداوند می. هستند َبون َّ ُ ِ َت َکبائر ْ ِ ِاإلمث َ

ْ
ِ
َالفواحش َو ْ ِ َ َّإال ْ َاللمم ِ َ َّ... )؛ )٣٢/ نجـم

  . ...ورزند یم یخوددار ـ کوچک یلغزشها جز  ـاریهاکزشت و بزرگ گناهان از هک آنان
 در انجیل کـودکی مـواردی وجـود دارد کـه در شـأن و منزلـت ،بر آنچه بیان شد بنا

ن مانند نفرین کردن افراد توسط آن حـضرت، تمـسخر کـرد؛  نیستحضرت عیسی
هـای مـذکور  بـا توصـیف. دیگران توسط ایشان و امثالهم که در شأن آن حضرت نیست

ی کـه قـرآن یکنـد بـا عیـسا ی که انجیل کودکی به دنیا معرفـی مـییتوان گفت عیسا می
 فرهنـگ بـدزبانی، ،هـای مـذکور  چه اینکه توصـیف؛کند بسیار تفاوت دارد معرفی می

دهد که هرگز در شأن هیچ انسان صالحی   میادبی و تمسخر را به دنیا نشان جسارت، بی
  . چه رسد به پیامبران الهی؛نیست

شود کـه قابـل  افزون بر اینکه در انجیل کودکی درباره آن حضرت مواردی دیده می
 یا مثال دیگری در این زمینـه  مانند ذکر پدر برای حضرت عیسی؛تردید جدی است

موارد در قرآن کریم وجود نـدارد و از آن مانند ذکر برادر برای آن حضرت که مانند این 
هـای  صحبتی به میان نیامده است که بیانگر راهیابی تحریف و دستبرد بـشر بـه گـزارش

  .انجیل کودکی است

   معجزات مختص به هر یک از قرآن کریم و انجیل کودکی.۴
 بیـان شـده کـه در در قرآن کریم معجزات خاصی در ارتباط با حضرت عیـسی

عکس، کـه در اینجـا بـه بررسـی آن رکودکی توماس ذکر نشده است و بـکتاب انجیل 
  .پردازیم موارد می

  شده در قرآن کریم که در انجیل کودکی بیان نشدهمعجزات ذکر. ١ـ۴
 که در قرآن کریم ذکـر شـده کـه در انجیـل کـودکی معجزات حضرت عیسی

  :توماس ذکر نشده است، عبارتند از
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  هوارهسخن گفتن با مردم در گ. ١ـ١ـ۴
ْفأشارت بر پایه آیه  َ َ ِإلیه َ

َ
َکیف ُقالوا ِ ُِّمل َ ْمن ُنَک ِاملھد ِىف َاکن َ ْ َ ًّصبی ْ ِ ِّإىن َقال اَ ُعبد ِ ْ تـاب ِآتاىن ِاهللا َ َا َوجعلـىن ْلِک َ َ َ 

ًّی ِ  سخن گفتن با مردم در گهواره یکی از معجزاتی اسـت کـه در قـرآن ،)٣٠ـ٢٩ /مریم( اَ
ل کودکی هیچ سخنی از این معجزه به میان نیامده است  لیکن در انجی،کریم ذکر شده

 دارد، و حال آنکه از آنجایی که انجیل مذکور اختصاص به دوران کـودکی عیـسی
علت این امر روشن نیست لیکن به . کرد رفت که این معجزه بزرگ را نقل می انتظار می

 معجـزات از هر روی بیانگر آن است که انجیل کـودکی در گـزارش مهمتـرین وقـایع و
  .جامعیت برخوردار نیست

   شفای بیماران مبتال به برص و پیسی.٢ـ١ـ۴
ُوأبــرئ...  ایــن معجــزه در آیــات 

ِ ْ َاألکمــه َُ َ ْ َ َواألبــرص ْ َ ْ ََ ْ... )و )۴٩ /آل عمــران   ...ُوتــربئ
ِ ْ ُ َاألکمــه َ َ ْ َ ْ 

َواألبرص َ ْ ََ ْبإذىن ْ
ِ ِ... )ای به آن نـشده  شاره ذکر شده ولی در انجیل کودکی هیچ ا)١١٠ /مائده

 بسا به این دلیل باشد که این امـور در سـنین کـودکی از حـضرت عیـسی چه. است
هـر به . صادر نشده باشد بلکه پس از دوران کودکی و نوجوانی از وی صادر شده باشد

روی این مطلب نیز حاکی از آن است که انجیل کودکی توماس از جامعیت برخـوردار 
  .ین معجزات آن پیامبر را ذکر نکرده استنبوده و برخی از مهمتر

   نزول مائده آسمانی.٣ـ١ـ۴
معجزه نزول مائده آسمانی نیز از آن دسته از معجزاتی است که در آیات شریفه قرآن 

 َعیىس َقال : ای نشده است  لیکن در انجیل کودکی به این مطلب اشاره،به آن اشاره شده
ُابن َمـرمي ْ ْ َّاللھـم َ ُ َّرنبـا َّ ْأنـ َ ْزلَ

َعلینـا ِ ًمائـ َ َ َمـن ِ ِالـسماء ِ ُون َّ ُتکـ ِألولنـا اًعیـد َلنـا َ َّ َ ِآخرنـا َو ِ ْمنـ ًآیـة َو ِ ْوارزقنـا َكِ ُ ْ َوأنـت َ ْ َ ُخـري َ َ 
َالرازقني ِ َّ )آسـمان بـر از یبارالها، پروردگارا، خوان«: گفت مریم پسر یعیس؛ )١١۴ /همائـد 

 ده یروز را ما و ،تو جانب از یا نهنشا و باشد ما آخر و اول یبرا یعید تا فرست فرو ما
  .»یدهندگان یروز بهترین تو هک

 چه اینکه گویا این ؛این مورد نیز طبیعی است که در انجیل کودکی بیان نشده است
  اصحابزمانی رخ داده که حضرت عیسیمعجزه در سن کودکی رخ نداده بلکه در 

  .سنین کودکی نبوده استگرانقدری موسوم به حواریون داشته است که این امر در 
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از  ی که قرآن دربارۀ حضرت عیسییها  بر اینکه در خصوص آیات و نشانهافزون
صـدد تعریـف داسـتان یـا  گوید، باید این مطلب را ذکر کرد که قـرآن در آنها سخن می

ای پیامی علمی یا  ًی نیست که پیام و مفهومی نداشته باشد و یقینا در وراء هر قصهیماجرا
در مورد معجـزات حـضرت . وجود خواهد داشت... یا اجتماعی و یا مذهبی واخالقی 
کند و در وراء هر معجزه از معجزات ایشان مطالبی  هم این مطلب صدق می عیسی

  .انجیل کودکی نیستوجود دارد که قرآن کریم از این باب قابل مقایسه با جنبه داستانی 

  رآن کریم بیان نشدهشده در انجیل کودکی که در قمعجزات ذکر. ٢ـ۴
 نـسبت داده شـده کـه در قـرآن در انجیل مذکور معجزاتی بـه حـضرت عیـسی

  :کریم سخنی از آن به میان نیامده است که عبارتند از

   تمیز کردن آبهای رودخانه.١ـ٢ـ۴
  :در فصل دوم از انجیل کودکی آمده است

  ه خروشـان در کنـار جویبـار کـوچکی از رودخانـ، سـاله بـود۵هنگامی کـه مـسیح «
ــازی مــی ــای جــاری را در گــودال کــوچکی جمــع مــی. کــرد ب ــا او آبه   کــرد و آنه

ــی ــاکیزه م ــرعت پ ــه س ــی ب ــان م ــا فرم ــه آنه ــه ب ــک کلم ــا ی ــا ب ــدند و او تنه   »داد ش
(Infancy Gospel of Thomas, chapter 2).  

ه گذشـت، پـس از عبـارت  کـمعجزه ساختن پرنـده از گـل چنـانکه گفتنی است 
  .ستمذکور بیان شده ا

   افزودن بر مقدار اندک.٢ـ٢ـ۴
  :در فصل دوازدهم از انجیل کودکی آمده است

 کودک با پدرش برای برداشت محصول رفت ،آوری محصول دوباره در هنگام جمع«
 مسیح کوچـک نیـز مقـداری از محـصول چیـد و ،کرد و هنگامی که پدرش درو می

بر شد و سپس تمـامی افـراد  برا١٠٠٠هنگامی که آن را خرمن کرد و کوبید، آن مقدار 
. کوبی بیایند و به همه به طور رایگان گندم بخـشید فقیر را صدا کرد تا به محل خرمن

 سـاله ٨ ـ٧عیسی در زمان نشان دادن این معجزه . مانده آن را برداشت جوزف نیز باقی
  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 12) »بود
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  افزودن درازای چوب. ٣ـ٢ـ۴
  :همین فصل از انجیل کودکی توماس آمده استدر سیزد

از جانـب مـرد . سـاخت از آنجا که پدرش نجار بود، در آن فصل خیش و بست مـی«
بیم به معنـای  به نام کروس ـولی یکی از چوبها . ثروتمند سفارش تخت برای وی رسید

 ند،جوزف هیچ نظری نداشت که چه کتر از بقیه بود و از آنجا که  کوتاهـ  چوب عرضی
 و “ین به آن اضـافه کـنیدو تکه چوب از پا”: عیسی کوچک به پدرش جوزف گفت

سـپس مـسیح در گوشـه دیگـر ایـستاد و قطعـات . ًجوزف دقیقا این کار را انجـام داد
 کرد و پدرش دید و حیرت چوب را گرفت و آن را کشید و آن را اندازه بقیه تر کوچک

 خدا بـهبه خاطر این کودکی که ”: کودک را در آغوش گرفت و بوسید و گفت. کرد
  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 13) »“ام من داده است، من آمرزیده شده

  شده  سالم گردانیدن کوزۀ شکسته.۴ـ٢ـ۴
  :در فصل یازدهم از انجیل کودکی توماس آمده است

به طور اما . وقتی عیسی شش ساله بود، مادرش او را فرستاد که برای خانه آب بیاورد«
ای دور آن پیچیده شد و او با  تصادفی در میان جمعیت زیاد کوزه آب شکست و هاله

وقتی مادرش او را دید کـه او آن کـار را انجـام داده . کوزه سالم آب را به خانه رساند
است، او را بوسید و به عنوان یک چیزهای ارزشمندی که از او دیده بود در قلب خود 

  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 11) »ن داشتبه صورت رازگونه پنها

العاده مذکور گفتنی است، اگرچه ایـن  انگیز و خارق در خصوص چهار امر شگفت
امور در انجیل مذکور نقل شده، لیکن رویه و دأب پیامبران الهی چنین نبوده است کـه 

ودن ایـشان چنـین  چه اینکه جنبه بشری ب؛در امور عادی زندگی از معجزه استفاده کنند
اقتضا داشت که در پیشبرد امور زندگی همانند عموم مـردم زنـدگی کننـد کـه چـه بـسا 

ْقالت آیاتی چون  ْهلم َ ُ ْرسلھم َ ُ ُ ُ ْإن ُ ُْن ِ َّإال َ ُمثلُکْم َبَشٌر ِ ْ َّن َو ِ ُّمين َاهللا لِک ْمن َ ُ ُاء َ ْمـن ـش ِعبـاده ِ ِ ِ... )بـراهیما /
ْقل  و )١١ َّإمنـا ُ َأنـا ِ ُمـثلُکْم َبـَشٌر َ ْ ّإىل حـی ِ َ

ِ... )نـاظر بـه مـدعای مـذکور باشـد کـه )١١٠ /کهـف 
 از اتصال وحیانی ،پیامبران مانند مردم از جنبه بشری برخوردارند لیکن افزون بر این جنبه
  .کند نیز برخوردارند که این قدرت فرابشری امور خاص دیگری را اقتضا می

های خـویش و  منظور به دست آوردن نیازمندیدر واقع تالش و کوشش پیامبران به 
فکنـان بـه ا ای بود که برخـی از شـبهه مشابهت ایشان با مردم در امورات زندگی به اندازه
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ُوقالوا : کردند اشکال میچنین  جنبه بشری پیامبران این َهلذا ما َ ِالرسول ِ ُ ُیأکل َّ ُ َالطعـام ْ ْوميـىش َّ  ِىف َ
ِاألسواق ْ َ ْلو ْ َأنزل ال َ

ِ ْ ِلیهِإ ُ
َمل َ َون ٌكَ ُمعه َفیُک َ ًنذیر َ   .)٧ /فرقان( اَ

ْأرسـلنا َومـا  :فرمایـد در آیه دیگر نیز به عنوان یک قاعـده و سـنت الهـی مـی َ ْ َقبلـ َ ْ َمـن َكَ ِ 
َاملرسلني َ ْ ُ َّإال ْ ْإ ِ ُ َّ َلیأکلون ِ ُ ُ ْ َالطعام َ َوميشون َّ ُ ْ ِاألسواق ِىف َ ْ َ ْ... .  

شـود یکـی از مواقـع   و مبانی کالمی استفاده میاز سوی دیگر چنانچه از آیات قرآن
است که شخص نبی به دنبال اثبـات حقانیـت خـویش در برابـر معجزه هنگامی صدور 

 ، معجزه ارائه منطقی و معقول مخاطبان و افرادی که در نبوت وی تردید دارنددرخواست
  .شود نمینماید در حالی که در این فراز مذکور از انجیل کودکی چنین امری مشاهد 

بإذن « به صراحت به افزون بر اینکه قرآن کریم در بیان معجزات حضرت عیسی
کید دارد و حال )١١٠ /همائد( »بإذنی« و )۴٩ /آل عمران( »اهللا نکـه در داسـتان مـذکور آ تأ

چنین امری مطرح نشده، گویا فراز مذکور به داسـتانی شـگفت بیـشتر شـباهت دارد تـا 
اذن خداونـد   کـه تـسلیم امـر الهـی اسـت و بـیسیصدور معجـزه از حـضرت عیـ

این صدور چهار امر مذکور اگرچه به لحاظ عقلـی محـال بنابر. کند ای ارائه نمی معجزه
 لیکن فضای گفتمانی صدور معجـزات از پیـامبران کـه در قـرآن ،نیست و ممکن است

 صـدور ،گیـری از معجـزه در امـور عـادی ترسیم شده و نیز دأب پیامبران در عدم بهـره
  .سازد  را با تردید جدی مواجه میچهار امر مذکور از حضرت عیسی

   علم به حروف الفبا.۵ـ٢ـ۴
  :در بخشی از فصل ششم از انجیل کودکی آمده است

پـس . دهم او را به من بسپار و من به او حروف را آموزش می: معلم به جوزف گفت«
ا را بـرای او نوشـت و ایـن را جوزف دست او را گرفت و وارد کالس کرد و معلم الفب

 ولی کودک چیزی نگفت و به او برای مـدت طـوالنی ،بارها برای کودک تکرار کرد
مـن : پس از این کار کـودک گفـت. آموزگار عصبانی شد و بر سر او زد. پاسخ نداد

 زیـرا کـه مـن لغـات را ؛دهم تا آنکه شما بـه مـن یـاد بدهیـد دارم بیشتر به شما یاد می
این چیزها برای شـما ماننـد آفتابـه مـسی یـا . ضاوت شما بسیار عالی استدانم و ق می

هیچ کس . آید وجود نمیه برخورد سنج است که هیچ خرد و یا روشنایی از آن صدا ب
کند و هنگامی که خشمش فروکش کرد تمامی حـروف  قدرت خرد من را درک نمی

هنگـامی : رد و به او گفتبه صورت معلم نگاه ک. لفا تا امگا بسیار سریع گفتآرا از 
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 ای خواهیـد بـه مـن بتـا را آمـوزش دهیـد؟  شما طبیعت آلفا را نمیدانید چطور مـیکه
تو در مـورد بتـا را که توانی اول آلفا را به من آموزش بده و سپس آنچه  کار اگر میریا

سـپس او توضـیح در مـورد حـرف اول را شـروع کـرد و معلـم . کنم  باور می،ای گفته
در این حین که افراد بسیاری در حال گـوش کـردن . نبود تا چیزی بگویدآنقدر قوی 

. گوش فرا بـده معلـم و سـاختار اولـین لغـت را نظـاره کـن: بودند به زاکائوس گفت
رسند و بقایای آنچه  ناپذیری به نقطۀ میانی میین دو خط استاندارد به طور تأثیرچطور ا

گوشه بدون هیچ تماسـی،  سه. شود ه میگوش رقصد و سه رود، می به هم رسیده باال می
خطـوط ) حـرف یونـانی آلفـا( از یک خانوادۀ با تعادل عالی خواهند شد هنگامی کـه

  .(Infancy Gospel of Thomas, chapter 6) برابر داشته باشد

این در خصوص شبهه اقتباس قرآن از انجیل کودکی که از ناحیـه افـرادی چـون بنابر
رح شده، گفتنـی اسـت کـه شـباهت یادشـده در همـه ابعـاد رژی بالشر و بروکلمان مط

 زیرا به لحاظ اسلوب و محتوا میان قـرآن و مـصادر مزبـور تفـاوت قابـل تـوجهی ؛نیست
های اهل کتاب سرشار از جزئیات بسیاری اسـت کـه حکایـت  داستان؛ چون وجود دارد

یـات قـصص را اما قرآن کریم بنا ندارد همـه جزئ. از خاستگاه بشری و تحریف آن دارد
 زیـرا ؛)٢٩ ــ٢٨: ١۴٢۵؛ حکـیم، ١٣/٢٩١ و ١۶٨ ـ٧/١۶٧ ،٢/٣٠٨: ١۴١٧طباطبایی، : ک.ر( بیان کند

  .شود و تأثیری در ابعاد تربیتی و هدایتی قرآن ندارد یآور م این امر موجب اطناب مالل
به لحاظ محتوا نیز در مصادر عهـدین برخـی مطالـب سـخیف و باطـل وجـود دارد 

 الهی از جمله نسبت زنا، شرب خمر و امور ناشایـست یی ناروا به انبیاها همچون نسبت
  .)۵٧ـ۴٨: تا خویی، بیموسوی : ک.ر( دیگر که هرگز شایسته انبیا نیست

 الهی و وحیانی ،همه این کتبخاستگاه که بیانگر آن است در واقع شباهت مذکور 
  .ه استشد تحریف انصار با این تفاوت که کتب مقدس یهود و ؛)٢٣: تا عتیبی، بی( است

 با عالمان یهودی و نصرانی پیش از بعثت مجالست نداشـته از سوی دیگر پیامبر
پس از بعثت نیز به جز در موارد اندکی با ایشان در ارتباط نبوده کـه آن مـوارد در . است

. )همان( برای فراگیری کتب یهود و نصارا نه ،راستای دعوت آنها به دین اسالم بوده است
: ک.نمونه ررای ب( اصالت الهی قرآن و وحیانی بودن آن استزون بر اینکه آیاتی که گویای اف

 به داللت تضمنی مشمول قدسـیت و ،)١١ـ٣/ ؛ نجم۴۶ـ۴٠/ ه؛ حاق١٩۴ـ١٩٢/ ؛ شعراء١۵/ یونس
  .لذا اتهام اقتباس از کتب مقدس پیشین نارواست .شود یاصالت الهی قصص آن نیز م
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  گیری نتیجه
 از ،بیـغ از دادن خبـر و مرده کردن زنده، ماریب دادن شفا، گل از پرنده ساختن. ١

لیکن شـباهت یادشـده در همـه .  استمیکر قرآن با یکودک لیانج اشتراکاتمهمترین 
 زیرا به لحاظ اسلوب و محتوا میان قرآن و مصادر مزبور تفاوت قابل توجهی ؛ابعاد نیست
ب به ویژه انجیل کودکی سرشـار از جزئیـات های اهل کتا  چه اینکه داستان؛وجود دارد

 زیـرا ایـن امـر ؛اما قرآن کریم بنا ندارد همه جزئیات قصص را بیان کنـد. ده استیفا بی
لـذا اگـر . شود و تأثیری در ابعاد تربیتی و هدایتی قرآن ندارد یآور م موجب اطناب مالل

حـاظ بیـانی در  لیکن همـان مطالـب بـه ل،چه مطالب حقی در انجیل کودکی بیان شده
  .ارزش و گاه سخیف بیان شده است گونه و سرشار از جزئیات بی سیاقی رمان

،  یسیع یبراو برادر  پدر ذکر از قبیل های ناروا به حضرت عیسی نسبت. ٢
افراد در انجیل کودکی که با شـأنیت واالی و عـصمت  ، استهزاء و ناسزا گفتن بهنینفر

ی کـه انجیـل کـودکی بـه دنیـا معرفـی یت که عیـساوی همخوانی ندارد، نشانگر آن اس
هـای   چـه اینکـه توصـیف؛کند بسیار تفـاوت دارد ی که قرآن معرفی مییکند با عیسا می

دهد و تالشـی  ادبی و تمسخر را به دنیا نشان می  فرهنگ بدزبانی، جسارت، بی،مذکور
  . استزدایی از سیمای تابناک حضرت عیسی در راستای تقدس

 به حضرت عیسیهای ناروا  نجیل مذکور بر مطالب سخیف و نسبتاشتمال ا. ٣
گویی و تکیه بر جزئیات که تأثیری در بعد هدایتی و تربیتی ندارد و نیـز   اطنابسبکو 

 مقدس پیشینِگیری از افراد عالم به کتب   و عدم ارتباط و بهرهامی بودن پیامبر اکرم
 به خوبی گویای خاستگاه وحیانی کودکی و تفاوت سبک بیانی و محتوایی قرآن با انجیل

  .باشد های انجیل کودکی می قرآن و راهیابی تحریف و دستبرد بشری در گزارش
 نفس شباهت موردی میان قرآن کریم و انجیل کودکی در شرح حال عیـسی. ۴

 بلکـه وجـود اصـل برخـی از ،ًلزوما حاکی از اقتباس قرآن کریم از انجیل مذکور نیست
های انجیـل  متناسب با قرآن، حکایت از خاستگاه وحیانی برخی از گزارشنکات مشابه 

کودکی دارد که در طول زمان از گزند تحریف در امان نمانده است کـه از ناحیـه بـشر 
  .های ناشایست سامان یافته است در فضای داستانی در کنار افزودنی
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  یشناس تابک
 معـارف و خیتـار مطالعـات دفتـر، میرکـال القـرآن ارد ، تهـران،فوالدوند یمحمدمهد ۀ، ترجمقرآن کریم .١

  .ق ١۴١۵، یاسالم
مـصر، ، ة؟سیالکن رفضتها لماذا و کتبت؟ فیک د،یالجد العهد فایبوکرا ،طیبس حیعبدالمس صمالق ر،یبوالخا .٢

  .م ٢٠٠٧ ن،ییالمصر مکتبة
 ،»، تاریخ و حقیقتمسیحیت «ویراستار تحت عنوانۀ مقدم باقلی سردار کابلی، ۀ حیدر، ترجمانجیل برنابا .٣

  . ش١٣٧٩ران، نیایش، ، تهی سیدمحمود طالقاناهللاةرضا و آی ، رشیدسعادت  از خلیلیهای با مقدمه
  . العلومسایت پژوهشکده باقر، »انجیلهای کودکی «ۀضیاء، مقالتوحیدی، محمد .۴
التعـاون  بهـل البیـتتهران، المجمع العالمی الچاپ دوم، ، القصص القرآنی، سیدمحمدباقرحکیم،  .۵

  .ق ١۴٢۵، هسالمیمن المرکز العالمی للدراسات اال
  .ش ١٣٨٢تابستان ، ٢ ۀشمار، سال بیستم، نشر دانش ،“»عهد عتیق”اپوکریفای « ۀ ترجم،ذاکری، مصطفی .۶
  . ش١٣٨۶تابستان ، ٣۴ ۀ، شمارهفت آسمان، »اناجیل غیر رسمی«سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم،  .٧
  .م ٢٠١١یضاح، االسالمی، االئد زا الشیخ زکبیشاور، مر ، جامعةهنیادب القصة القرآسالم، اصاحب  .٨
  .ق ١۴١٧، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیالمیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسین، طباطبایی، سید .٩
 ؛)االول الجـزء ،ةیـالمخف فـایبوکرا لیـناجا االول، الکتـاب( دیالجد العهد فایبوکرا ،سـالم میبراها ،یطرز . ١٠

  .م ٢٠٠١ جا، بی
  .م ٢٠٠۴مل، اال ردن، دارا، القرآن الکریم المستشرقون و، ، محمد امینامرع . ١١
شـراف خالـد ا، ب»مـم الـسابقة عنـد المستـشرقینتـب االکشبهة اقتباس القـرآن مـن  «ۀعتیبی، هیا، مقال .١٢

  .تا ه، بیسالمی سعود، قسم الثقافة االك ملةالقاسم، جامع
  .م ١٩٩۴، ه المکتبة البولسیلبنان، ،المقدس الکتاب الی المدخلبولس،  ،یفغال . ١٣
  . ش١٣٧٧ سپهر،  قم،،سلیمانی اردستانی عبدالرحیمترجمۀ  ،ها مسیحیت و بدعت ،گریدی، جوآن .١۴
  .تا ، بییالخوئ االمام آثار احیاء سسةٶ م،قم، القرآن تفسیر فی البیان، سیدابوالقاسم ،یخویموسوی  .١۵
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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢٩های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارۀ  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  احد در تفسیررهیافتی نو بر حجیت خبر و

  )با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی(
    ١محمد امامی  
    ٢فر مصطفی احمدی  
    ٣فریدون عباسی  

  دهکیچ
واحـد اختـصاص بـه روایـات فقهـی دارد یـا شـامل روایـات  آیا حجیت خبـر

 حجیـت ۀبرخـی معتقدنـد ادلـ. شود، دو دیدگاه عمده وجود دارد تفسیری نیز می
. شـود  فقهـی دارد و شـامل روایـات معرفتـی نمـیخبر واحد اختصاص به روایات

 مشهور میـان محققـان ایـن اسـت کـه شـیخ. دانند ای هم حجیت را اعم می عده
پژوهشگران به عبارت شیخ در . طوسی مخالف حجیت خبر واحد در تفسیر است

از دقت در آن عبارت و توجه به دیگر عبارات . اند  استناد کردهتبیان تفسیر ۀمقدم
آید که شیخ طوسی از موافقـان  ، به دست میاالصول عدة و تبیانسیر شیخ در تف

                                                                 
 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١/١٣٩۶: افتیخ دریتار.  
  .(dr.imami@gmail.com) یار دانشگاه علوم اسالمی رضویدانش. ١
  .(ahmadifar65@yahoo.com) صطفی العالمیه مشهدیار جامعة الماستاد. ٢
ـــ. ٣ ـــی جامع ـــسیر تطبیق ـــری تف ـــشجوی دکت ـــشهدةدان ـــه م ـــصطفی العالمی ـــسند ( الم ـــسئولۀنوی )  م

(salavat2420@gmail.com).  
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  . خبر واحد در تفسیر استحجیت
  .خبر واحد، تفسیر، شیخ طوسی :یدیلکواژگان 

  بیان مسئله
دار  ه عهـدهکـ را ییهـا  از پرسـشیکـی ،ن شـدیفقه تدو ه علم اصولکاز آن هنگام 
ام و کـ بـه احیترین راه دسترس هه عمدک چه آن؛واحد بود ت خبری حج،دیپاسخ آن گرد

ات با سند متواتر و ین روای از ایبرخ.  بودانده از معصومیات رسی روای،نیمعارف د
ده اسـت؛ امـا ی بر صدور به دست مسلمانان رسـیز محفوف به قرائن قطعیگر نی دکیاند
ه ک آید میان ین پرسش به میلذا ا. اند واحد گزارش شده ات به صورت خبرین روایشتریب
  ا نه؟یباشد  یواحد حجت م ا خبریآ

ابن   و١)٢/۵٢: ١٣٧۶الهـدی،  علم(ی د مرتضیجز چند نفر محدود از دانشمندان چون س
گر دانـشمندان یواحد شدند، د ت خبریر حجکه منک ٢)١/١٢٠: ١۴١٠ابن ادریس، (س یادر
بـه ش در ایـن پـژوه. انـد ردهکـرفته و ادلۀ متعددی بر آن اقامـه یواحد را پذ ت خبریحج

 بلکه اصل حجیت خبر واحد را مفـروض ،دنبال نفی یا اثبات حجیت خبر واحد نیستیم
م یم بـدانیخـواه یمـ. میکن یز مکواحد متمر ت خبریرۀ شمول حجی دارگرفته، بحث را ب

ر یتفس ه درکا آنین دارد ی دی عملیها واحد اختصاص به فقه و آموزه ت خبریا حجیآکه 
کـشف دیـدگاه شـیخ طوسـی در پی کنیم و  تر می خاصز حجت است و باز بحث را ین

ر یواحد از دیدگاه شیخ طوسـی در تفـس ا خبریآ: ن استیق ای تحقیپرسش اصل. هستیم
ر چنـد ک تـذ، روشـن شـودیکـیق بـه نیگاه سؤال تحقیه جاک آنیحجت است یا نه؟ برا

  :سته استیته شاکن
 در  معـصومۀ و ائمامبریگاه سنت پی گفتگو از جا،پرسش اصلی پژوهش .١
رات یـردار و تقرکـا ین ا نفس گفتار معصومیبه معنا ـت سنت یحج. ستیر قرآن نیتفس
  . مسلم استی امر،نی دیها  حوزهیه در تمامکم بلیرکر قرآن ی در تفسـ شانیا

                                                                 
 بـر یلـی در شرع دلیند؛ ولیب ی از تعبد به خبر واحد نمیه عقل منعک خبر واحد معتقد است ۀباریشان درا. ١

  .»كذل ّالتعبد ّجوزیان العقل کإن ، وكة ما وردت بذلد العباّح أنیالصح «:د به آن وارد نشده استتعب
بهمـا مـن ) دّالتعبـ(خبار اآلحاد، مع تجویز العبادة أما منعنا من القیاس فی الشریعة وّنإو«: گوید ایشان می. ٢

  .» علیهماً ما تعبد بهما وال نصب دلیال اهللاّنطریق العقول؛ أل
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ز یـده نی بر صدور رسیقطع ا همراه با قرائن و شواهدیه به صورت متواتر ک یتیروا. ٢
. انـد ن پذیرفتـهان و مخالفـاحجیت ایـن نـوع خبـر را موافقـ.  بحث و گفتگو نداردیجا

ط اعتبار برخوردار یواحد در پژوهش آن دسته از احادیث است که از شرا مقصود از خبر
  .باشد
ز محـل یـباشـد ن ی میده و شارح فروع عملی رسیات فقهیر آیه در تفسک یاتیروا .٣

ه مـشتمل بـر کـ است یفقهر ی غیریات تفسیبحث و گفتگو در روا. باشد اختالف نمی
ًاز اعتقـاداتی کـه اصـال جـای  آن دسـته نیز روایات واردشده در. ت هستندیط حجیشرا

 از محل نزاع خارج است؛ مثل اصل اثبات وجود خدا و اثبات ،دالیل نقلی در آن نیست
واحد حجت  هیچ نزاعی خبر  در این دسته از اعتقادات بدون. ...نبوت عامه و خاصه و

  .نیست
ات یـر آیت، در تفسیط حجی با احراز شرایتیه اگر رواکن است ی سخن در ا،واقع در

  ا نه؟یباشد  یاز نظر شیخ طوسی حجت م د،یمعارفی رس
شتر دارد و همـۀ دانـشمندان، ی هزار ساله و بیواحد قدمت ت خبریاصل بحث از حج

: ١۴١٠ریـس، ابـن اد(س یـادر و ابن )٢/۵٢: ١٣٧۶الهدی،  علم( یمرتض دی چون سیا جز عده
ن یواحـد بـ ت خبـریل در حجیدگاه تفصیه دکنی اما ا١اند؛ رفتهیت آن را پذی، حج)١/١٢٠
ن بـار عالمـه یرسـد نخـست ی مطرح شد، بـه نظـر مـی چه زمانیر فقهی و غیات فقهیروا

ت نبودن ی بر حجالمیزان ین جایرده و در چندک مطرح ی بحث را به طور جدییطباطبا
؛ ١۴/٢٠۵  و١٠/٣۵١: ١۴١٧طباطبـایی، (ح نموده است ی تصریعملام کر احیواحد در غ خبر
  .)١٠١: ١٣۵٣ ،همو

رده و شـمول کدگاه عالمه را نقد ی د،معرفتاستاد  و یرانکلن ،ییات خویحضرات آ
 یال ز در البهیپژوهشگران معاصر ن. اند واحد را اعم از حوزۀ فقه دانسته ت خبریادلۀ حج

  .اند ردهکن بحث را مطرح یا مقاالت ایتب ک
                                                                 

ًاند؛ امـا عمـال بـر اسـاس خبرهـای   حجیت خبر واحد را نپذیرفته،مشهور این است که این دو شخصیت. ١
این دو مقصود به احتمال قوی، .  شاهد این ادعاست، ابن ادریسالسرائرسراسر کتاب . اند واحد فتوا داده

 مقاله از شـیخ طوسـی ۀمکه در ادا  چنان؛ اخبار آحاد غیر معتبر است،نبودن خبر واحد بزرگوار از حجت
 معتبـر ِبزرگان امامیـه بـه اخبـار آحـاد: گوید طوسی میشیخ . آوریم که شاهد این سخن است عبارتی می
  .الفانشان بوده است ناظر به اخبار آحاد از طریق مخ،واحد حجیت خبر اند و دیدگاه عدم کرده عمل می
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، تبیـان تفسیر ۀ با استناد به عبارتی در مقدم،اند  کسانی که در این باره قلم زدهغالب
امـا دقـت در . انـد شیخ طوسی را از مخالفان حجیت خبر واحد در تفسیر قلمداد کـرده

 و دیگر کتـب، محقـق را بـه تبیانهمان عبارت و توجه به دیگر عبارات شیخ طوسی در 
به این امر  ای است که رسد این اولین مقاله به نظر می. شود نمون میعکس رهرای ب نتیجه

  .در این زمینه است پرداخته و کاشف دیدگاه واقعی شیخ طوسی
رسـاند کـه  با توجه به اینکه مطالعه در کلمات شیخ طوسی محقق را به این نتیجه می

دیـدگاه  بلکـه از طرفـداران ایـن ،ایشان مخـالف حجیـت خبـر واحـد در تفـسیر نیـست
رسـد عبـارات شـیخ طوسـی در موضـوع بـازبینی شـود تـا  باشد، ضروری به نظر مـی می

هدف تحقیق این است که بـا بررسـی کلمـات برجامانـده از ایـن . حقیقت آشکار شود
  .دانشمند بزرگ، دیدگاه وی در موضوع روشن گردد

  شناسی مفهوم
. باشـد  اصلی تحقیـق مـیهای  واژهۀهر تحقیقی نیازمند به تبیین روشن و قاطع دربار

  .خبر واحد، تفسیر و حجیت :های اصلی نیازمند بیان این تحقیق عبارت است از واژه

  خبر واحد
رسـد و او را از  یه به شخص مکاند   دانستهی گزارشیرا به معنا» خبر«شناسان  لغت

گاه میمطلب   .)۶/٣٢۵: ١۴١۴ ؛ زبیدی،۴/٢۶۶: ١۴٠۵ابن منظور، ( سازد ی آ
  نـام اولـین عـدد شمارشـی اسـت،»یـک«به معنـای » وحد«فاعل از اسم » واحد«

 به معنای خبری است کـه ،گیرد  هنگامی که صفت خبر قرار می.)۵/٢٩٧: ١۴١۴زبیـدی، (
رود و شامل هـر  راوی آن واحد باشد؛ ولی در این ترکیب واحد در برابر متواتر به کار می

  .چند بیش از یک شخص باشد، هرده راویان آن به حد تواتر نرسیده باشکروایتی است 
عـاملی (اند که بـه حـد تـواتر نرسـیده باشـد  روایتی دانسته برخی بزرگان خبر واحد را

  .)۶٠ :١٣٨٢نژاد،  ؛ جدیدی ٨٢: ١۴٢١فضلی، : ک.؛ ر٧٢: ١۴٢٢؛ محقق داماد،  ۶٩: ١۴٠٨، جبعی
 اشـدد علـم نبیـ خود مفیه به خودک است یتیواحد آن روا خبر: اند  هم گفتهیبرخ

  .)٨٢: ١۴٢١فضلی، : ک.؛ ر٣۴: ١۴٢۴سبحانی، (
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در هر دو تعریف، این است که خبر واحد خبری است که به خودی خود  مشترک وجه
شتر یـا بیـ نفـر یک آن ی خواه راو؛آور نیست و قطع به صدور آن از معصوم نداریم یقین
ز اتـصال ا سـند آن مرسـل بـوده و ایـ سند متـصل بـه معـصوم باشـد ی خواه دارا وباشد

  .باشد یواحد م ها داخل خبر نی اۀبرخوردار نباشد؛ هم
ضـعیف تقـسیم شـده  ، حسن واساس اوصاف روایان به صحیح، موثقواحد بر  خبر

شـود   روایـات معتبـر شـمرده مـی، سـه قـسم اول.)۴٠٠ــ٣٩۵: ١۴٢۴حافظیـان، : ک.ر(است 
  .)همان(

ح، حـسن، موثـق و ی صحۀث به اقسام چهارگانیم احادییادآوری است که تقسشایان 
ح و یث را بـه صـحی حد،ش از آن دانشمندانید آمد و پی از قرن هفتم به بعد پد،فیضع
ح، یث صـحیردند و مقـصودشان از حـدک یم میر مقبول تقسیا مقبول و غیح، یر صحیغ

نـزد قـدما  حیث صـحین حـدیبنـابرا. ندک آن داللت ی بر درستیه قرائنک بود یتیهر روا
 متـصل یسند آن بـه معـصوم بـا عـدل امـام«ه ک یثینه حد» اعتمادقابل «ث ی حدیعنی

: ١۴١۶؛ غفـار، ۴٨: ١۴٢۴؛ سـبحانی، ١٢٠: ١۴٢۴؛ استرآبادی،  ١/۶۵: ١۴٠٣عاملی،  ّحر: ک.ر(» باشد
۴٣٩(.  

این معنای صحیح نزد شیخ طوسی غیر از صـحیحی اسـت کـه در تقـسیم خبـر بنابر
 .قابل اعتماد است خبر ،ر قدما از صحیحمقصود ایشان و دیگ. واحد در اینجا آمده است

تـاب کث دو ی فرموده است احاداالصول عدةدر ی خ طوسیه ش کاستاین شاهد مطلب 
  .)۴۶: ١۴٢۴سبحانی، : ک.ر(رده است ک را از اصول مورد اعتماد نقل استبصار و تهذیب

  الفقیهمن الیحضره  و)١/٨ :١٣۶٣کلینی رازی، : ک.ر( کافیدیگر مؤلفان کتب اربعه مثل 
ث یــه احادکــانــد   دادهیشان گــواهیــها تــابکدر مقــدمات ، )١/٢ :١۴١٣ابــن بابویــه، :ک.ر(

ث یـ احادیه وقتـکـ یحال در .اند ش آوردهی خویها تابکحه و قابل اعتماد را در یصح
السند به وفور  فیث ضعی احاد،طبق علم رجالکه م ینیب یم، مینک ی میتب را بررسکن یا
ث یـر از احادیـشان غیـح نـزد ایث صـحیه حدک نشانگر آن است ن امریا. شود یافت می

ات قابـل اعتمـاد یـح، روایث صـحیـشان از احادیـح نزد متأخران است و مقـصود ایصح
  . هرچند سند آن به حسب ظاهر معتبر نباشد،باشد یم
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  تفسیر
 »فـسر«داند و تفسیر را مبالغـه در   را اظهار معنای معقول می»فسر«راغب اصفهانی 

  .)۶٣۶ :١۴٢٧راغب اصفهانی، (رد شما می
ر یتفـس«. ١: اند ردهکر ارائه یا علم تفسیر ی تفسی برایف متعددی تعار،ریان تفسیدانش

 بر مـراد خداونـد سـبحان بحـث یات قرآنی داللت آیساز ه دربارۀ روشنک است یدانش
اصد شف از مقکات قرآن و ی آیان نمودن معانیر بیتفس. ٢ ؛)١١: ١۴٢۴سبحانی، ( »ندک یم

ردن مراد خداونـد متعـال کروشن  ریتفس« .٣؛ )١/۴: ١۴١٧طباطبایی، (است ه ل آنیو مدال
 یان مفاد استعمالیر عبارت است از بیتفس« .۴ ؛)٣٩٧: ١٣٩٠خویی، (» ز استیتاب عزکاز 
ات عـرب و اصـول یـ ادبی متعـال از آن بـر مبنـایار نمودن مراد خـداکات قرآن و آشیآ

  .)٢٣: ١٣٧٩ و دیگران، بابایی(»  محاورهییعقال
 همان کشف مراد خداوند متعال از آیـات قـرآن ،عنصر مشترک در تعاریف مختلف

شرط رسیدن به مقصود خداوند متعال ایـن اسـت .  تعاریف آمده استۀاست که در هم
تفسیر تالش بـرای کـشف  :توان گفت در نتیجه می. که بر مبنای استواری حرکت کنیم

معـانی ظـاهری از  اعم از آنکه آن مقصود ؛یات قرآن کریم استمراد خداوند متعال از آ
  .الفاظ به دست آید یا از معانی باطنی و از قبیل جری و تطبیق باشد

  حجیت
ه کـ است یزیحجت آن چ: حجت همان برهان است و گفته شده :اند لغویان گفته

: ١۴١۴؛ زبیـدی، ١/٣٠٣: ١۴٠٧؛ جـوهری، ٢/٢٢۶: ١۴٠۵ابن منظـور، (با آن خصم را پاسخ دهند 
٣/٣١۴(.  

ت داشـته باشـد یه صالحک است یزیحجت در لغت هر چ: سدینو یمرحوم مظفر م
ه در مقـام بحـث و کـشـود  یگونـه حاصـل مـ نیر احتجاج شود و احتجاج ایبا آن بر غ

  .)٣/١٣ :١۴٣٠مظفر، ( میروز شوی بر او پ،گفتگو با طرف
ه هرچند مفـادش ک یلی دل؛ستل معتمد ای دلین حجت در علم اصول به معنایبنابرا

م کـ اثبـات حی شـارع آن را بـرای ولـ،نشود) ینانی و اطمیقطع (یموجب احراز وجدان
لـف را ک م،ر باشـدیل مغـایـ بـا مفـاد آن دلیم واقعـک بشمارد و چنانچه حیافک یشرع
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ت یـ منجرـ الف: ی استژگیدو وبا  یلی دلی اصولِ حجت،گری به عبارت د. بداندمعذور
لف از مؤاخذه در صورت کت می معذرـ ف در صورت مطابقت با واقع؛ بیلکو اثبات ت

  .ل با واقعیعدم انطباق دل
 آن در اثبـات یی توانـا،ریواحـد در تفـس  خبرنبودن ا حجتی بودن مقصود از حجت

 ،د آمدهی مجاهللا المکات یر آی که در تفسیا خبر واحدیه آکن معنا ی به ا؛مفاد خود است
تـوان  یا مـی آ،گریا نه؟ به عبارت دیخود را به عنوان مقصود قرآن دارد ت اثبات مفاد یقابل
ه خبر بر آن داللت ک است یزیفه آن چی شریۀمراد خداوند از آ: اساس آن خبر گفت بر

  ا نه؟یدارد 
 آنیمصدد   است و ما دری همان حجت اصول،ریدر تفس» حجت« منظور از ،واقع در

ن یـم و اگـر ایم از مراد خداوند خبـر دهـیمجاز هستواحد،  اساس خبر ا بریم آیه بفهمک
م یتـوان یمـ اسـاس آن  ما بـر،ا نه؟ اگر حجت باشدیم ی ما معذور،خبر مطابق با واقع نبود

ن اسـت و اگـر یـمقصود خداونـد متعـال اکه م ییر نموده و با اطمینان بگویات را تفسیآ
فه ی شـریـۀم آیتوان ی نم،مینکدا نیواحد پ ه قطع به مضمون خبرک یتا زمان حجت نباشد،

  .مییر نمایرا بر طبق آن تفس

   حجیت خبر واحد در تفسیرۀبارها در دیدگاه
 پیش از ورود به دیدگاه شـیخ طوسـی الزم اسـت نگـاهی بـه نقـد و بررسـی دیـدگاه

واحد در تفسیر بیندازیم و آنگاه به کشف دیدگاه شیخ در  حجیت خبرموافق مخالف و 
  .این موضوع بپردازیم

داننـد و در غیـر احکـام  ای حجیت خبر واحد را مخصوص احکام عملـی مـی عده
 بـه بعـد؛ ١/١۵۶: ١٣٨١؛ جـوادی آملـی، ١٠/٣۵١: ١۴١٧طباطبـایی، ( داننـد عملی آن را معتبر نمی

  .)۵ ـ۴: ١٣٨١الریجانی، 
  .نیـست تیـ خبر مشتمل بر آمـوزۀ معرفتـی مـشمول ادلـۀ حج،بر اساس این دیدگاه

این روایات فقط .  اعتبار ندارد،دهیام رسکات االحیر آیر غیه در تفسک یاتیرو روا ن ایاز
شتر یـ فهـم بی بـراییهـا چـهیند و درکجاد یات ایر آی در تفسیخراشی ذهن ن استکمم

  .ندکمفسر باز 
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؛ فاضـل ٣٩٨: ١٣٩٠خـویی، (داننـد  ای خبر واحد را در تفسیر حجت مـی  عده، مقابلدر
: ١۴٢٧؛ زرکـشی، ۵٣: ١٣٨٧ ؛ ناصح،١٧١: ١٣٨٣ ،؛ رجبی١/١٢٨ :١٣٨٧ ؛ معرفت،١٧٣: ١۴١٣لنکرانی، 

  .)٢/۴٧٢: ١۴١۶؛ سیوطی، ٢/١۵۶
ط اعتبار ی شرایه داراک انده از معصومیات رسی روای تمام،دگاهین دیاساس ا بر
تـوان  یها مـ اساس آن باشند و بر یم حجت میرکات قرآن یر آی در تفس،ت هستندیو حج
 ؛شـود یا رد مـیـ شـأن نـزول ثابـت ،اتیـن روایـ اسـتناد ابه. ات را روشن ساختیمفاد آ

... رسد و یات به اثبات میالت آی و تأوی باطنی معان؛گردد یه واضح میمقصود و مفاد آ
ۀ یـن آیـود خداونـد متعـال از اکـه مقـصتوان گفت  یات معتبر میباالخره با استناد به روا

  .ا چنان استین یفه چنیشر

  جیت خبر واحد در تفسیر مخالفان حۀنقد و بررسی ادل
  :اند مخالفان حجیت خبر واحد به سه دلیل استناد کرده

  های عملی اختصاص جعل حجیت در آموزه: ل اولیدل
 است و در امـری معنـا ییت از اعتبارات عقالیه حجک معتقد است ییعالمه طباطبا

عل حجیت  در قضایای تاریخی و امور اعتقادی ج.پذیر و اعتبارپذیر باشد ه جعلکدارد 
 معنا ندارد که شارع مقدس غیر علم را علم قرار دهد و مردم را به آن متعبد ؛معناست بی

  .)همان(سازد 

  نقد و بررسی
  :این استدالل برای اثبات مدعای عالمه طباطبایی کافی نیست؛ زیرا

دانـد و  یت مـیت و معـذرزیـت را منجیدر این استدالل، مجعول در حجایشان ًاوال 
 ،اگـر همـین دیـدگاه را پـذیرفتیم .دانـد یآن را مختص به مقام عمـل مـ، اسهمین اس بر

توضیح اینکه اصـولیان . های عملی معنا دارد ممکن است بگوییم حجیت فقط در آموزه
ا مجعـول، یـ آ؛ جعـل شـده اسـتیزیـت امـارات چـه چیـبحث دارند که در باب حج

ا شـارع امـاره را یـ آ،گریت؟ به عبارت دیت و محرزیاشفکا یت است یت و معذرزیمنج
: ١۴٢٣ ؛ حکـیم،٢٧٧: ١۴٠٩خراسـانی، : ک.ر(اشف؟ کا محرز و یند ک ی و معذر فرض مزمنج
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 یعنی شارع کشف ناقص را کشف ، مجعول، کاشفیت باشداگر .)٢/١۶: ١٣۶٨ ؛ خویی،٢٨
واحد معتبـر  دگاه، خبریاساس این د را بریشود؛ ز معنا می تام فرض کند، این استدالل بی

 بـه ،دیـآ یه از علـم برمـکـ یارکـهر . دهد یار علم را انجام مکشود و  یزلۀ علم مبه من
 دیـآ یز برمـیـواحد ن ار از خبرکآن   شارع،یواحد از سو  خبریت برایت جعل حجکبر

  .)٢/١٨١: ١۴١٧واعظ بهسودی، : ک.ر(
ا یـ باشـد ی آموزۀ علمی،ل ظنیه مفاد اماره و دلکست ی نیگر فرقی د،ن صورتیدر ا
  .یۀ معرفتآموز

تـوان  یباز هـم مـ ت است،یت و معذریمنجز  اگر مجعول در باب امارات،یًثانیا حت
ت در بـاب یت و معـذریـرا منجزیـ شـد؛ زی معرفتـیهـا ت اماره در آمـوزهیقائل به حج
 هـستند ییها  گزارهینی دیها م و آموزهین را بشناسیم دیما مأمور. ز معنا داردیاعتقادات ن

رد، کـ داللـت ی معرفتـای  بر آمـوزهیتیحال اگر روا. میده ینسبت مها را به خدا  ه آنک
ن یـن نظـر دیـه اکم یت معتبر خبر دهیاساس آن روا م بریا ما مجازیه آکن است یسؤال ا
ن یـه مـا در اکـن اسـت یـ ایش معنـا،واحد حجت است خبرکه م یا نه؟ اگر گفتیاست 

خود اسـتناد بـه . میآور یشمار من به ی دیها م و آن مطلب را از آموزهینسبت دادن مجاز
  ناصـح،؛١٧١: ١٣٨٣، رجبـی: ک.ر(شـود   اثری عملی است که بر خبر واحد بار مـی،معصوم
٢٨: ١٣٨٧(.  

ا مخـالف یـا مطابق واقـع اسـت ی ؛ستین خبر از دو حال خارج نی ا،به عبارت دیگر
 ِ معـذر،دبودن این نسبت است و اگر مخالف بـو مجاز ِ منجز،واقع؛ اگر مطابق واقع بود

 دروغگـو و  ونـدک ین نـسبت مجـازات نمـیـ موال مکلف را بـه خـاطر ایعنی ؛آن است
  .آورد ی خدا به حساب نمه بۀزنند افترا

  نکردن ظن در عقد قلب کفایت: ل دومیدل
دلیل دیگر مخالفـان حجیـت خبـر واحـد در تفـسیر ایـن اسـت کـه در اعتقـادات و 

عقد قلب  ًاصوال. د قلب از آثار یقین است عقد قلب الزم است و عق،های معرفتی آموزه
آید و اگر هـم حاصـل شـود، چنـین عقـد قلبـی مطلـوب  به دنبال ظن و دلیل ظنی نمی

  .)۵ ـ۴: ١٣٨١الریجانی، (نیست 
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  ی و بررسنقد
. آورد  بلکه ظن و گمان هم عقـد قلـب مـی،آید عقد قلب همواره به دنبال یقین نمی

 تـا یه حتـکـ یروانـیخ با پیحاضر و در طول تار غلط در حال یها نییاتب و آکوجود م
ه عقد قلب، حاصـل کقت است ین حقینند، نشانگر اکها دفاع   جان حاضرند از آنیپا

 دالیلی ؛شود یز حاصل میر معتبر نی غی و حتیل ظنی دالیه در پک بل،ستین نیقیعلم و 
  .که اطمینان شخص را به دنبال بیاورد

 ا نـه، ادلـۀ اعتبـار خبـریـ معتبر، مطلوب است یل ظنی برخاسته از دلِه عقد قلبکنیا
 .اسـته ت عقـد قلـب بـه مفـاد آنیـ بـر مطلوبیلی دل،گری معتبر دیل ظنیواحد و هر دل

چ یز هـیـهـا ن شـود، اعتقـاد بـه مفـاد آن یه اسـتفاده مـیـه از ادلۀ اعتبار امارات ظنک چنان
  . نداردیلکمش

ل و یـاد داشـتن بـدون دل سـخن گفـتن و اعتقـ،ات قـرآن سـرزنش شـدهیـآنچه در آ
  :ات و تخرصات استیاساس وهم بر

رتون ـ  م أم  اهللا  َقل آهللا أذن  َُ َ ْ َ ِ
َ َ ْ َ َْ َلُک ِ ُ ْ ُ

 )ا یـا خدا به شما اجازه داده یآ: بگو« ؛)۵٩/ یـونس
  .»د؟یبند یبر خدا دروغ م

َوم ـ  َّا هلم به من عمل إن یتبعون إالَ
ِ َِ ُْ ِ َّ َ ٍْ

ْ ِ ِ ِ ِ ْ ُ َّ الظن وإن َ ِ َ َّ َالظن الَّ َّ ِ یغىنَّ
ْ ق شـیئُ ً من ا ْ َ ِّ َ ْ َ شان را بـه یو ا« ؛)٢٨/ نجم( اِ

ننـد و در واقـع، گمـان در ک ی نمـیرویـرا پ] خود[ِجز گمان . ستی نیمعرفت] ارک[ن یا
  .»درسان ی نمیچ سودیقت هیحق] وصول به[

 »اءافتر«فساد یا اصالح است و ردن به هدف ک پاره یبه معنا» یفر «ۀ از ماد»افتراء«
 ؛ زبیـدی،١۵/١۵۴: ١۴٠۵؛ ابن منظور، ٨/٢٨٠: ١۴١٠ فراهیدی،: ک.ر( دروغ بستن است یبه معنا
١۴١۴ :٢٠/۴۶(.  

اسـت؛ امـا   بر او افتراء بـسته، را به خدا نسبت دادیل سخنیدل ی بیسکن اگر یبنابرا
 نـسبت داد، ،د شـده اسـتییـ خـود خداونـد تأیه اعتبـار آن از سـوکل معتبر یاگر با دل
َأذن  یۀل بند اول آمشمو ِ

  .شود یم َلُکْم َ

   به علمیازمندی و نیت امور معرفتیاهم: ل سومیدل
اد یـ نقش اساس و بناء را دارد و بنی، عملیها  در مقایسه با آموزهی اعتقادیها آموزه
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 ْامکـن و بـه احیـ اصول دْرو به اعتقادات نیاز ا.  استی مباحث معرفتی عملدستورهای
 بودن دوم ۀ به خاطر درج،شود یتفا مکاگر در اعمال به ظن ا. ه استن گفته شدیفروع د
توانـد  یرد و ظـن نمـکسب کن یقید علم و یاست؛ اما در اعتقادات باه  بودن آنیو فرع
تفـاء بـه ک ای، معرفتیها ات مشتمل بر آموزهیر آیلذا در تفس. ن شودیقین علم و یگزیجا

  ١.باشد یز نمی جاـهرچند معتبر  ـخبر واحد

  نقد و بررسی
  :شود یته به چند مطلب اشاره مکن نیدر پاسخ ا

 یها گر آموزهیه و اساس دی پای،شناس یالم هستک یکًمسلما اعتقادات و در . ١نقد 
مفاد همۀ آیات غیر فقهـی . ن است؛ اما سخن از حجیت روایات در تفسیر آیات استید

ات یـ از روایاری بـس.ت اسـیخی تـاریای قـضا،اتیـ از آیاریمفـاد بـس. ستی نیاعتقاد
  .ات مربوط به اعتقادات استی از روایبخش. ق استیدهندۀ مصاد شرح

 ی،مسائل معرفت  ازیدر برخ. ستندیسان نیک هم ی معرفتیها  و آموزهیمسائل اعتقاد
معتبـر باشـند، آن دالیـل  هرچند یل ظنی برخاسته از دالِن الزم است و معرفتیقیعلم و 

  او،ک ذات پـاییتایکد و ی اصل اثبات وجود خدا، اثبات توحًند؛ مثال درک یت نمیفاک
گونه معارف، نه تنها  نیدر ا... امبران خدا وی از پیکی یامبریاثبات پ اثبات اصل نبوت،

 ثابت شود و در برخی از ین عقلی الزم است آن علم با براهیحت ن الزم است،یقیعلم و 
ت یـفا ک هـم باشـد،ی اگر متواتر و قطعـی حتامبران و امامانیده از پیاین امور، اخبار رس

  .ندک ینم
 یلـی ظنـیستند و دلیـت برخوردار نین اهمی از ای، معرفتیها گر از آموزهی دیاما برخ

 از ی برخـیبـرا .شـود یده مین فرق دیز ایرۀ عقال نیدر س. ننده باشدک تواند ثابت یز مین
ن خبر ثقه هم یها به چند  از آنی اثبات برخینند؛ اما براک یتفا مکامور به یک خبر ثقه ا

ه کـ از می حـاجیـکًمـثال اگـر . د با خبر متواتر به اثبات برسدیه باک بل،نندک یتفا نمکا
شـود و بـه آن  یسخن او باور م ه هتلی آتش گرفت،کدر فالن محلۀ م: دیبرگردد و بگو

                                                                 
 در مشهد مقدس تحـت یغات اسالمی دفتر تبل درینشستی علم ار درکل را استاد محمدرضا برنجین دلیا. ١

  .رده استکطرح و نقد و ان یث در اعتقادات بیعنوان نقش حد
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چ وجـه ی به هـ، شدیسوز عبه دچار آتشکخانۀ : دیشود؛ اما اگر بگو ی اثر داده مترتیب
  .ن خبر به حد تواتر برسدیه اک مگر آن،شود یقبول نم
 یل ظنـیـه بـا دلکـل اول هـستند یـ از قبیخی و تـاری اعتقـادیهـا  از آمـوزهیاریبس
ات یثر رواکا. ته استنسها معتبر ندا ن را در آنیقیز علم و یند و شارع مقدس نپذیر اثبات
  .باشند ین قسم میز از همیات نیر آیده در تفسیرس
ار بیشتر از ی بسیبسا موضوعی عمل ت، اختصاص به اعتقادات ندارد؛ چهیاهم: ٢ قدن
ت یـً مثال در فقه اسالم به دماء و فروج اهم؛ت برخوردار استیاهماز  یای اعتقاد آموزه
 در حـالی کـه ؛ برای اثبـات زنـا چهـار شـاهد الزم اسـت١. داده شده استیریچشمگ

  .ای است عملی و فقهی لهئمس
است ل یدل ی بییر علم را به منزلۀ علم قرار داد، ادعایتوان غ یه نمکن ادعا یا. ٣ نقد

خـالف  رۀ عقـال بـریه سک بل؛ن مطلب داللت نداردی بر ایر عقلیا غی یل عقلیچ دلی هو
  .ننـدک ی چونـان علـم برخـورد مـ، معتبـریـۀرا عقال با خبر ثقه و امـارات ظنیآن است؛ ز

» یل علمـیدل «،تشان ثابت شدهی حجی،نیقی و یل قطعی دلۀه با پشتوانکل یگونه دال نیا
  .رندیگ ی علم قرار میشوند و در جا یده مینام

 ۀچنانچه در امور مهم. البته شاید بتوان میان عقاید مهمه و اصلیه و فرعیه تفصیل داد
  . خبر واحد بدون قرینه فاقد اعتبار است،فقهیه هم به باور برخی

  د در تفسیردالیل موافقان حجیت خبر واح
 حجیـت ۀعمـوم ادلـ  و بر اطالق و، مخالفان را نقدۀ ادل،موافقان حجیت خبر واحد

کید کرده  نقلـی مثـل آیـات قـرآن و ۀ یـا ادلـ،دلیل حجیت خبر واحـد. اند خبر واحد تأ
هـای معرفتـی   شامل خبر واحـد در آمـوزه،دو نوع دلیل هر. عقالستۀ روایات و یا سیر

 عملـی ۀ بین خبری کـه آمـوز،عقال در خبر واحد.  نداردهیچ نوع تقییدی وجود. است
دهنـد  دو ترتیب اثـر مـی هره گذارند و ب  فرقی نمی، معرفتی داردۀدارد و خبری که آموز

  .)١/١٢٨: ١٣٨٧؛ معرفت، ١٧۴: ١۴١٣؛ فاضل لنکرانی، ٣٩٨: ١٣٩٠ خویی،: ک.ر(
                                                                 

 مـشهد در یغات اسالمی در دفتر تبلیار در نشست علمک استاد محمدرضا برنجیاز سخنان شفاهبرگرفته . ١
  .ث در اعتقاداتیموضوع نقش حد
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   شیخ طوسیدیدگاه
دیدگاه عدم حجیـت خبـر واحـد در  ،عبارات شیخ طوسیای  پارهبرخی با استناد به 

 ۀ عبـارت شـیخ طوسـی در مقدمـ،مـستند پژوهـشگران. اند تفسیر را به ایشان نسبت داده
  :سدینو یشان میا.  استتبیانتفسیر شریف 

د ّقلـی، أو ًالینبـئ ظاهرهـا عـن المـراد تفـصیة ال یر آی تفسینظر فین أ ألحد ینبغیوال «
ة ّدلـاألی لـ إرجع ینی أنبغ یبل... یه علًیل مجمعاأوون التیکن أ ّ إال؛نیرّ من المفسًأحدا
بـاع ّجـب اتین ّه، أو نقل متواتر به، عمیجماع علإة، من ّیة أو الشرعّیا العقلّإم: حةیالصح

 :١۴٠٩ طوسـی،( »قـه العلـمیا طرّان ممکة إذا ّ خاص؛ خبر واحدك ذلیقبل فیقوله، وال 
 از ،ای که ظاهر آن آشـکار نیـست برای هیچ کس سزاوار نیست در تفسیر آیه؛ )٧ـ ۶/١

پیش خود نظر دهد یا از یکی از مفسران تقلیـد کنـد؛ مگـر آنکـه آن تأویـل اجمـاعی 
ا بـه گـزارش ی استناد گردد یا شرعی یح عقلیل صحیه سزاوار است به دالکبل... باشد

ژه یـ به و؛ستیرفته نیجا پذ واحد در آنخبر و  او واجب استیرویه پک یسکمتواتر از 
  .دید از راه علم به دست آیبا] هک باشد یآن مسئله از امور[ه ک یوقت

ر استناد شده است یواحد در تفس ت خبریدگاه عدم حجی دیشان براین عبارت ایبه ا
: ١٣٨٧ ناصـح، ؛٢/١٢٢: ١٣٨٧ ؛ رضـایی اصـفهانی،٢/١٢٢: ١۴٢٩؛ همو، ٢/٢٣: ١٣٧٩معرفت، : ک.ر(

 ظاهر این عبارت همین مطلب است؛ .)٢٣٧ :١٣٩٠ ؛ مـؤدب،١٧: ١٣٧٨؛ کالنتری ارسنجانی، ٢۶
ن یتب اکگر ی و دتبیانر ی در مقدمۀ تفسیخ طوسیشتر در عبارات مختلف شی دقت بیول

مخـالف حجیـت خبـر ایـشان  ،دگاهیـخالف ایـن دبر که ند ک یدانشمند بزرگ ثابت م
بـارات بررسی مجموع ع.  استواحد معتبر در تفسیر نیست، بلکه از موافقان این دیدگاه

دهد که مقصود ایشان از خبر واحد در این عبارت، خبر  شیخ دربارۀ خبر واحد نشان می
  .کنیم اینک عبارات را نقل و بررسی می. واحد غیر معتبر است

   خبر واحدۀباری دربررسی عبارات شیخ طوس
  : خبر واحد چهار دسته استۀبارمجموع عبارات شیخ طوسی در

   حجیت خبر واحد در تفسیرعبارت دال بر عدم: دستۀ اول
 است که محققان با اسـتناد بـه آن تبیان تفسیر ۀاین عبارت همان کالم شیخ در مقدم
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ظـاهر . اند که از مخالفان حجیت خبر واحد در تفسیر اسـت  شیخ طوسی نسبت دادهبه
  .این عبارت این است که خبر واحد در تفسیر حجت نیست

  حد به طور مطلقعبارات دال بر حجیت خبر وا: دستۀ دوم
. کنـد  خبـر واحـد نقـل مـیۀبـار را درنظـران  اقوال صـاحبصول الفقهاالعدة فی در 
 موجـب علـم  کـهانـد گفتههم برخی . واحد موجب علم است  خبر کهاند ای گفته عده
 گروهـی ؟اند که آیا عمل به آن جـایز اسـت یـا نـه حاال این عده اختالف کرده. نیست
در اینکـه عقـل . انـد ای هم واجب دانسته ای جایز و عده ده جایز نیست و ع کهاند گفته

 به ١/٩٧: ١۴١٧طوسی، ( باز هم اختالف دارند ،کند یا شرع حکم به عمل به خبر واحد می
 البته ؛کند  اعتقاد خود را مبنی بر حجیت خبر واحد اعالم می،بعد از نقل این اقوال. )بعد

حاب امامیـه نقـل شـده باشـد و راوی  بلکه خبری که از طریـق اصـ،نه هر خبر واحدی
  :صفت عدالت و دیگر صفات الزم را داشته باشد

 ً امـا عقـال،این است که خبر واحد موجب علـم نیـستام  ی را که من برگزیدهدیدگاه
 جز آنکه جواز عمل به ؛ًشرعا نیز عمل به خبر واحد جایز است. تعبد به آن جایز است

 روایاتی اسـت کـه راوی ، آن طریق خاصخبر واحد موقوف به طریق خاصی است و
امامی روایت کند و دارای صفت عدالت و غیر عدالت از صفات الزم در راوی باشد 

  .)١/١٠٠: همان(

کند کـه ایـشان طرفـدار حجیـت خبـر  به روشنی داللت میطوسی این عبارت شیخ 
به عمـل بـه داند و منعی عقلی در تعبد  ًتعبد به خبر واحد را عقال مجاز می. واحد است

در ایـن . شـمارد از نظر شرع نیز عمـل بـه خبـر واحـد را مجـاز مـی. بیند خبر واحد نمی
. شـود های فقهی و معرفتـی دیـده نمـی واحد رسیده در آموزه  تفصیلی بین خبر،عبارت

  .شود  خبر واحد میۀظاهر عبارت عام است و شامل هر دو حوز
یـک در اخیـر  نقـض و ابـرام هـر حجیت خبر واحـد و ۀنیز پس از نقد و بررسی ادل

  :گیرد چنین نتیجه می
واحد از راه اصحاب مـا معتقـدان  گاه خبر ه هرکن است یام ا دهیه برگزک را یدگاهید

 از یکــیا یــ رمکــامبر ایــباشــد و آن خبــر از پ] تیــامامــان اهــل ب[بــه امامــت 
و شـده  ه جرح و طعنک نباشد یاز اشخاص]  خبریراو[ت شده باشد و ی رواائمه
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... کنـد جـزء داللـت نی هم بر صحت محتـوایا نهیش سدید باشد و قری نقل خودر
  ١.)١/١٢۶ :همان(ز است ی جاین خبریعمل به چن

  : خبـر واحـد را بـا چنـد شـرط حجـت شـمرده اسـت،شیخ طوسی در این عبـارت
روایــت از . ٣ ؛ جــرح نــشده باشــد وراوی آن ثقــه باشــد. ٢راوی آن امــامی باشــد؛  .١

ای دال بر صحت مـضمون خبـر نباشـد؛  قرینه. ۴ باشد؛ یکی از امامان یا پیامبر
  . در واقع تکیه بر آن قرینه است،ای باشد زیرا اگر چنین قرینه

شـمارد و هـیچ  واحد را حجـت مـی خبر در این عبارت نیز شیخ طوسیکه بینیم  می
عمومیت خبر ای روشن بر دیدگاه ایشان بر  تفصیل ندادن ایشان قرینه. دهد تفصیلی نمی

کتابی اصولی است و مسائل  عدهالبته با توجه به اینکه کتاب . واحد در تفسیر نیز هست
اصولی برای استنباط حکم شـرعی اسـت، ایـن احتمـال وجـود دارد کـه مقـصود شـیخ 

اما این فقط احتمال اسـت و تـصریحی . طوسی در این عبارت، روایات فقهی فقط باشد
  .رت عام است و شامل فقه و غیر فقه استظاهر عبا. بر این قضیه نیست

 ،رسـاند واحد را در فقه و غیر فقـه مـی عبارت دیگر شیخ که عمومیت حجیت خبر
ایشان دلیل بر حجیت خبر واحـد . استداللی است که بر حجیت خبر واحد کرده است

  : اجماعی که خود شیخ آن را تحصیل کرده است؛شمارد را اجماع شیعه می
شان روایت کـرده و در های ام که بر عمل به اخباری که در کتاب  یافته محقه راۀمن فرق

تـا آنجـا  کننـد  هیچ انکاری ندارند و هیچ ردی نمی؛ اجماع دارند،اند اصولشان نوشته
: پرسند می از او ،دانند نمی] سندش را[ای فتوا دهد که  لهئها به مس که وقتی یکی از آن

 یا اصل مشهوری آدرسشده  ها را به کتاب شناخته از کجا چنین فتوایی دادی؟ وقتی آن
. پذیرنـد زنند و تسلیم وی شده و سخنش را مـی دهد و راوی آن ثقه باشد، حرفی نمی

 ان امامـانر و بعـد از آن در دواین عادت و روش ایشان از زمان پیـامبر اکـرم
 کردند؛ کار میکردند و ان جایز نبود، چنین اجماعی نمیاگر عمل به این اخبار .  ...است

  .)همان(زیرا در اجماع ایشان معصوم حضور دارد و غلط و سهو در آن راه ندارد 

                                                                 
ان  وکـن باإلمامـةیق أصـحابنا القـائلیا من طرًان واردکواحد إذا  خبر الّأن: ا ما اخترته من المذهب فهوّفأم. ١

 یا فـًدیون سـد ویکتهی روایطعن فین ال ّان مم وکةّ أو عن واحد من األئمّیا عن النبًّی مروكذل
ة ّ صـحی علـّنـة تـدلی قركانـت هنـاکه إن ّة ما تضمنه الخبر، ألنـّ صحی علّنة تدلی قركن هناکلم ت ونقله
  . جاز العمل بهـما بعدیر القرائن فکنحن نذو  ـا للعلمً موجبكان ذل وکنةیبار بالقران االعتک، كذل
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 بـدون آنکـه تفـصیلی بـین ، این عبارات داللت بر حجیت خبـر واحـد داردمجموع
 ؛ حجت اسـتًقال خبر واحد مط،اساس این عبارت بر. های عملی و معرفتی بدهد آموزه

  .های معرفتی  آموزههای عملی دین و هم هم در آموزه
واحـد و فتـوا  در این عبارت سخن از عمل بـه خبـر: البته ممکن است کسی بگوید

واحد است و معلوم اسـت کـه عمـل و فتـوا در فقـه معنـا دارد و در  دادن بر اساس خبر
 پـس ایـن عبـارات دال بـر عمـوم حجیـت خبـر. های غیر فقهی این دو معنا ندارد آموزه

  .واحد در فقه است زاع همان خبرواحد نیست؛ بلکه محل ن
شدن به امری نیز عمـل   بلکه معتقد،پاسخ آن است که عمل اختصاص به فقه ندارد

عمل به خبر معرفتی بـه معنـای .  آن هم عمل است منتها عمل جوانحی؛شود شمرده می
  .)٢٨: ١٣٨٧  ناصح،؛١٧١: ١٣٨٣ ،رجبی: ک.ر(شدن به آن آموزه است  باورمند
حداقل حجیت  این عبارت شامل خبر واحد در غیر فقه نیست،که  فرض بپذیریم بر
شود کـه   سوم معلوم میۀکند و با توجه به عبارات دست واحد در غیر فقه را نفی نمی خبر

  .شود دلیل حجیت شامل اخبار معرفتی نیز می

  عبارت دال بر حجیت خبر واحد در تفسیر: دستۀ سوم
  :دیفرما ین میف ثقلیث شری پس از نقل حدتبیان تفسیر ۀدر مقدم

ر قرآن جـز بـا اثـر یه تفسکن است یت طبق نقل اصحاب ما ظاهر در این روایه اکبدان 
امبر حجـت یـه سخنانشان چونان سخن پک و امامان معصوم رمکامبر ایح از پیصح
  ١.باشد یم

ا یـ رمکـامبر ایـح از پیه به صورت صحک است یت خبرین عبارت دال بر حجیا
ه خبر متـواتر و کگونه  ح همانیه اثر صحکست ی نکیش. ده استیرس ائمۀ معصوم
رد؛ بلکـه ظهـور یـگ یبر م ز دریواحد معتبر را ن  را شامل است، خبرینۀ قطعیهمراه با قر
بـه » اثـر «ۀکلمـ. واحد معتبر بیشتر از ظهور آن در خبر متواتر و قطعی است آن در خبر

خبر و حـدیث را دارد یـا اعـم از آن دو  همان معنای ،الحدیث  دانشمندان مصطلحۀگفت

                                                                 
عن  وّیالنب عن حی باألثر الصحّجوز إالیر القرآن ال ی تفسّخبار أصحابنا بأنأ یة ظاهرة فیالرواّأن اعلم و. ١

  . ّیقول النبکة ّن قولهم حجی، الذ ةّئماأل
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؛ حافظیـان، ٣٢ــ٣١ :١۴٢١فـضلی، ؛ ١۴: ١۴٢۴نـژاد،  ؛ جدیـدی۵٠: ١۴٠٨عـاملی جبعـی، : ک.ر( است
عاملی جبعـی، : ک.ر( صحیح از اوصاف خبر واحد و اقسام خبر واحد است .)١/١۵٢ :١۴٢۴
 پس .)١/١۶۵ :١۴٢۴فظیان، ؛ حا١۴٢١فضلی، ؛ ٧٨ :١۴٢۴نژاد،  ؛ جدیدی١٠۴: تا ؛ صدر، بی٧٧: ١۴٠٨

  . نه خبر متواتر،باشد  همان خبر واحد معتبر می،اثر صحیح

  عبارت دال بر نفی حجیت خبر واحد به طور مطلق: دستۀ چهارم
. شیخ طوسی عباراتی دارد که دال بر عدم حجیت خبر واحد به صورت مطلق است

  :دیگو یصه میه و نقادیف قرآن به زی پس از رد احتمال تحرتبیان تفسیر ۀدر مقدم
ی القـرآن ر مـن آیـثکة بنقـصان ّة والعامّرة، من جهة الخاصیثکات یت روایه روّنأر یغ«
ً توجـب علمـا وال عمـال  الیقها اآلحـاد التـی موضع، طریلإء منه من موضع ینقل شو ً
ه کـجـز آن ؛)١/٣همـو، (» لهـاین تأوکـمیه ّن التشاغل بها ألكترعراض عنها و اإلیولاألو
ات قرآن ی نقصان بسیاری از آیایه گوکق خاصه و عامه رسیده ی از طریفراوانات یروا

ه نه موجب علم اسـت و نـه کن اخبار آحاد است یق ایطر. باشد یها م  آنییجا و جابه
ه کـ نـشود؛ چـرا ییهـا اعتنـا ن اخبـار اعـراض شـود و بـه آنیـعمل؛ سزاوار است از ا

  .کن استمم] زین[شان یلتأو

 از یاریه در عبارات بـسک» ًعمالًال توجب علما و«ۀ ژه جملیبه وخ و ین عبارت شیا
چ وجـه حجـت یواحد به ه ه خبرکنشان از آن دارد ، رار شدهکواحد ت علما دربارۀ خبر

 و االصـول عـدةیشان در ه عبارات اک یدرحال. یست؛ نه در فقه و نه در مسائل معرفتین
  .واحد است ت خبری دال بر حجتبیان تفسیر ۀشان در مقدمبرخی عبارات

  تحلیل و بررسی عبارات
حال ماییم و این چند عبارت از شیخ که برخی ظاهر در حجیت خبر واحد بـه طـور 

های دینی است   آموزهۀواحد معتبر در هم برخی ظاهر در نفی حجیت خبر. مطلق است
ن این عبارات چند یدر جمع ب. و برخی هم در حجیت خبر صحیح در تفسیر ظهور دارد

  :تمال وجود دارداح

  تعدد دیدگاه: احتمال اول
واحد را   خبریی در جا؛دگاه داردیدو دی خ طوسیم شییه بگوکاحتمال اول آن است 
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ست و از ین حرف گفتنی نیا. رده استکنظر  گر از آن صرفیجای د  دانسته و درمعتبر
ظـر دوم در البته برگـشتن از دیـدگاه اول و انتخـاب ن. د استیخ بعی شیمقام بلند و علم
 روشی معمول و معقول است؛ اما اینکه نظری را برگزینـد و چنـد سـطر ،بین دانشمندان

بعد بدون اشاره به دیدگاه برگزیده از آن برگردد، نه معمول است و نه سزاوار مقام علمی 
 بـه هـم یـکار نزدیایـن دو عبـارت بـس. دانشمندان به ویژه شخصیتی مثل شیخ طوسـی

هـیچ یـک از فقهـا و اصـولیان نیـز تعـدد .  اسـتتبیـانر یدمۀ تفسو هر دو در مق هستند
  .اند  خبر واحد به شیخ نسبت ندادهۀدیدگاه را دربار

  نفی حجیت خبر واحد در تفسیر :احتمال دوم
 در فقـه حجـت یطیواحـد را بـا شـرا خ خبـریم شـییه بگـوکـاحتمال دوم آن است 

  .داند یر حجت نمیداند؛ اما در تفس یم
ت یـخ را جزء مخالفـان حجیاند؛ لذا ش دهی از پژوهشگران برگزیا ا عدهن احتمال ریا
؛ ٢/١٢٢: ١۴٢٩؛ همـو، ٢/٢٣: ١٣٧٩معرفت، : ک.ر(اند  ردهکر قلمداد یواحد معتبر در تفس خبر

 :١٣٩٠ ؛ مـؤدب،١٧: ١٣٧٨؛ کالنتـری ارسـنجانی، ٢۶: ١٣٨۴  ناصـح،؛٢/١٢٢ :١٣٨٧رضایی اصـفهانی، 
٢٣٧(.  

  :وارد استآن  دو اشکال اساسی بر  وتنی نیستاین احتمال نیز پذیرف
  : استتبیانر یخالف ظاهر دو عبارت شیخ در مقدمۀ تفس :اشکال اول
ر یـثکة بنقـصان ّالعامـة وّرة، من جهة الخاصیثکات یت روایه روّأنر یغ« :عبارت اول

 ً توجب علمـا الیقها اآلحاد التی موضع، طریلإء منه من موضع ینقل شی القرآن ومن آ
 نـه ،ستیًواحد مطلقا حجت ن ن جمله، خبریاساس ا بر. )١/٣: ١۴٠٩، طوسـی( »ًال عمالو

  .نه عملو آورد  یواحد نه علم م خبر. در مقام علم و نه در مقام عمل
 و )١٨ :ب١۴١۴؛ ٧٢ :الـف١۴١۴(د یـخ مفیلمات شـک در »ًعمال واًتوجب علم ال«تعبیر 

ــبــن ادرو ا )۴٨٣ و ۴٢٢، ٣١١، ٣٠٣ :١۴١۵( یف مرتــضیشــر ــ ن)٢٣٢  و٨٢، ۴٧ :١۴١٠(س ی ز ی
واحد در تفسیر حجـت  ًقطعا مقصود از این عبارت این نیست که خبر. رار شده استکت

 شامل ابواب »ًعمال«لمۀ کرا یست؛ زیرفتنی نین عبارت پذی ای برایهین توجیچن. نیست
هـای   هـم در آمـوزه؛واحد اسـت ظاهر این عبارت نفی مطلق حجیت خبر. شود یفقه م
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  .های معرفتی  و هم در آموزهعملی
ر القرآن ی تفسّبأن«ۀ  جمل، عبارت دومی که با این احتمال سازگار نیست:عبارت دوم

ح در یت خبـر صـحیـایـن عبـارت ظـاهر در حج. باشد  می»حیثر الصحال باألإجوز  یال
واحــد  ح فقــط خبـر متــواتر و خبـریه خبـر صـحکــرد کـتـوان ادعــا  ینمــ. ر اسـتیتفـس

  خبـرۀشـده دربـار ار بـردهکـح از اصـطالحات بـه یر است؛ زیرا خبر صحالصدو مقطوع
پس اگـر .  خبر متواتری نه از اسام،رود یواحد به شمار م مات خبریاست و از تقس واحد

در عبارت شیخ که ح همان خبر واحد معتبر است، الاقل باید بگوییم یخبر صح نگوییم
ط یه شـراکـ اسـت یالـصدور یر قطعیالصدور و غ یواحد قطع مقصود از آن اعم از خبر

  .باشد یصحت را دارا م
نفـی حجیـت از خبـر واحـد در » ًعمـالا وًتوجـب علمـ ال« در عبارت :اشکال دوم

 در ؛تفسیر تمام آیات شده و تفصیلی بـین آیـات فقهـی و غیـر فقهـی داده نـشده اسـت
دسـته از حالی که اختالف بر سر نقش خبر واحد در تفسیر آیات غیر فقهی است و این 

دانـد و  خبر واحد را در تفسیر آیات فقهی حجت مـی شیخ طوسیکه محققان معتقدند 
تـوان بـه   این دیدگاه را نمـی،با استناد به این عبارت. داند در آیات غیر فقهی حجت نمی

شیخ طوسـی خبـر  : باید بگوییم،اگر به این عبارت استناد کنیم. شیخ طوسی نسبت داد
 عبارات شیخ طوسی دال بـر حجیـت ۀ در حالی که هم؛داند می حجت نًواحد را مطلقا

واحـد را در فقـه حجـت  شیخ طوسـی خبـرکه ن نیز معتقدند اواحد است و مخالف خبر
  .داند می

  تعدد اصطالح در خبر واحد نزد قدماء :احتمال سوم
  گاه مقصود از خبـر؛واحد دو اصطالح دارد م خبرییه بگوکن است یاحتمال سوم ا

 شـامل یحتـو  نقـل شـده اسـت یس کـ و از هریقیه به هر طرک است یتیرواواحد هر 
ست و یـه قابل اعتماد نک یتی روایعنیواحد  پس خبر. شود یز مین ناگفتار صحابه و تابع

ر معصوم نقل شده است و گاه مقصود از خبر واحـد، یا از غیباشد  یف می آن ضعیراو
واحـد نـه  د خبـریـفرما یه مکآنجا . ط استی سلسله شرایکده از معصوم با یت رسیروا

ر قابل یه خبر غک بل،ستیواحد ن موجب علم و نه موجب عمل است، منظور مطلق خبر
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ر جـز بـا یه فرموده تفسک و آنجا ،ر آنیه نه در فقه حجت است و نه در غک است اعتماد
  .ط استیواحد واجد شرا  مقصود خبر،ستیز نیح جایاثر صح
را با ظاهر یخ بزرگوار است؛ زیه در عبارات شین توجیتر بن و مناسین احتمال بهتریا

 مطـابق یان به خـوبیر تبیشان در تفسی ایشان سازگار است و با روش عملیهمۀ عبارات ا
 ک تمـسناده از معـصومیات رسیات، به روای از آیاریر بسیایشان در تفس. باشد یم

  .ر فرموده استیات را تفسی آ،ها جسته و با استناد به آن

  شواهد این احتمال
  گفتار شیخ در عدة االصول: شاهد اول

 ۀایـشان پـس از ادعـای اجمـاع فرقـ.  استعده گفتار خود شیخ در ،یکی از شواهد
. دهـد محقه بر عمل به خبر واحد، اشکاالتی بر ایـن اجمـاع مطـرح کـرده و پاسـخ مـی

 و شـیوخ  در حـالی کـه بزرگـان،کنید اشکال این است که شما چطور ادعای اجماع می
منکـران : فرمایـد در پاسـخ ایـن اشـکال مـی. کننـد شما عمل به خبر واحد را انکار مـی

انـد و مقـصودشان  شـان سـخن گفتـه ن اعتقـادیاحجیت خبر واحد در گفتگو با مخالف
عمل نکردن به اخباری بوده که متضمن احکام خالف مذهبشان بـوده اسـت؛ امـا ایـن 

طوسـی، (انـد   اختالفـی نکـرده،یعه روایـت شـدهاخباری که از طریق خود شـ بزرگان در
١۴١/١٢٨: ١٧(.  

دهد که مقـصود ایـشان از خبـر واحـد کـه  به خوبی نشان میطوسی  شیخ ۀاین گفت
ن ا همان خبر واحد غیر معتبـر اسـت کـه از طریـق مخالفـ،شود موجب علم و عمل نمی

  .روایت شده است
تفسیر قرآن خبر واحـد پذیرفتـه  که فرموده در تبیانپس کالم ایشان در مقدمه تفسیر 

 اخبـار آحـاد غیـر معتبـر ،گردد و منظور ایشان از خبر واحد  به همین معنا باز می،نیست
 کلی را مطرح کرد که تفسیر قرآن جـایز ۀ قاعد،است و به همین دلیل پیش از این سخن

  .بیت آن حضرت  و اهل جز با اثر صحیح از پیامبر،نیست

  نایینیگفتار مرحوم : شاهد دوم
یـرات اجودکتاب ارزشمند  در ینییش مرحوم نایه، فرماین توجیبر ا شاهد دیگر  التقر
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ت و نفـی یـ دربـارۀ حجیخ طوسـیه از شـکـ یدر تحلیـل عبـارات مختلفـایشان . است
  :خبر واحـد نـزد قـدما دو اصـطالح داشـته اسـت: گوید  می،دهیواحد رس ت خبریحج
واحدی که ابن  خبر. خبر غیر قابل اعتماد. ٢ ؛ قطعیهۀخبر واحد غیر محفوف به قرین. ١

 ادعـای اجمـاع بـر ،ای از قـدما و عـدهطوسـی ادریس منکر حجیـت آن شـده و شـیخ 
گـاه .  البته در صورتی که راوی آن ثقـه باشـد؛ اصطالح اول است،اند حجیت آن کرده

دهـد و بعـد خبـر معـارض بـا آن را   طبـق خبـری فتـوا مـیتهـذیبشیخ در که بینیم  می
 بـا ؛ این است که خبر واحـد اسـت،گیرد اولین اشکالی که بر خبر معارض می. آورد می

این بـه آن دلیـل اسـت . اینکه خود شیخ ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد کرده است
از همین رو نظر عدم حجیت . که مقصود او از این خبر واحد، اصطالح دوم بوده است

حالی که شیخ خود مـدعی اجمـاع بـر   در،خبر واحد نیز به شیخ اسناد داده شده است
معلوم است که محل بحث خبر واحد به اصـطالح اول اسـت . حجیت خبر واحد است

که حتی احتمال انعقاد اجماع بر عدم حجیت آن نیست و آنچه اجماع بر عدم حجیـت 
  .)٢/١٠٣ :١٣۶٨، خویی( ً کامال بیگانه از آن است،آن داریم
 خبـر ،خبر واحدی که در تفسیر آیـات قبـول نیـستاین مقصود شیخ طوسی از بنابر

واحدی که از طریق غیر امامیه نقل شده و شاهدی بر صدق   خبر؛واحد غیر معتبر است
  .را نیستاط اعتبار را دی ولی شرا،آن وجود ندارد یا حتی از طریق امامیه نقل شده

   عملی شیخ طوسی در تفسیر تبیانۀسیر: شاهد سوم
ایـشان در .  اسـتتبیـان عملی شـیخ طوسـی در تفـسیر ۀا سیرشاهد سوم بر این مدع

ایـن نـشانگر آن .  آیات را تفسیر کـرده اسـت، با استناد به روایاتتبیانجای تفسیر  جای
 چون روایاتی که بـه ؛دانسته است است که شیخ طوسی خبر واحد را در تفسیر معتبر می

 بلکـه فقـط تعـداد ،قطعیه نیست ۀ همه روایات متواتر و محفوف به قرین،آن استناد کرده
هـا اخبـار واحـدی   بیشتر آن؛ متواتر یا محفوف به قرائن قطعیه استْمحدودی از روایات

سراسر تفـسیر . السند نیز باشند هستند که حتی به اصطالح امروزی ممکن است ضعیف
  .شویم برای نمونه چند مورد را یادآور می.  از روایات تفسیری مشحون استتبیان

ِوإذ ۀ سیر آیدر تف ِ َابتلی إبراهمي َ ِ َ ْ ِْ
َ ُربه َ ُّ ٍلمات َ َ َّفأمتھن ِبَکِ ُ َّ َ َ َقال َ ِّإىن َ َجاعلك ِ ُ ِ ِللناس َ

َّ ًإماما ِ َ َقال ِ ْومـن َ ِ َذریـىت قـال َ َ
ِ َّ ِّ ُ 
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ُینال َال َ ِعھدی َ ْ َالظاملني َ ِ ِ َّ
 )مقصود از عهـد را بـه اسـتناد روایتـی از امـام بـاقر، )١٢۴/ بقره ، 

ول الـذ ۀ در تفسیر آی.)١/۴۴٨: ١۴٠٩طوسی، (رد شما امامت می ِو
َّ ُ ـ ُ َ َین کفـروا لـو الَ ْ َ ُ َ َ ٌ أنـزل علیـه آیـة َ َ ِ ْ َ َ َ

ِ ْ ُ
ِمــن ربــه ِّ َ ْ َ إمنــِ َّ ل قــوم هــِ َا أنــت منــذر و ٍ ْ

َ ِّ ُلکــ ِ َ ٌ ِ ْ ُ َ ْ ــاقر و امــام ، )٧/ رعــد( ٍادَ ــا اســتناد بــه روایتــی از امــام ب ب
  .)۶/٢٢٣ :همان( ردشما  هادی را امام معصوم در هر عصری می، صادق

نزیر وما أهل به لغري اهللا فمن اضطر غري باغ وال عـاد   ۀدر تفسیر آی م ا م املیتة والدم و ٍإمنا حرم  َِ َ َ َ َ َ َ
ٍ َ ْ َْ َّ َُّ ْ

ِ َ َ ِ ِ
َ ِ ِ َّ ِ

ُ َ ِ ِ ْ َّ َِ
ْ ََ ُْ َ َ ََ ْ َ ْ ْعلیُک َ َ َ َّ ِ

ٌفال إمث علیه إن اهللا غفور رحمي ِ َ ٌ ُ َ َ َّ ِ ِِ ْ َ َ َ ْ َ َ
 )نا روایت رسیده از معصوم با استناد به،)١٧٣/ بقره ، باغی 

کنـد  داند که بر امام خـروج کـرده اسـت و دیـدگاه مخـالف را نقـد مـی را شخصی می
  .)٢/٨۶ :همان(

ِالذین ینفقون أمـواهلم باللیـل   ۀ شأن نزول آیبه استناد روایتی از امام باقر و امام صادق ْ ََّ
ِ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ َ ِ

َّ َ
ًوالنھــار ســرا وعالنیــة َ ِ َ َ َ ًَّ ِ ِ َ نَّ ز َ فلھــم أجــر عنــد ر وال خــوف علــ وال   ُ ََ ــ ْ َ ْ ُْ َ َ َُ َ ْْ ْ

ِ
ْ َ ََ ٌ ْ َ ْ ِ

ِّ َ َ ْ ِ ُ َ ُ )ــره را حــضرت  )١٧۴ /بق
  .)٢/٣٧۵: همان( داند  میعلی

 دانـد  عقل می معنای رشد را به استناد روایتی از امام باقر،نساءسورۀ  دوم ۀدر آی
  .)٣/١١٧ :همان(

  .تنادات وجود داردگونه اس  اینتبیانسراسر تفسیر 
ای  گونه اسـتنادات مالزمـه این :شود در این شاهد سوم خدشه کرد و گفت البته می

ًبا حجیت خبر واحد در تفسیر ندارد؛ زیرا معموال شیخ طوسـی قـولی را ضـمن چنـدین 

 یـا امام صادق این قول از امام باقر و : استقول نقل کرده و در یکی از اقوال گفته
توان به حجیت خبر واحـد  یت شده است؛ زمانی از استنادات ایشان می رواامام باقر

 همان قول را تنها تفسیر صـحیح ،برد که دیگر اقوال را نفی کند و با استناد به روایت پی
  .آیه بشمارد

 نـشانگر اعتنـای جـدی شـیخ ،همه استناد به روایات در تفسیر آیات  این،به هر حال
خواسـته تفـسیر جـامعی  با توجه بـه اینکـه ایـشان مـیطوسی به روایات تفسیری است و 

.  در مقابل تفاسیر روایی خاص، نخواسته خیلـی تفـسیرش بـوی مـذهبی بگیـرد،بنویسد
هـای مـذهب شـیعه را  هدفش نوشتن تفسیری بـوده کـه بـا لحنـی نـرم و مالیـم دیـدگاه

  . غیر شیعه را فراری دهدۀ بدون آنکه خوانند،منعکس سازد
شـیخ  دو شـاهد اول بـرای اثبـات دیـدگاه ،اهد سوم هم استناد کنیماگر نتوانیم به ش
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  .کند  خبر واحد کفایت میۀبار درطوسی

  بندی گیری و جمع نتیجه
محل نزاع در حجیت خبر واحد در تفسیر، خبر واحد معتبـری اسـت کـه در تفـسیر 

 بـه سـه دلیـل ،مخالفان حجیت خبـر واحـد در تفـسیر. غیر آیات االحکام رسیده است
  .تناد کردند که هر سه نقد شد و معلوم شد داللتشان بر مدعا تمام نیستاس

و  در استناد به خبر واحد تکیه کـرده  عقالۀموافقان حجیت خبر واحد به عموم سیر
هـای عملـی و غیـر عملـی   فرقی بین آموزه،عقال فرقی در استناد به خبر واحد :اند گفته
 و غیر عملی یهای عمل ق دارد و شامل آموزه خبر واحد نیز اطالۀدیگر ادل. گذارند نمی
  .این دلیل تام است و اشکاالت مخالفان وارد نیست. شود می

 با اسـتناد بـه عبـارتی در مقدمـه تفـسیر ،اند بیشتر کسانی که در این موضوع قلم زده
انـد؛ امـا توجـه بـه   شیخ طوسی را از مخالفان حجیت خبر واحد در تفسیر شـمرده،تبیان

، محقـق را بـه ایـن نتیجـه االصـول عـدة و تبیـانات شـیخ طوسـی در تفـسیر دیگر عبـار
بارات شـیخ مجموع ع. رساند که ایشان مخالف استناد به خبر واحد در تفسیر نیست می

  : خبر واحد چهار دسته استۀبارطوسی در
  . ظهور در عدم حجیت خبر واحد در تفسیر دارد،تبیان تفسیر ۀعبارتی در مقدم
در .  ظهور در حجیت خبر واحد در تفـسیر دارد،تبیان مقدمه تفسیر عبارت دیگر در

 و امامـان  جز با اثر صـحیح از پیـامبر،تفسیر قرآن جایز نیست :گوید این عبارت می
  . معصوم
 است که ظهور در حجیـت خبـر واحـد بـه االصول عدةۀ سوم عبارات شیخ در دست

های فقهی و غیر فقهی   در آموزهصورت مطلق دارد و هیچ گونه تفصیلی بین خبر واحد
  .ندارد

 چهارم عبارات شیخ ظهور در عدم حجیت خبر واحد به صـورت مطلـق دارد، ۀدست
  .در فقه و غیر فقه

مقـصود ایـشان از عبـاراتی کـه نفـی : راه جمع این عبارات ایـن اسـت کـه بگـوییم
ه از راه  خبر واحدی کـ؛کند، خبر واحد غیر قابل اعتماد است حجیت از خبر واحد می
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هـا  یکـی از آن. ین شاهد بر ایـن مـدعا وجـود دارددچن.  به دست ما نرسیده استمعتبر
مستـشکل . فرمایـد  است که در پاسـخ اشـکالی بیـان مـیاالصول عدةشیخ در فرمایش 

خبر واحد حجت نیست و شـما مـدعی اجمـاع : گویند مدعی است که علمای شما می
 محقـه بـر ۀفرقـ: گوید ر پاسخ این اشکال مید.  محقه بر حجیت خبر واحد هستیدۀفرق

عمل به اخبار رسیده از طریق اصحاب ما اجماع دارند و منظورشان از خبر واحدی کـه 
  .حجت نیست، خبر واحدی است که از غیر این طریق رسیده است

 ۀباشـد و از جملـ حجیت خبر واحـد در تفـسیر مـی طوسی قائل بهشیخ نتیجه اینکه 
  .مخالفان نیست
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  یشناس بتاک
یر الفتاویاحمد،  بن منصور بن ، ابوجعفر محمدیس حلیادر ابن .١ قم، مؤسسة النشر  ،السرائر الحاوی لتحر

  . ق١۴١٠، یاالسالم
ق یـتعل ح وی تـصح،مـن الیحـضره الفقیـه ،)صـدوق (یقمـ نیحـس بنی عل بن ه، ابوجعفر محمدیبابو ابن .٢

  .ق ١۴١٣ ،یاالسالم ، مؤسسة النشرقم، یبر غفارکا یعل
  . ق١۴٠۵، ه، قم، نشر ادب الحوزالعرب لسانکرم، بن م ن منظور، محمداب .٣
، ی، قم، مؤسـسة النـشر االسـالمکی ارای رحمتاهللا ق رحمتی، تحقهالمدنی الفوائدین، امی، محمداسترآباد .۴

  .ق ١۴٢۴
  .ش ١٣٧٩، تهران، سمت، شناسی تفسیر قرآن روشگران، یبر و دکا ی، علییبابا .۵
ش، قـم، یاظم رحمان ستابه اشراف محمدک، همعجم مصطلحات الرجال و الدرایرضا، ، محمدنژاد یدیجد .۶

  . ش١٣٨٢ث، یدار الحد
  .ش ١٣٨١اسالمی، قم، اسوه،  علی ، تنظیم و ویرایشتسنیم تفسیرجوادی آملی،  .٧
  .ق ١۴٢۴یث، ، قم، دار الحدرسائل فی درایة الحدیثان، ابوالفضل، یحافظ .٨
، چـاپ یرازی شیم ربانیالرح عبدلییتذ ح ویتصح ق ویتحق، هعالشی وسائلی، محمد بن حسن،  عاملّحر .٩

  .ق ١۴٠٣، یاء التراث العربیروت، دار احیدوم، ب
  .ق ١۴٢٣ ، تی مؤسسة آل البدوم، قم،اپ ، چاالصول العامة للفقه المقارن، ی محمدتق،مکیح . ١٠
،  تالبیـ مؤسـسة آل، قـم،  البیـت آل تحقیـق مؤسـسة ،االصـول کفایةاظم، ک، محمدیخراسان . ١١

  .ق ١۴٠٩
یـرات ابوالقاسـم،ید، سییخو .١٢ ، چـاپ دوم، قـم، ینیینـامحمدحـسین غـروی ر بحـث یـ، تقراجـود التقر

  .ش ١٣۶٨ی، مصطفو
  . ش١٣٩٠الزهراء،  ، چاپ چهارم، لبنان، دارالبیان فی تفسیر القرآن، همو . ١٣
  چـاپاودی،صفوان عدنان دتحقیق ،  القرآن الفاظمفرداتمحمد،  بن نی، ابوالقاسم حسیراغب اصفهان .١۴

  .ق ١۴٢٧، طلیعة النور  قم،،دوم
، چـاپ سـوم، قـم، )هـای تفـسیری ها و گـرایش روش (٢ منطق تفسیر قرآن، ی، محمدعلی اصفهانییرضا .١۵

  . ش١٣٨٧یه،  العالمیجامعة المصطف
  . ق١۴١۴ر، کالف روت، داری، بیری شیق علی، تحقالعروس تاج، یمرتضی، محمددیزب .١۶
  .ق ١۴٢٧ ث،یالحد ، قاهره، دارالبرهان فی علوم القرآنگران، ی و دهللاعبدا بن ن محمدی، بدرالدیشکزر .١٧
  .ق ١۴٢۴،  ، چاپ سوم، قم، مؤسسة االمام الصادقاصول الحدیث و احکامه، جعفر، یسبحان .١٨
دار  ، لبنان،د المندوبیق سعیتحق ،االتقان فی علوم القرآنر، کب یاب بن ن عبدالرحمنیالد ، جاللیوطیس .١٩

  .ق ١۴١۶ر، کالف
  .تا ، تحقیق ماجد الغرباوی، قم، مشعر، بیهالدرای نهایةصدر، سیدحسن،  .٢٠
  .ق ١۴١٧ن، ی المدرسة، قم، جماعالمیزان فی تفسیر القرآنن، یحسیدمحمد، سییطباطبا .٢١
  .ق ١۴٠٩ ،یتب االعالم االسالمک، مالتبیان فی تفسیر القرآن ،بن حسن ، ابوجعفر محمدیطوس .٢٢
  . ق١۴١٧ان، ی عالقبندیتقمحمد ، قم،صول الفقهاالعدة فی همو،  .٢٣
 ین محمـد علـیالحـسعبدق یـ، تحقهالرعایة لعلـم الدرایـ ،)ید ثانیشه ( بن علینیالد نی، زی جبعیعامل .٢۴

  .ق ١۴٠٨، ی نجفی مرعشی العظماهللایةتبة آکبقال، چاپ دوم، قم، م
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یع، ین موسویحس بنی  ابوالقاسم علید مرتضی سیالهد علم .٢۵ یعهةالذر ق ابوالقاسـم یق، تح الی اصول الشر
  . ش١٣٧۶، تهران، دانشگاه تهران، یگرج

  .ق ١۴١۶ ،ی، قم، مؤسسة النشر االسالمالکلینی و الکافی الرسول، غفار، عبداهللا .٢۶
  .ق ١۴١٣، یتب االعالم االسالمک، چاپ سوم، قم، ممدخل التفسیر، محمد، یرانکفاضل لن .٢٧
  .ق ١۴١٠، دار الهجره، ییم سامرایراه ابی و مخزومیق مهدی، تحقالعینل بن احمد، ی، خلیدیفراه .٢٨
  .ق ١۴٢١ ،یالقر روت، امی، چاپ سوم، باصول الحدیث، یالهادد، عبیفضل .٢٩
  . ش١٣٨۴، کتابقم، بوستان  ،نقش دانش رجال در تفسیر و علوم قرآنبر، کا ی، علی ارسنجانیالنترک .٣٠
تـب کال تهران، دار ،یاربر غفکا یق علیح و تعلی، تصحالکافیعقوب، یبن  ، ابوجعفر محمدی رازینیلک . ٣١

  . ش١٣۶٣ه، یاالسالم
  تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضـویۀمجل، »ر و معارفیث در تفسیاربرد حدک «، صادق،یجانیالر .٣٢

  . ش١٣٨١ زیی، تابستان و پا۵ ـ۴ های ، شماره)ثی و حدی علوم قرآنۀژیو(
  .ق ١۴٣٠، ی، چاپ پنجم، قم، مؤسسة النشر االسالماصول الفقهرضا، مظفر، محمد . ٣٣
  .ق ١۴٢٩ ،یالقرب ی، قم، ذوالتفسیر االثری الجامع ،یهادمعرفت، محمد .٣۴
  .ش ١٣٧٩نصیری، قم، التمهید، علی خیاط و علی  ۀ، ترجمتفسیر و مفسران، همو .٣۵
 صـائب قیـ، تحقهالمـسائل الـسروی، ی بغـدادیبـرکمعلـم ع نعمـان ابـن بـن محمـد بـن د، محمـدیمف .٣۶

  .)الف (ق ١۴١۴ ،دیروت، دار المفید، چاپ سوم، بیالحمعبد
  .)ب (ق ١۴١۴ د،یروت، دار المفی نجف، چاپ سوم، بیق مهدی، تحقالمسح علی الرجلین ،همو .٣٧
  .ش ١٣٩٠شگاه قم، اند ، چاپ دوم، قم،مبانی تفسیر قرآنمؤدب، رضا،  .٣٨
  .ش ١٣٧٨ تاب،ک، قم، بوستان اعتبار و کاربرد روایات تفسیریاحمد،  یناصح، عل .٣٩
ز یی، پـا۴ۀ شـمار ، معرفـت قرآنـیۀفـصلنام، » معرفتاهللایةدگاه آی از دیریتفس واحد ت خبریحج «همو، .۴٠

  . ش١٣٨٧
  . ش١٣٨۶، ی اسالمۀشی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندرابطۀ متقابل کتاب و سنت ،یعل ،یرینص .۴١
، چاپ پنجم، قـم، یی خوی العظماهللایةر بحث آی، تقرمصباح االصولسرور، یدمحمد، سیواعظ بهسود .۴٢
  .ق ١۴١٧ ،یتبة الداورکم
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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢٩های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارۀ  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
   نساء٩٣ ۀتبیین حکم خلود قاتل مؤمن در آی

تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعل« ۀبا نگاهی به قاعد
ّ

  »یة
    ١زارعی مجید  
    ٢دژآباد حامد  

  دهکیچ
گروهـی . عمده در تبیین مسئله خلود در میان مفـسران وجـود دارددو جریان 

ای دیگر در معنای مکث طـوالنی و  خلود در جهنم را به معنای جاودانگی و عده
انـد، امـا بـا  نظریـه اول را اختیـار کـرده گرچـه غالـب مفـسران.اند نه ابدی دانسته

بـر ایـن نظریـه، یکـی از اشـکاالت قابـل طـرح . انـد رو بـوده هایی نیز روبه چالش
در این آیه از لفـظ عـام بـرای قاتـل اسـتفاده . سوره نساء است ٩٣استدالل به آیه 

که خطـاب در آیـات قبـل و به ویژه شده است که شامل مؤمنین نیز خواهد شد؛ 
های اسـالمی  بر آموزه این در حالی است که بنا. بعد نیز متوجه گروه مؤمن است

 ةپژوهـ. چ گاه در جهنم جاودانه نخواهند ماندهمانند روایات شفاعت، مؤمنین هی
کـه در » ّتعلیق الحکم علـی الوصـف مـشعر بالعلیـة«حاضر با به کارگیری قاعده 

علم اصول فقه مطرح است، ضمن رفع این تعارض، نشان خواهد داد کـه وصـف 
                                                                 

 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیارت ـ ١٠/١٢/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(majid.zarei@ut.ac.ir) دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران. ١
  .(h.dejabad@ut.ac.ir))  مسئولۀنویسند (دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران. ٢
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 مقتول در حکم خلود قاتل شأنیت داشته و قتال عامدانه و عنودانه به جهـت ایمان
همچنین بر . ّتول مد نظر بوده است که بالطبع با روح ایمان ناسازگار استایمان مق

این اساس روشن خواهد شد که نه تنها چنین کیفری بـرای چنـین قتلـی از سـوی 
خداوند عادل و رحـیم، ظلـم محـسوب نـشده، منـع عقلـی نداشـته و در نهایـت 

ت نیـز بـا دیگـر آیـا حکمت است، بلکه حکم زیستن ابدی ایـن گـروه در دوزخ
استثنایی از حکم خلود در معنای ابـدی بـودن ، همخوانی مناسبی داشته و این آیه

  .شود عذاب محسوب نمی
قتل عمدی مؤمن، خلود در جهـنم، رفـع تعـارض، قاعـده  :یدیلکواژگان 

  .، کارکرد تفسیری»یةّتعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعل«

  طرح مسئله
است که به دلیـل ابعـاد گـسترده آن، ذهـن موضوع خلود در جهنم از جمله مسائلی 

 نـه تنهـا ًاساسـا .بسیاری از فالسفه، متکلمان و مفسران را به خود مـشغول داشـته اسـت
خلود در دوزخ، بلکه ورود در آن و حتی احساس ترس و بیم از وقـوع چنـین امـری، از 

توسـط چنان اهمیتی از بعد هدایتی و تربیتی برخوردار است که سبب حفظ حریم الهی 
از این رو کالم خدای سبحان نیز که بر لسان معلمی منذر جـاری . مخاطب خواهد شد

ای است کـه پایـانی جـز آتـش  شده است مشحون از تذکر درباره عواقب گناهان کبیره
 واژه  بـار ذکـر٨٠قرآن کریم در طی . بسا خلود در آن در پی نخواهد داشت جهنم و چه

ْلدین، الخلد، خاًخالدا(و مشتقات آن » خلود« برد کـه در   گروه نام می١۶از حدود ...) ُ
:  بعضی از این افـراد عبارتنـد از.)١٣٩۴:١/٢۴۴جمعی از محققان، (ّجهنم مخلد خواهند بود 

 ّ، مکـذبین و مـستکبرین)۶٨ ــ ۶٩ / فرقـان؛ ۶ /ّبینه( مشرکان ،)١١۶ /؛ آل عمران ۶ /ّبینه(کافران 
ها که فقـط در یـک آیـه از قـرآن بـه عـذاب  ز این گروهاما یکی ا. )١٠ /؛ تغابن٣۶ /اعراف(

زاؤه جھـ خالـدا  :باشد جاودان دوزخ تهدید شده، قاتل مؤمن می تل مؤمنا متعمـدا  ًومن  ً ًِ َ ُ َّ ََ َْ َُ ُ َ ـ َ ِّ َ َ ُُ ُ َِ ْ ْ ْ َفیھـا  َ ِ
ًوغضب اهللا علیه ولعنه وأعد له عذابا َ َ ُ ََ ََ َ َُ َُ ََّ ََ َ ِ ْ َ َ ِ ً ِعظـ َ

 )عمـدا مـؤمنی را بکـشد، و هـر کـس «؛)٩٣/نـساء ً

گیرد و لعنـتش  کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد ماند و خدا بر او خشم می
  .»کند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است می

که مفید عموم است ایـن گونـه اسـتنباط » من یقتل«در عبارت » من«از ظاهر تعبیر 
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مزید بر این دلیل، خطاب . شود می که موضوع حکم شامل مؤمن و کافر هر دو شود می
باشد که در آن،حکـم فقهـی قتـل   است که متوجه گروه مؤمن می)٩٢ /نساء(در آیه قبل 

تـل مؤمنـا إال خطـأ : شود خطایی مؤمن شخص می ًوما اکن ملـؤمن أن  َ َ َّ َ
ِ ً ِ ِْ َ ُْ َُ ْ َ ْ ََ

ٍ
ُ ِ َ... )همچنـین .)٩٢ /نـساء 

هـای   و تبیین قبل از قتل اشخاص به بهانهدر آیه بعد از آیه محل بحث نیز دستور تحقیق
ینـوا : شود مختلف، به مؤمنین داده می ا الذین آمنـوا إذا ضـربمت ىف سـبیل اهللا  ُیا أ َُّ َ َفت َ ِ ِ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َ

ِ َ َ َِ
َّ َ ُّ َ... )؛ ٩۴ /نـساء

  .)١٠/١٨٣: ١۴٢٠رازی، 
کید م گونه به نظر می از این رو این کنـد کـه  یرسد که سیاق آیات نیز بر این معنا تأ

  .من قاتل نیز خواهد بودٶموضوع خلود در آیه محل بحث متوجه م
نظـر و اجمـاع دارنـد کـه  از سوی دیگر متکلمان مسلمان از امامیه بر این نکته اتفاق

خلود در آتش تنها متوجه کافران است و حتی مرتکبین گناهان کبیره از مؤمنین مشمول 
علمای امامیه بر مبنای روایـات متـواتری در  .)۴۶٠: ١٣٧١شیخ مفید، ( آن واقع نخواهند شد

 رسیده است بر این باورند که سرانجام، مؤمنین مبحث شفاعت که از ائمه اهل بیت
 چنـین به عنوان نمونه ابن عباس از پیامبر اکـرم. از آتش جهنم نجات خواهند یافت

  :فرمایند کند که ایشان می نقل می
ًر موحـدا بالنـاّیعـذب اهللا  الًیرا ونذاً بشیرّوالذی بعثنی بالحق« هـل التوحیـد أّن إ وًأبـدا ّ

سوگند به کسی که مـرا بـشیر و نـذیر ؛ )٨/٣۵٨: ١۴٠٣مجلسی، ( »...ّیشفعون فیشفعون
ّبرانگیخت، خداوند هیچ یکتاپرست و موحـدی را بـه آتـش جـاودان عـذاب نخواهـد 

توانند شفیع  ری که میشوند به طو همانا اهل توحید از حق شفاعت برخوردار می. کرد
  .ته شفاعت آنان پذیرفته خواهد شدکنند، الب دیگران شوند آنگاه شفاعت می

تـوان ایـن تعـارض را رفـع نمـود؟ آیـا عمومیـت  حال سؤال این است که چگونه می
بردار است؟ آیا باید در این کریمه بر خالف آیات دیگـر، واژه  موضوع حکم، تخصیص

النی و نه عذاب همیشگی و جـاودان اسـتعمال نمـود یـا را در معنای مکث طو» خلود«
  باشد؟ اینکه راهکار دیگری نیز قابل ارائه می

ّای از بزرگان نظیر محقق طوسی و عالمه حلی نیـز چـون  گفتنی است که حتی عده

اند تا مـسئله را  اند، تالش کرده در تبیین آیات و روایات متضمن حکم خلود موفق نبوده
گونه آیات باید تأویل  آنان معتقدند که این .شناسی خلود حل نمایندبا تشکیک در معنا
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 و تأویل آن یا به این است که عذاب جاودان را مخصوص کافران بـدانیم یـا اینکـه شود
ــدان ــشگی و جاوی ــه عــذاب همی ــود، مــدت طــوالنی اســت و ن ــراد از خل : بگــوییم م

ّوالسمعیات متأولة ودوام العقاب مختص« ّ   .)۴١۵: ١۴١۵ّلی، ح( »... بالکافرّ
در صورتی که ما معتقدیم در صورت ثبوت امکان خلود از نظر عقلی، هـیچ تـأویلی 
بر خالف ظاهر ضرورت ندارد و ریشه حل تعـارض را بایـد در جـای دیگـری جـستجو 

  .نمود
البته در یکی دیگر از آیات قرآن کریم نیز برای جرم قتل نفس در کنار دو معـصیت 

له باید به درستی تحلیـل شـود ئخلود داده شده است که این مسدیگر شرک و زنا وعده 
 سوره ٧٠ تا ۶٨در آیات  گیرد یا خیر؟ که آیا این آیه نیز در طبقه آیه محل بحث قرار می

ِوالـذین ال یـدعون مـع اهللا   :خـوانیم گونه می مبارکه فرقان در خالل صفات عبادالرحمن این َ َ َ ُ ْ َ ََ
ِ

َّ َ
ْإهلا آخر وال  َ َ َ َ َ ً َ عل ذلـِ ن ومن  ق وال یز ِتلون النفس الىت حرم اهللا إال با

َ ُْ َ ْ َ َ َ َ َُ َْ َ َ َِّّ َ ْ
ِ ِ َ َُّ َ ِ

َّ َ ْ َّ ً یلـق أثامـا٭َكُ َ َ َ ْ م  َ َـاعف لـه العـذاب  ْ َُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ
لد فیه مھانا ًالقیامة و َ ُ َِ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ َ ِ ا فأولئ٭ْ ِ إال من تاب وآمن وعمل عمال صا

َ ْ َ َُ َ ً ِ َ ً َ ََ ََ ِ َ َ ََ َّ
دَكِ  ِّ َ ًل اهللا سـیئا حـسنات واکن اهللا غفـورا ُ ُ َ ُ َ َُ َ

ٍ َ َ َ ْ ِ ِ َ ِّ َ ُ
ًر ِح َ )٧٠ـ ۶٨ /فرقان(.  

 داده شـده ۶٨ ۀشـده در آیـ یک از سه گناه ذکردر مورد اینکه وعده خلود به کدام
 ِبه خصوص» ذلك«اول آنکه مرجع اسم اشاره  :سه احتمال منطقی وارد خواهد بود است،

که به زنا و قتل نفـس هـر دو برگـردد و سـوم آنکـه بـه مجمـوع دوم آن .عمل زنا برگردد
در ایـن میـان قریـب بـه اتفـاق مفـسران  .گناهان شرک و قتل نفس و زنا بازگشت کنـد

بـه تعـدد اند تا از این رهگذر، مضاعف شدن عذاب نیز با توجه  احتمال سوم را برگزیده
 .)٢١/٣٣۶: ١٣۶۵ ؛ صادقی تهرانـی،١۵٩ ـ١۵/١۵٨ :١٣٧۴ مکارم شیرازی،(گناهان آنها توجیه شود 

 ٧٠در آیه  :اند بعضی از مفسران فریقین به نکته لطیفی اشاره کرده، همچنین در این بین
 آورده »آمن«تعبیر  که در مقام بیان شروط استثناء از عدم دخول و خلود در آتش است،

  به طورکم است، دستدهد اگر نگوییم که خلود ناشی از شرک  شده است که نشان می
بـه  .شـود مسئله شرک را در بر خواهد گرفـت و احتمـال سـوم تقویـت مـی قدر متیقن،

منـه صـفت کفـر ملحـوظ اسـت  دهـد کـه در مـستثنی عبارتی دیگر این تعبیر نـشان مـی
تـوان از طایفـه  لذا این آیه شریفه را نمـی .)١٠/۴٨: ١۴١۵ ؛ آلوسی،١۵/٢۴٢: ١۴١٧ طباطبایی،(

قاتـل را تهدیـد بـه خلـود در جهـنم  د که به طور مـستقل،آیه محل بحث به حساب آور
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ای داده نـشده  گونه که در مورد زنا نیز در این کریمه وعده جداگانـه  است همانکرده
  .است

 کالمی و فلسفی ۀ این پژوهش در میراث اسالمی در کتب و مقاالتی که صبغۀپیشین
البته تمرکز آنان بر پاسـخ . )١٣۴ـ٢/١١٧: ١٣٨٩ِدهقانی محمودآبادی، ( دارند قابل ردیابی است

به شبهات و اشکاالت وارد بـر عـذاب جاودانـه اسـت کـه چگونـه بـا عـدل و رحمـت 
نظر تفسیری مقاالتی پیرامـون نظـرات حـضرت اسـتاد  خداوند سازگار است؛ اما از نقطه

: ١٣٨۴بهـشتی، ( عالمه طباطبایی در مورد خلـود و شـبهات پیرامـون آن نـشر یافتـه اسـت
  .)٢٩ ـ٧٨/٢۶: ١٣٨٩ رضایی، ؛٢۶ـ١١/٧

ای که به طـور مـستقل و بـا نگـاهی تفـسیری بـه آیـه محـل بحـث  کنون مقاله اما تا
ای نوین یعنی به کمک یک قاعده در علم  پرداخته و با برشماری ابعاد تعارض، به شیوه

  .اصول فقه، مسئله را تبیین نموده باشد، مشاهده نشد

  شمول حکم قتل عمدی مؤمنرویکرد مفسران فریقین درباره . ١
قبل از بررسی محمول حکم یعنی خلود قائل مـؤمن، الزم اسـت تـا موضـوع حکـم 

گونـه کـه  همـان. شود را به درستی مشخص کنیم یعنی افرادی که حکم شامل آنان می
ًقبال ذکر شد، از مجموع شواهد ادبی و سیاقی موجود در این آیه و آیـات قبـل و بعـد از 

شود که کیفر قتل عمدی مؤمن، شامل مـؤمن و کـافر هـر دو  نباط میگونه است آن، این
تعارضـاتی کـه بـا پـذیرش تعمـیم  هـا و اما در این میان، به دلیل وجـود چـالش. شود می

هـای  شـود، رهیافـت موضوع حکم بـه مـؤمن بـه عنـوان قاتـل مـؤمنی دیگـر ایجـاد مـی
 المقدور ابتدایی حتی تعارض گوناگونی در آثار مفسران فریقین قابل برداشت بوده تا بلکه

در ادامـه پژوهـه بـه تقریـر هـر یـک از ایـن نظـرات . دفع و یا اینکه در نهایت رفع شـود
آید، از تتبـع  اما قبل از آن ذکر این نکته ضروری است که آنچه در ادامه می. پردازیم می

بنـدی پـیش رو، جهـت  در آثار مفسران در مورد این آیه بـه دسـت آمـده اسـت و طبقـه
 انجـام شـده اسـت و لـذا ممکـن اسـت در انسهولت وصول به نتیجه توسط پژوهـشگر

  .ای ضمنی و نه صریح از سوی مفسر انجام پذیرفته باشد بعضی از موارد، اشاره
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  رهیافت انحصارگرا. ١ـ١
اند تا با منحـصر دانـستن حکـم قتـل  در این رویکرد، تعدادی از مفسران سعی کرده

، مؤمنـان قاتـل را از شـمول آیـه خـارج سـازند تـا تعـارض عمدی مؤمن به کافران قاتـل
 در پاسخ به کسانی کـه قائـل الوجیز ّالمحررصاحب تفسیر . گفته دفع شود ابتدایی پیش

اند، از قـول فـردی بـه نـام  مؤمن و کافر شده به تعمیم حکم خلود در آیه محل بحث به
 او در بیـان .دارنـد نیـستپن گونه که آنها می کند که این قاضی ابومحمد چنین نقل می

م مبا أنزل اهللا فأولئ اقامه دلیل به آیه  ِومن مل 
َ ُ َ ُ ََ َ ْ َ َ ِ ْ ُْک َ ْ َ ْ افرونَكَ َ  ا ُ ِ ْلَک ُُ )کنـد   استدالل می)۴۴ /مائده

چند بر خالف حق باشـد، ت و یا حکمرانی حاکمان اسالمی هرکه در این آیه نیز قضاو
م مشمول عموم تعبیر  ْومن مل  ُْک َ ْ َ ْ َ َابـن عطیـه ( شود و آنان کافر خوانده نخواهند شد  نمی

  .)٢/٩۵: ١۴٢٢اندلسی، 
های اصلی و فرق منشعب از خوارج از آن رو که عمل  گفتنی است که تمامی گروه

 :١٣٨٧ شهرسـتانی،( باشـند دانند معتقد به کفر مرتکب گناه کبیره می را جزئی از ایمان می
صدد توجیه معنای کفر برآمدند ولـی بیـشتر  ها دردهرچند که برخی از آنان بع. )١/١١۵

مرتکـب گنـاه » وعیدیـه«گروهی از اینـان بـا نـام . آنها همچنان از این نظر دفاع نمودند
همچنـین . )۴١۴: ١۴١۵ّحلـی، (داننـد  کبیره را کافر به دین و کـافر را مخلـد در دوزخ مـی

سق نیز اگر مرتکب قتـل اساس آیه محل بحث معتقدند که مؤمن فا گروهی از معتزله بر
لـذا . عمدی مؤمنی دیگر شود، کافر محـسوب شـده و عـذابی دائمـی خواهـد داشـت

: ١۴٢٠رازی، (بنـدی خواهـد شـد  ای در ایـن گـروه طبقـه نظرات این دو دسته نیز به گونه
  .)٣/٢٩۵: تا ؛ طوسی، بی١٨٣ـ١٠/١٨٢

زد حاکم شـرع کند این است که اگر قاتل ن همچنین دلیل دیگری که ایشان ذکر می
 :ّ دیگر در آخرت معذب نخواهد شد،یا اولیای مقتول رفته و به قتل خویش اعتراف کند

ُنه من أ«  و از اینجا نتیجه گرفته است که عموم )٢/٩۴: همان( »ّعوقب فی الدنیا فهو کفارة لهّ
  .شود و حکم خلود در آیه محل بحث، مختص کافر قاتل است دار می تعبیر آیه خدشه

  بررسینقد و 
  :آید بر این رهیافت، نقدهای فراوانی وارد است که در ادامه می
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 اللفظ ال بخصوصالعبرة بعموم « رازی در تفسیر خود پس از استناد به قاعده فخر. ١
اشکال اول و دوم او همان گونه کـه . کند چهار اشکال بر این رویکرد وارد می» السبب

شـود کـه مخاطـب آن در  ق آیات مربوط میدر بیان مسئله نیز گذشت، به تناسب و سیا
همچنـین در نقـدی دیگـر ایـشان . باشـند آیه قبل و بعد از آیه محل بحث، مـؤمنین مـی

دانند و لـذا گـروه مـؤمن را نیـز مـشمول  را علت حکم می» عامدانه بودن قتل«وصف 
دهند، یعنی اگر مؤمنی، مؤمن دیگر را از روی عمـد بـه قتـل برسـاند نیـز  حکم قرار می

 عامدانه بودنگیرد و آنچه که بر طبق این نظر شأنیت دارد، وصف  مشمول حکم قرار می
کنـد کـه در صـورت قبـول ایـن  به عنوان اشکال چهارم فخر رازی عنوان می. قتل است

رویکرد، باید منشأ استحقاق این وعید را کفر قبلی کافر دانست و نـه قتـل مـؤمن بـدین 
ّ کافر، قبل از این قتل نیـز محـصل بـوده اسـت و کیفیت خاص؛ در حالی که کفر قبلی

: ١۴٢٠رازی، ( این با ظاهر آیه مخـالف اسـت کـه در مقـام بیـان حکـم قتـل عمـد اسـت
١٠/١٨٣(.  

در مورد مدخلیت داشتن وصف عامدانـه  الزم به تذکر است که ما پاسخ فخر رازی
 به این است که آیه دانیم؛ از آن رو که بازگشت نظر ایشان بودن قتل را دیدگاهی تام نمی

محل بحث ناظر به بیان حکم عمدی قتل است و نه حکم خطایی و ایـن چیـزی اسـت 
حکم قتل خطایی بیان شـد و بـه دنبالـه  که در آیه قبل، چرا که وضوح آن روشن است؛

صـدد آن بـوده  رسد ایـشان در به نظر می .شود آن در این آیه حکم قتل عمدی داده می
من را نیـز هماننـد گـروه کـافر در ٶگـروه مـ تن وصف عامدانه،است تا با مدخلیت داش
توانند همانند کافران دسـت بـه قتـل عمـد  منان نیز میٶکه م  زیرا؛شمول آیه داخل کند

در ادامـه . باشـد تفـاوتی بـین ایـن دو دسـته نمـی بزنند و از جهت امکان وقوع این فعل،
امـا  .کم معرفی خواهد شدپژوهش و در رویکرد معیار، وصف دیگری به عنوان علت ح

  .در هر صورت، نقدهای ایشان در خور توجه است
 سوره مائده نیز موضوع حکم تنها شـامل حـال کـافران اعتقـادی ۴۴در مورد آیه . ٢

نخواهد شد؛ بلکه اگر حاکم اسالمی نیز حکـم خـدا را زیـر پـا گـذارد، مرتکـب کفـر 
  .فت با دستور الهی استعملی شده است و به طور کلی بازگشت هر گناه به مخال

ّمتکلمان علمای امامیه بر خالف خوارج و گروهی از معتزله، مرتکب گناه کبیره . ٣
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؛ ۴١۴: ١۴١۵ّلی، ح( اند  کافر ندانسته و حتی امکان توبه و شفاعت را برای او جایز دانستهرا
  .)٨/٣٠٩: ١٣٧٠جرجانی، 
بـه قتـل خـود و پـس از گوینـد بـا اعتـراف قاتـل  در پاسخ به قول کسانی که می. ۴

 ،اجرای حدود و احکام شرعی بر او، چنین فردی دیگر در آخرت تعذیب نخواهـد شـد
باید گفت که آنچه که این آیه متعرض آن شـده اسـت، حکـم کالمـی کـشتن عمـدی 
مؤمن است و نه حکم فقهی آن و بین حکم فقهی و حکم کالمی تفاوت زیادی وجود 

کالمی تفکیک قائل شـد و لزومـی نـدارد کـه اگـر باید بین حکم فقهی و حکم . دارد
کـه   چرا؛در سرای آخرت تعذیب نشود قاتلی در این دنیا مجازات فقهی خود را چشید،

بین خود و خدای خود از سویی و پذیرش آن از سـوی  به توبه شخص مجازات اخروی
ه البتـ. اسـت کـه خـود دارای شـرایط و آدابـی اسـت خدای متعال از سوی دیگر وابسته

امکان این امر وجود دارد که بعضی از قاتلین، اعم از کافر قاتل یا مؤمن قاتل که مؤمنی 
انـد، قبـل از اجـرای حکـم قـصاص، از دیـدگاه کالمـی توبـه نمـوده و  را به عمد کشته

مشمول عفو الهی واقع شوند، اما هیچ گونه تالزمی بین حکـم فقهـی و حکـم کالمـی 
دیدگاه کالمی بین خود و خدای خود توبه نکـرده و  ازبسا کسانی که  وجود ندارد و چه

  .عالوه بر شمول حکم فقهی، مشمول حکم کالمی قتل عمدی مؤمن نیز واقع شوند
سـایر  رسد که به منظور روشن شدن جوانـب بحـث، در این مجال مناسب به نظر می

ر تـراث در این زمینه بـه طـور کلـی د. من مورد بررسی و مداقه قرار گیردٶاحکام قتل م
   حکـم فقهـی و.٢ ، حکـم کالمـی.١: اسالمی به سه حکم جداگانه اشاره رفتـه اسـت

  اجتماعی ـ  حکم سیاسی.٣
 . نـاظر بـه حکـم کالمـی قتـل عمـد اسـت)٩٣ /نـساء( آیه محل بحـث، در این میان

 مائده به طریق اجمال ۴۵ بقره و ١٧٩ تا ١٧٨همچنین حکم فقهی این موضوع در آیات 
ده از اهل بیت عصمت و طهارت به طور تفصیل ارائه شده است که در و در روایات وار

  :آثار فقها قابل ردیابی است
آزاد ( ّالنـاس و کفـاره جمـع حکم فقهی قتل عمدی، قصاص در جهت جبران حـق

روز آن پـشت سـر هـم باشـد و  ٣١ای کـه  دو ماه روزه گرفتن به گونه کردن یک بنده،
گـاه  الزم به ذکر است که کفاره هیچ . استاهللا در جهت جبران حق) اطعام شصت فقیر
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حکـم قـصاص را ) اولیای مقتـول و قاتـل( شود اما در صورت رضایت طرفین  نمیساقط
 توان به عفو بدون گرفتن دیه یا با گرفتن دیه تنزل داد که شارع مقدس در این فـرض، می

نکرده است و دیه بر خالف قتل خطایی و شبه عمد، مقدار مشخصی را برای دیه تعیین 
گونـه کـه گفتـه  کمتر یا بیشتر از مقدار مصطلح شرعی آن باشد و همـان تواند برابر، می

خالف قتل خطـایی  شد رضایت قاتل نیز هم در اصل پرداخت آن و هم در مقدار آن بر
منی را بـه ٶالبته الزم به ذکـر اسـت کـه اگـر شخـصی مـ .و شبه عمد جزء شروط است

 چنین ـ گونه که در ادامه پژوهه به آن خواهیم پرداخت آن  ـ برساندجهت ایمان او به قتل
فردی در صورت ایمان قبلی مرتد محسوب شده و حتی عفو اولیای دم سبب رفع حکم 

شود و اختیار آن در دست امـام مـسلمین بـه عنـوان نماینـدگی از  اعدام چنان قاتلی نمی
  .)٢٨٠ـ۴٢/٢٧٨  و٣٣/١٧٨: تا ، بینجفی( جمیع آنان قرار خواهد داشت

ْمـن   :اجتماعی قتل عمد در سوره مبارکه مائده تبیین شده اسـت ـ اما حکم سیاسی ِ
ِأجل ذلـ ِ ْ نـا  َكَ  َ ْ َکت ِبـىن إَ أمنـا قتـل النـاس جخیعـاَ س أو فـساد ىف األرض  سا بغـري  ًسـرائیل أنـه مـن قتـل  َ َ ّ َ َ ََ ََ َ َ ََّ َ َفَک ِ ْ َ ْ

ِ ٍ َ ْ َ َ
ٍ ـ ْـ ْ

ِ ْ َ
ِ ً ْ َ ُ َّ ْ... 

آنچه که باید بدان توجه شود این است که در اینجا بـا توجـه بـه نـوع کیفـر  .)٣٢ /مائـده(
 سخن از حکم فقهی یا کالمی در جهان آخرت که بـه دنبـال قتـل یـک شـخص ،الهی

به  .بلکه صحبت بر سر قتل شخصیت اجتماعی یک انسان است نیست؛ شود، صادر می
حکم هتک حرمت به  فراتر نهاده،عبارتی دیگر قرآن کریم پا را از محدوده دایره ایمانی 

گونـه کـه در  لـذا دیگـر کمیـت بـدان .کنـد حریم انسانیت را در این کریمه مطرح مـی
بلکـه در اینجـا بـا حکمـی بـا  .نظر نیست در اینجا مطمح قصاص یا حدود مطرح است،

 در این حـال، .نامند رو هستیم که امروزه آن را حقوق بشر می ه روانی و عاطفی روبأمنش
چون در  گناهی را ریخته و از انجام مجدد این امر ابایی ندارد،  قاتل که خون بیشخص

امنیت اجتماع اختالل ایجاد نموده اسـت مـورد خـشم و انزجـار عمـومی قـرار خواهـد 
گونه ترسیم نموده است وگرنه هـم در  از این رو قرآن کریم این حقیقت را بدین .گرفت

طرح بوده و مجازات قاتلی که یـک نفـر را حکم فقهی و هم در حکم کالمی کمیت م
در روایـات نیـز ایـن . به قتل رسانده با قاتلی که چندین نفر را کشته متفاوت خواهد بود

: ١۴١٩ ،اهللا ؛ فـضل٣۵۶ــ۴/٣۵۵: ١٣٧۴ مکـارم شـیرازی،: ک.ر( امر مورد تأیید قرار گرفتـه اسـت
  .)١۴٢ـ٨/١۴٠
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  گرا رهیافت تعمیم. ٢ـ١
سـت و همچنـین شـواهد رو  رهیافـت انحـصارگرا بـا آن روبـههایی که به دلیل چالش

سیاقی و ادبی اقتضای آن را دارد، مفسران با پذیرش تعمیم موضوع حکم، سعی در رفـع 
حکم خلود در دوزخ خارج اند تا گروه مؤمن را به نحوی از شمول  تعارض موجود کرده

چنـین نظـر  و ایت کـردهچند در این میان، برخی از علما جانب احتیاط را رعهر. سازند
  :اند داده

کـشد؛ لـیکن اطـالق آیـه مـورد بحـث وی را نیـز شـامل  ًمؤمن عمدا مـؤمن را نمـی«
  .)٢٠/١۶٠ :١٣٨٩جوادی آملی، (» مؤمن است البته مصداق مهم این آیه غیر. شود می

تـوان در رابطـه بـا خلـود افـراد  همچنین مفسر دیگری در پاسخ به سؤالی که آیا مـی
دهـد  ن کبیره در جهنم به این آیه استشهاد کرد یا خیر، این گونه پاسخ میمرتکب گناها

تائـب  هم بر مسلمان و هم بر کافر، هم بر تائب و هم بر غیـر» من یقتل«که ظاهر تعبیر 
کار از شمول ایـن حکـم   اما پس از آن با اقامه دلیل است که قاتالن توبه،کند صدق می
تقریرات گوناگون این رهیافت در ادامه بررسی . )١/۵۵٢: ١۴٠٧زمخـشری، ( روند بیرون می
  .خواهد شد

  تشکیک در مفهوم خلود به معنای جاودانگی. ١ـ٢ـ١
: گوید می مفرداتصاحب . به معنای ثبات و مالزمت است» خلد« برگرفته از »خلود«

راغب ( ُهر چیزی که از عروض فساد عاری و بر حالت خود باقی است دارای خلود است
بعضی از اهل لغت نیز خلود را مطلق دوام و استمرار از آغاز وقت . )٢٩١ :١۴١٢ی، اصـفهان

  .)٩۵ ـ٣/٩۴: ١٣٧۴مصطفوی، ( دانند می» ابد«معین دانسته و دوام آن را از قرینه 
گـروه غالـب آن را در . در مورد معناشناسی تفسیری میـان مفـسران اخـتالف اسـت

گروه اقلیت، در بعضی موارد آن را بـه معنـای دانند و اما  معنای جاودانگی در دوزخ می
در میان این گروه اخیر، مفسرانی از قرون نخست تا زمـان . اند درنگ طوالنی معنا کرده

  :گوید  این گونه میتبیانصاحب تفسیر شریف . خورد معاصر به چشم می
» یعرف فی اللغـة  فالّما البقاء ببقاء اهللاأ طول اللبث، فّالإال یفهم من الخلود فی اللغة «
  .)٣٢٩۵: تا طوسی، بی(
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تـوان  کند که می گونه استنباط می  در قرن معاصر اینکاشف صاحب تفسیر همچنین
کننده بر عذاب جاویدان را بر طوالنی بودن مدت یا بر باقی ماندن در آتش  آیات داللت

 ایشان معتقـد اسـت همـان گونـه کـه آتـش نمـرود بـر ابـراهیم. بدون عذاب تأویل کرد
 این گونهّ سرد شده، عذاب او مبدل به عذب شد، ممکن است آتش جهنم نیز خلیل

  .)١/۴٠٢: ١۴٢۴مغنیه، ( تغییر کند
اند، این  بنابراین یکی از وجوهی که مفسران در تفسیر آیه محل بحث محتمل دانسته

من قاتل، خلود به معنـای ابـدیت نخواهـد بـود و مکـث در جهـنم ٶاست که در مورد م
: ١٣٧۴؛ مکارم شـیرازی، ٢٠/١۶٢: ١٣٨٩جوادی آملی، ( ه مؤمن گنهکار، جاودانه نیستنسبت ب

۴/۶٨(.  

  نقد و بررسی
 معتقـد اسـت کـه ظـواهر لفظـی و نقلـی کتـاب المیـزانصاحب تفسیر گرانقدر . ١

: فرمایـد ای که مـی خداوند به روشنی بر خلود و جاودانگی عذاب تصریح دارد به گونه
 ار ِوما   ـ َ ِ ْ

ُ َ ِجني مـن النـارَ َّ َ ِ َ ِ )و همچنـین در مـورد روایـات اهـل بیـت)١۶٧ /بقـره  ادعـای ّ
ایـن مفـسر . نمایند که در برابر احادیث دیگر بایـد مـالک رأی قـرار گیـرد استفاضه می

های عقلی خود و شبهات پیرامـون مـسئله خلـود را مطـرح کـرده و  ارجمند سپس بحث
فـیض کاشـانی نیـز . )٢۶ـ١١/٧: ١٣٨۴؛ بهشتی، ۴١٣ـ١/۴١٢: ١۴١٧طباطبایی، ( دهند پاسخ می

  :نویسد می
ّهل العلم أن الکفار مخلأخالف بین  ال« ّ ال نهایة له کما هو ظـاهر  لی ماإدون فی النار ّ

  .)٢/١٣٢١: ١۴١۶فیض کاشانی، ( »ةّالکتاب والسن

نظر وجـود  رسد که در اصل وجود عذاب جاودان، اتفاق بنابراین این گونه به نظر می
ّکه عالمه حلی مانند استاد خود خواجه نصیر طوسی معتقد اسـت کـه همـه  رد؛ چناندا

مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که کافران در عذاب جاویدان و همیـشگی خواهنـد بـود 
  .)۴١۴: ١۴١۵ّحلی، ( ولی درباره مسلمانی که مرتکب گناه بزرگ شده، اختالف دارند

 آتش، بر خالف ظـواهر کتـاب و سـنت ای از اهل عذب شدن عذاب برای عده. ٢
  .بوده و قولی شاذ و نادر محسوب شده که اعتمادی بر آن نیست
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اگر بخواهیم خلود در آیه محل بحث را نسبت به دو گروه مؤمن و کـافر، بـه دو . ٣
ایم که  ّرسد که دچار نوعی تکلف شده گونه به نظر می معنای متفاوت تفسیر کنیم، این

  .ریفه است که وحدت سیاقی حکم در آن ملحوظ استبر خالف ظاهر آیه ش
از سوی دیگر، همان گونه که گذشت نگاهی به دیگر موارد کاربرد ایـن واژه در . ۴

توانـد اسـتثنایی از حکـم خلـود بـه معنـای  دهـد کـه ایـن آیـه نمـی قرآن کریم نشان می
شـت شـود، جاودانگی باشد و هر گونه تفسیری که از آن ناهمسویی با دیگـر آیـات بردا

  .مستلزم برهان قطعی است
گاهانه مؤمنی دیگر، مرتد شده و یکـی . ۵ اگر فرض کنیم که مؤمنی با انجام قتل آ

 آیا بایـد بـاز هـم ،از احکام ضروری دین اسالم را که حرمت قتل نفس است انکار کند
در مقام مقایسه نسبت به حکم خلود این شخص با یک کـافر قاتـل کـه بـر سـر مـسائل 

ا حقوقی نزاعی با مقتول انجام داده است، تبعیض قائل شـد و اولـی را بـه مانـدن مالی ی
روشـن اسـت ! دومی را به ماندن همیشگی در جهنم محکوم نمـود؟ طوالنی در دوزخ و

البته یادسـپاری  .که در اینجا صرف ایمان داشتن قاتل، مجوز چنین تبعیضی نخواهد بود
 لکـن ،ای با انکار حرمت آن ندارد  مالزمه،تلرف انجام قِاین نکته سودمند است که ص
رو  هاشکالی خواهد بود که این رهیافـت را بـا خدشـه روبـ به عنوان یک فرضیه محتمل،
  .برد ال خواهدٶبه تمامی موارد را زیر س خواهد ساخت و تعمیم آن

  عدم اطالق حکم نسبت به مؤمن قاتل. ٢ـ٢ـ١
انـد کـه آیـه محـل بحـث  ه گفتـهگونـ گروهی از مفسران در جهت رفع تعارض این

. یابنـد اطالق ندارد و گروه مؤمنین با توبه یا شفاعت از خلود در آتش دوزخ نجات مـی
دهد، اما  چند آیه مورد بحث وعده آتش دائمی را می معتقد است که هرعالمه طباطبایی

َن اهللاإ در حتمی بودن آن صریح نبوده و ممکن است این وعید را با آیاتی نظیر  ْ ال یغفـر أن َّ َ ُ ِ ْ َ َ
ِ به ویغفر ما دون ذلَكُْشَر

َ َ ُ َ ُ ِ ْ َ َ ِ اءَكِ ُ ملن  ََش ْ َ ِ )و یا )۴٨ /نساء  سھم ال َقل یا عبادی الذین أسرفوا  أ ْ ِ ِ ُِ ْ َُ ََ َ ُ َ ْ ََ َِ
َّ َ ِ ْنطوا مـن  ْ ِ ُ َ ْ َ

ب َرمحة اهللا إن اهللا یغفر الذ ُ ُّ ُ ِ ِْ َ َ َّ ِ ِ َ ْ ًجخیعا َ ِ َ... )۵/۴١: ١۴١٧طباطبایی، (  تقیید نمود)۵٣ /زمر(.  
.. .بـن ثابـت و جالب آنکه گروهی دیگر طبق نقل بعضی از روایـات از طریـق زیـد

رإ  ۀاند که آیه محل بحث، آی مقابل این نظر را ابراز کرده، گفته َن اهللا ال یغفر أن  ُْشُ ْ ََّ
ِ ْ َ َ ُ به ویغفر َكَ ِ ْ َ َ ِ ِ
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ِما دون ذل
َ َ ُ اءَكَ ُ ملن  ََش ْ َ ِ )قرطبی در تفسیر خود ایـن گونـه گـزارش . کند ید می را مق)۴٨ /نساء

  :کند می
» ـاً من قتل عمدّشاء إالی لمن كیغفر ما دون ذل ـالتقدیر : ن قالواأفجمعوا بین اآلیتین ب«
  .)۵/٣٣٣: ١٣۶۴قرطبی، (

داری پیرامون توبه قاتل   بحث دامنه،فرع بر این موضوع، به طور کلی در ذیل این آیه
ّن شکل گرفته است و سر آن، اختالف مضمون روایـاتی اسـت کـه مؤمن در بین مفسرا

 آمـده در روایتی از امـام صـادق. در مورد این موضوع در میراث اسالمی آمده است
  :یابد است که قاتل مؤمن توفیق توبه نمی

ّیوفـق قاتـل المـؤمن  ال: قال واًا حرامًلم یصب دم الیزال المؤمن فی فسحة من دینه ما«

؛ ٢/١۵٣: ١۴١۶؛ بحرانـی، ١/٢۶٧: ١٣٨٠؛ عیاشـی، ١/۵٣٣: ١۴١۵حـویزی، (» توبةا للًدّمتعم
  .)١/۴٨۴: ١۴١۵فیض کاشانی، 

اند که بر مبنای روایتی که واحدی از ابن عبـاس نقـل  گروه دیگری از مفسران گفته
شود کـه قبـل از وقـوع قتـل، بـه خـاطر  کرده است، مسئله توبه قاتل این چنین تبیین می

 امـا .شگیری از انجام قتل، گفته شده که این چنین گنـاهی توبـه نـداردسختگیری و پی
 الهی که خود، کفر محسوبپس از وقوع قتل، به دلیل عدم مأیوس شدن قاتل از رحمت 

: ١۴١٩، اهللا ؛ فضل١۴٣ـ٣/١۴٢: ١٣٧٢طبرسی، (شود، باب توبه بر روی او بسته نشده است  می
٧/۴٠۴(.  

  نقد و بررسی
آیات قرآن کریم، دستور به توبـه و قبـول توبـه به ویژه های اسالمی  بر طبق آموزه. ١

باشـد کـه شـامل تمـامی گناهـان و  یک دسـتور و لطـف همگـانی در دیـن اسـالم مـی
شود و حتی خالدان در جهنم تا زمان تکلیف به توبه یعنی حیات در دنیا،  گناهکاران می

تلـون ...  : خوانیم وره فرقان میبه عنوان نمونه در س .باشند مستثنای از این حکم نمی َوال  ُ ُ ْ َ َ َ
ق ِّالنفس الىت حرم اهللا إال با َ ْ

ِ
َّ
ِ ُ َ َّ َ ِ

َّ َ ْ لد فیه مھانا ٭...َّ م القیامة و ًاعف له العذاب  َ ُ َِ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ْ ََ ْ َُ ُ َ َ ْ َ َ ًإال من تاب وآمن وعمل عمـال ٭ ُ َ ََ ََ ِ َ ََ َْ ََ َّ
ِ

ا فأولئ ِصا
َ ُ َ ً ِ ِّدل اهللا سی َكَ َ ُ ُ ِّ َ ًئا حسنات واکن اهللا غفوراُ ُ َ ُ ََ َ

ٍ َ َ َ ْ ِ ِ ًر َ ِح َ )بنـابراین بـر طبـق ایـن . )٧٠ـ ۶٨/ فرقان
توانـد بـا توبـه قاتـل، همـه   سوره زمر که بیـان آن گذشـت، خداونـد مـی۵٣آیات و آیه 
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 او را ببخشاید و از این جهت فرقی بین مؤمن و کافر نیـست و آیـه محـل بحـث گناهان
  .شود و نه فقط نسبت به گروه مؤمن د میه، توسط توبه مقیه نامبرددو گرو نسبت به هر

 چرا که ایـن ؛ّسوره نساء تام نخواهد بود ۴٨ به آیه المیزاناستدالل صاحب تفسیر . ٢
آیه در مقام بیان وعده عفو الهی بدون توبه است که شـامل حـال بعـضی از گناهکـاران 

فرماید که بـدون توبـه، شـرک بـه   آیه میمعنا که خداوند متعال در این  بدین؛خواهد شد
الجمله وعده آمـرزش  فی تر از شرک خدا هرگز آمرزیده نخواهد شد، اما به گناهان پایین

 البته آن هم نه نسبت به هر گناه و هر شخصی، بلکه بـه شـکل موجبـه ؛داده شده است
م شـیرازی، ؛ مکـار٢٠/١۶٣: ١٣٨٩جـوادی آملـی، (جزئیه و مهمله وعده عفـو داده شـده اسـت 

گونـه کـه  توان آیه محل بحث را مقید نمود، همـان بنابراین با این آیه نمی. )۴/۶٩: ١٣٧۴
  .عکس آن نیز ناصحیح و وابسته به مشیت الهی است

اگر این گونه ادعا شود که خداوند بدون توبه نیز مؤمن قاتل را بر خـالف کـافر . ٣
ًد، ایـن ادعـا اوال بایـد تـوأم بـا دلیـل ّقاتل خواهد بخشید و او در جهنم مخلد نخواهد بو

ّ؛ ثانیا اگر برهانی بر این مـدعا از قبیـل )١/۵۵٢: ١۴٠٧زمخشری، (معتبر عقلی یا نقلی باشد  ً

در بحث شفاعت، نکته اساسـی . باید تمامی جوانب آن بررسی شود شفاعت اقامه شود،
افر نبـوده، شود، مشرک یـا کـ و بنیادی این است که شخصی که مورد شفاعت واقع می

ّدین او مرضی حق تعالی بوده، حکم بین اسالم را انکار نکرده و با خدا  از سر جحـود و ّ
کـه ایـن فـرض متـصور ؛ حـال آن)٩/٣۴٠: ١۴٣١حسینی طهرانـی، (نخیزد انکار و استکبار بر

است که مؤمن قاتل بر اثر ارتداد خود، قتل مؤمن را حالل بداند یـا مـؤمن را بـه جهـت 
توضـیح . ًا بکشد که در این صورت مشمول شفاعت نیز واقع نخواهد شـدعمد ایمان او

  .بیشتر در مورد فرض اخیر در ذیل دیدگاه معیار ارائه خواهد شد
شود، امـا  بنابراین گرچه حکم آیه محل بحث توسط توبه قاتل قبل از مرگ مقید می

یرش اسالم، مـشمول تواند با پذ ًاوال این تقیید اختصاصی به مؤمن نداشته و کافر هم می
ّسالم یجباإل«قاعده  ُ ما قبلهَ َ ْ چند از نظر فقهی باید قصاص شود؛ امـا از قرار گیرد؛ هر» َ

ًثانیا شاخص دیگری کـه نبایـد . کیفر حکم کالمی خلود در دوزخ نجات خواهد یافت

از آن غفلت نمود، انگیزه قاتل و کیفیت قتل عمد است که در پذیرش توبـه قاتـل مـؤثر 
  :خوانیم  این گونه میر روایتی از امام صادقد. است
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ِسئل:  قالعبداهللا بیأ عن« ًمتعمدا أ له توبة؟ فقال عن المؤمن یقتل المؤمن ُ ّ  إن کان: ُ
ّن توبته أن إمر الدنیا، فأو سبب شیء من أن کان قتله لغضب إ و؛یمانه فال توبة لهقتله إل

ّاء المقتول فـأقر عنـدهم بقتـل صـاحبهم؛ ولیألی إن لم یکن علم به، انطلق إیقاد منه؛ و
ّأطعم ستین  وصام شهرین متتابعین وةعتق نسمأ وةن عفوا عنه فلم یقتلوه، أعطاهم الدیإف

  .)٣/۵٠٧: ١٣۶٨؛ قمی مشهدی، ٧/٢٧۶: ١۴٠١کلینی، (» ّوجل ّ عزلی اهللاإ توبة ًمسکینا

ه نشده است، با توجـه ای برای گروه اول در نظر گرفت البته اینکه در این روایت، توبه
ای  بودن چنـین توبـه تواند به معنای عدم توفیق توبه یا دشوار به سایر روایات این باب می

که باید از حال شرک و کفر به اسالم و ایمان باشد، در نظر گرفته شود و با مجـرد توبـه 
  .از همان معصیت مشکل حل نخواهد شد

  وجوب عمل به وعید  عدم.٣ـ٢ـ١
اند که به طـور کلـی خلـف  گونه گفته سران در جهت رفع تعارض اینای از مف عده
 سـوره هـود ١٠٨عالمه طباطبایی در ذیـل آیـه . خالف خلف وعده قبیح نیست وعید بر

ّوید که وعده، حقی را برای موعودگ گونه می این
ّله نسبت به آنچه که وعده بدان تعلـق  

تضییع حـق غیـر و از مـصادیق ظلـم کند و وفا نکردن به آن در حقیقت  گرفته اثبات می
کنـد و بـر صـاحب حـق  ّاست؛ به خالف وعید که حقی را برای وعیددهنده جعل مـی

واجب نیست که حق خود را استیفاء کند، بلکه بـرای او جـایز اسـت کـه از حـق خـود 
االسـالم  امین. )١١/٣۵: ١۴١٧طباطبایی، ( پوشی کند نظر نموده، از آن عقوبت چشم صرف

با نقل روایتی از واحدی از ابن عباس مبنی بر اینکـه عـدم وجـوب عمـل بـه طبرسی نیز 
 پـردازد وعید در میان عرب مرسوم است، به ذکر شواهدی از شعر عرب در این زمینه می

  :آمده استچنین  همچنین در روایتی از امام سجاد. )٣/١۴٣: ١٣٧٢طبرسی، (
ْسبحان مـن « َ َذا وعـد وفـی وإُ ََ َذا توعـد عفـإَ ََّ َ : ١۴٠٣؛ مجلـسی، ٢٩۵: ١۴١٢طبرسـی، (» یَ
  .)٣/١۴٣: ١٣٧٢؛ طبرسی، ٢٠۴/٨۴

ای از روایـات تقویـت شـده  همچنین در بعضی از تفاسیر، این احتمال بـا ذکـر پـاره
  :محل بحث فرموده باشند  منقول است که ایشان در ذیل آیهاز امام صادق. است

؛ ابن بابویه، ٢/۴٢٩: ١٣٧٧؛ قرشی، ۵٣۵ ـ ١/۵٣۴: ١۴١۵، حویزی( »جازاهم إن ّفجزاؤه جهن«
١۴٣٨٠: ٠٣(.  
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   و بررسینقد
فخر رازی از مفسران مشهور اهل سنت، این نظر را به شدت محکوم کرده، آن را . ١

ایـن اسـت کـه وی دلیـل . شمرد در نهایت فساد و خطایی عظیم و نزدیک به کفر برمی
س کـذبی در آن راه وعید از اقسام خبر است و چون از سوی خداونـد متعـال اسـت، پـ

 در مقابل بعضی از مفسران، وعید را از سنخ خبر ندانـسته، .)١٠/١٨۴: ١۴٢٠رازی، (ندارد 
دانند که بـه صـورت اخبـار مطـرح شـده اسـت و در انـشاء،  مفاد آن را از نوع انشاء می

ًاختیار صاحب پاداش و جزا کامال محفوظ است 
  .)١۶۴ـ٢٠/١۶٣: ١٣٨٩جوادی آملی، (

ّانـد مـدعای  گفته، خواسـته گفتار کسانی که با تمسک به دو روایت پیشدر نقد . ٢

ًتوان گفت که عفو الهی لزوما به معنای عمل نکردن به  خود را ثابت کنند، این گونه می

باشد؛ چرا که ممکن است عفو الهی از راه توبه قاتـل در دنیـا یـا  وعید به طور کلی نمی
همچنین از روایت بعد نیـز .  حد نصاب آن باشدشفاعت او در قیامت به شرط دارا بودن

کردن یا نکردن به وعیـد  شود که اختیار و مشیت الهی در عمل بیش از این استنباط نمی
امـا . باید ملحوظ شود و خداوند با وعید به جهنم، مقهور وعیـد خـود نیـز نخواهـد شـد

بـی اسـت کـه ایـن  مطل،اینکه آیا خداوند متعال به وعید خود عمل خواهد نمود یا خیـر
  .روایت از بیان آن ساکت است

تـوان بـه سـادگی از  گفته، آیات و روایاتی داریـم کـه نمـی در مقابل روایت پیش. ٣
ن حـق القـول مـىن ألمـألن ...   :نمونهرای  ب؛ظاهر آنها دست برداشته، آنها را تأویل نمود َّو َ َ ْ َ َ ِّ َِّ ُ َْ ْ َ ْ َلِک َ

نة والناس ِجھ من ا
َّ ََّ َِ ِ

ْ َ َِ َ َ أجخعنيَّ ِ َ ْ َ )؛ )١٣ /سجده  ...ِّومتت کلمة رب ََ ُ َ ِ
َ ْ َّ نـة والنـاس أجخعـنيَكَ َ ألمألن جھـ مـن ا ِ َ ْ َ ِ

َّ ََّ َِ ِ
ْ َ َِ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ

 
َوالجنـة... «: خـوانیم  همچنین در زیارت آل یاسین می؛)١١٩ /هود( ّ والنـار حـق والوعـد ّ

ّوالوعید بهما حق   .)٧١٢: تا قمی، بی( »...َ
اند که وعید الهی، فقط حق خداوند  مه طباطبایی و دیگران مرقوم داشتهاینکه عال. ۴

. ّشود، بیـانی تـام نیـست له محسوب نمی است و لذا عمل نکردن به آن ظلمی به موعود
در واقع این سخن زمانی صحیح است که گناهی که منجر به وعیـد الهـی شـده اسـت، 

را تـضییع نمـود و بـدون توبـه، جبـران و الناس   باشد؛ اما اگر شخصی حقوقاهللا تنها حق
اصالح گناه خویش، از دنیا رفت و از سویی دیگر آن فردی که حق او تضییع شده نیـز 
توان استیفای آن را در این دنیا نداشت، آیا باز هم عمل به وعید الهـی در دادگـاهی کـه 
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 و انـد، واجـب  مستضعفان در طول تاریخ بشریت چـشم امیـد بـه سـوی آن دوختـههمه
ًالبته کامال مشخص و واضح است که منظور مـا از ایـن وجـوب، . ضروری نخواهد بود

و هیچ قدرتی چنین توانی را نخواهد » وجوب علی اهللا«باشد و نه  می» وجوب عن اهللا«
رسـد کـه در  بنابراین این گونه به نظر می. ّداشت که حقی بر گردن خداوند واجب کند

باشد، خلف وعیـد الهـی  الناس می ترین موارد تضییع حقوققتل عمدی مؤمن که از باال
قبیح است؛ زیرا که قاتل حق حیات را از یک مقتول مـؤمن سـلب نمـوده اسـت و ایـن 

روایات زیادی نیز بدین مضمون در میراث اسالمی آمده اسـت کـه . باالترین ظلم است
: ١۴١٢طبری، (نمود شخص مقتول در قیامت به خونخواهی در برابر پروردگار قیام خواهد 

آن قـدر  منتهای خود مگر اینکه گفته شود که خدای متعال از روی رحمت بی. )١٣٨/۵
من قاتـل از خلـود نجـات ٶ مـ،نظر کرده دهد که از حق خود صرف پاداش به مقتول می

روشن است که این رحمت الهی در صورت تحقق، به پاس ارزش و احتـرام بـه . یابد می
من در دنیا با ارتکـاب ایـن قتـل بـه جرگـه مرتـدان ٶاما اگر این ممن خواهد بود ٶروح م

  .پیوسته و با روح کفر از دنیا رود دیگر از چنین فیضی طرفی نخواهد بست
تـوان آیـه محـل  حتی اگر بپذیریم که عمل به وعید واجب نیست، بـاز هـم نمـی. ۵

کیداتی اسـت کـه در خـود. بحث را مشمول این حکم قرار داد  ایـن کریمـه برهان ما تأ
 تعبیراتی همچون. رساند آمده است که شدت غضب الهی را نسبت به این عمل شنیع می

ًأعد له عذابا عظیما«و » لعنه«، »غضب اهللا علیه«، »ًخالدا فیها« ً  ای هر یـک بـه گونـه» ّ
کید خداوند متعال در مجازات چنین شخصی خواهد بود    .)١٠/١٨۴: ١۴٢٠رازی، (تأ

وب عمل به وعید، ذکر این نکته ضروری است که دایـره عفـو بر فرض عدم وج. ۶
الهی نیز دارای چارچوب و ضوابط خاصی است که از دیگر آیات قـرآن کـریم مـستفاد 

ر ترین آیات در این زمینه، آیه  یکی از کلیدی. شود می َإن اهللا ال یغفـر أن  ُـْشُ ْ ََّ
ِ ْ َ َ َ َ بـه ویغفـر مـا دون َكِ ُ َ ُ ِ ْ َ َ ِ ِ

ِذل
َ ملن َكَ ْ َ ُاءِ  آنچه مسلم است .ً است که قبال نیز به مناسبتی از آن بحث شد)۴٨ /نـساء( ...َش

اینکه خداوند متعال بر طبق این آیه شـریفه، گنـاه شـرک را بـدون توبـه بـه هـیچ عنـوان 
ّبنابراین در مورد قتل عمدی مؤمن نیز اگر قاتل با قتل مـؤمن، مـستحل . نخواهد بخشید

د و یا اینکه به جهت ایمان مقتـول او را بـه قتـل برسـاند، حرام ضروری کرده و مرتد شو
چنین گناهی در ردیف شرک و کفر بوده و بر طبق این آیه، چنین قتلی بدون توبه هرگـز 
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در نتیجه خلف وعید در مـورد چنـین قـاتلی از سـوی . گیرد  عفو الهی قرار نمیمشمول
  .خداوند قبیح و مذموم است

 نیـز وعیـد )۴٨ /نـساء( شود که صدر خود ایـن آیـه البته ممکن است در جواب گفته
ّشود که اوال سیاق این آیه دال بر اخبار  االجرا؛ آنگاه در جواب گفته می است و غیر الزم ً

گونه باشد، دیگـر هـیچ اعتمـادی بـه داللـت ظـاهری  است و نه انشاء، در ثانی اگر این
  .د پیدا خواهد کردآیات وجود نخواهد داشت و بساط کذب و افتراء در دین ورو

  رهیافت معیار. ٢
َتعلیق الحکـم علـی «در این رهیافت، سعی خواهیم نمود تا به کمک قاعده اصولی  َ ُ ُ

ّالوصف مشعر بالعلیة ّ ِ ٌ ِ
ْ  را حـل )٩٣ /نـساء(سو تعارض موجود در آیه محـل بحـث  از یک» ُ

 در در حل مـشکالت کالمـی و فقهـی کـهرا کنیم و از سویی دیگر کارایی این قاعده 
قبل از انجام این مهم، الزم است تا ابتدا بـا .  تبیین نماییم،دهد خالل تفسیر قرآن رخ می

  .مفهوم این قاعده آشنا شویم

  »ّتعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة«شناسی قاعده  مفهوم. ١ـ٢
یکی از قواعدی که در علم اصول فقه، در ذیل مبحث مفاهیم و بـه طـور مـشخص 

باشد  می» ّتعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة«شود، قاعده  ح میمفهوم وصف مطر
بر طبق ایـن قاعـده، وصـف . گوییم می» قاعده«که از این پس به جهت اختصار به آن 

  .ّفهماند که صفت، علت حکم است آید، می اصولی که به جای اسم ظاهر می
 داللت طبعی .٢ ، داللت عقلی.١ :علمای منطق و اصول، داللت را به سه نوع کلی

در ایـن میـان، داللـت وضـعی نیـز بـه سـه  .انـد بندی کـرده  تقسیم، داللت وضعی.٣و 
همچنـین . شـود  مـیداللت تضمنی و داللـت التزامـی منقـسم،  داللت مطابقی:قسمت

ّین  ّداللت التزامی به نوبه خود شامل دو بخش داللت التزامی بین و داللت التزامی غیر ب
قاعده مطروحه در اینجا ذیل . )٣٢٠ :١٣٧٩ ملکی اصفهانی، ؛٣٠٩ ـ٣٠۵ :تا بی مظفر،( خواهد شد

ِین قرار خواهد گرفت که نام دیگر آن اشعار است باب داللت التزامی غیر ب ّ.  
کـرم زیـدا«: شـود به عنوان مثال، زمانی کـه گفتـه مـی ًأ

ِ ِ
ُایـن جملـه مـشعر »  العـالمْ
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باشد؛ گویا  ام زید به دلیل عالم بودن او میبه این است که اکر) ، خبردهندهکننده اشاره(
کرم زیدا« :ه باشدگفت ًأ ِ ألجل علمهْ

ْ
» العالم«بنابراین این وصف  .)١۶۶: ١٣٧٨محمدی، (» ِ

کرم زیدا«ّاست که در علت حکم    .کند شأنیت و مدخلیت ایجاد می» ًأ
 و »ا العـالمًکـرم زیـدأ«چند بـین دو جملـه ته ذکر این نکته ضروری است که هرالب

کرم زیدا« امـا ایـن ، ّاخـتالف در صـراحت علـت حکـم موجـود اسـت»  الجل علمهًأ
 امـا اگـر بتـوانیم شـواهد و ؛اختالف زمانی محقق است که کالم، خالی از قرینـه باشـد

ِقرائنی بر مدعای خود ارائه دهیم، این اشعار به حد ظهور خواهد رسید و اختالف مرتفع  ّ

  .)١/١٢۴: ١٣٩۴تبار،  انصاری( خواهد شد
ست که منظور از وصف اصولی، هر چیزی است که بتواند به عنوان الزم به توضیح ا

ّبه عبارت دیگر، وصف اصولی اعم از وصف نحوی . قید برای موضوع حکم قرار گیرد
گردد ولی وصف اصولی، حال، تمییـز،  است؛ زیرا وصف نحوی شامل حال و تمیز نمی

  .)٢٠٨: ١٣٧٩زاده،  ؛ قلی١/١٢٠: همان(گیرد  می ظرف و جار و مجرور را نیز در بر
این قاعده جزء یکی از دالیلی قرار گرفته است که قائالن به مفهوم داشتن وصف به 

اصولیانی کـه در . )۵٣٢: ١۴١۵؛ بروجردی طباطبـایی، ١/١٧٣: تا ّمظفر، بی( کنند آن استدالل می
تـوان در  ن قاعـده نمـیطرف مقابل با مفهوم داشتن وصف مخالفند، معتقدند کـه از ایـ

جهت مفهوم داشتن وصف بهره جست؛ اما آنها نیز اصل این قاعده و داللـت اشـعاری 
اند و تنها این داللـت را بـرای اثبـات مفهـوم  ای وارد نکرده آن را پذیرفته و در آن خدشه

: ١٣٧٣فاضـل مقـداد، ( دانند که از حوزه بحـث مـا خـارج اسـت  کافی نمی،داشتن وصف
، )٢/۵۴١: تـا بـی( فرائد االصـول و )١٩١: ١۴١٠( کتاب المکاسبخ انصاری در شی. )١/١۵٩

یـوحید بهبهـانی در   االجتهـاد و التقلیـد و شـهید صـدر در )٣۴٣: ١۴١۵( هالفوائـد الحائر
ّ از جمله اصولیانی هستند که به این قاعده استناد جسته و داللت آن را بـین )٣٠٩: ١٣٧٨(

  .دانند می
تـر  راهیابی این قاعده به تفسیر قرآن، پـذیرش آن بـه مراتـب آسـاننکته دیگر آنکه با 

در تفسیر قرآن بـا . شود؛ زیرا که متکلم این کالم با سایر متکلمان فرق جوهری دارد می
وکار داریم که خداوند متعال در کمال ایجـاز و اعجـاز، معـارف ژرف و کالم الهی سر

تک اشـارات و  اصان علوم الهی از تکّای را به بشریت عرضه داشته است تا غو گسترده
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بنابراین انسانی را که اسـیر کـالم خـویش . ّ آن، حظی وافر نصیب خویش سازندلطایف
گاهی داشـته و بلکـه همـان  است نمی توان با متکلمی که به تمامی جوانب کالم خود آ

ر لذا اسـتفاده از ایـن قاعـده در تفـسی.  مقایسه نمود،کالم او معجزه رسول خاتم اوست
اشکال بوده، بلکه بـه مفـسر کمـک خواهـد نمـود تـا زوایـای پنهـانی از  قرآن نه تنها بی

های تفسیری مقابله و در نتیجـه تفـسیر   را کشف کرده تا به کمک آن با چالشاهللا کالم
  .گویاتری از کالم الهی ارائه دهد

   سوره نساء٩٣کارکرد قاعده مطروحه در آیه . ٢ـ٢
 ایمـان مقتـول در صـدور حکـم شـأنیت داشـته و نقـش بر طبق این قاعـده، وصـف

معنا که اگر کسی مؤمنی را بـه جهـت ایمـان او بـه قتـل   بدین؛کلیدی ایفا خواهد نمود
مؤمن و مسلمان بوده باشـد، چـون حکـم ضـروری  برساند، با این عمل خود، حتی اگر

 اگـر قتـل بنـابراین. ّدین را انکار کرده، مستحق عذاب جاویـدان در دوزخ خواهـد بـود
مؤمن به سبب الحاد قاتل و عناد و محاربت وی با اسالم و مؤمنان باشد، چنین قاتلی از 
نظر فقهی مهدورالدم است و حتی عفو اولیای دم سبب رفع حکم اعدام چنین شخصی 

  .)٢٠/١۵٩: ١٣٨٩جوادی آملی، (نخواهد شد 
در » من«م لفظ رغم پذیرش تعمی با این توضیح، این نکته روشن خواهد شد که علی

که شامل مؤمن و کافر خواهد شد، اما مراد از قتل عمدی مؤمن در » من یقتل«عبارت 
به دیگر سخن، اگر قاتل بـه سـبب کینـه و عـداوت . باشد این کریمه، هر نوع قتلی نمی

شخصی، مالی و یا خانوادگی اقدام به قتل مؤمنی دیگـر کنـد، خـواه مـؤمن و یـا کـافر 
ًاشد، تخصصا از شب در صورت اخیر، اگر قاتل، مـؤمن باشـد، . رج استمول این آیه خاّ

گرچه مرتکب گناه کبیره شـده اسـت امـا خلـود در جهـنم بـرای او مطـرح نبـوده و از 
مند خواهد شد و در صورتی که قاتل، کافر باشـد، حکـم خلـود او  شفاعت شافعان بهره

. ات در این زمینه مراجعـه نمـوددر جهنم از این آیه قابل استخراج نبوده، باید به دیگر آی
  .باشد لذا کفر اعتقادی در برابر کفر عملی، مالک صدور حکم در این کریمه می

 از میان شیعیان، استفاده از این قاعـده تسنیمدر میان مفسران فریقین، صاحب تفسیر 
: ١٣٨٩جـوادی آملـی، (کنـد  ّرا بدون ذکر شواهد و قرائن، در حد یک احتمـال مطـرح مـی
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کنـد، امـا  همچنین در میان عامه نیز فخر رازی گرچه به این قاعده اشـاره مـی. )٢٠/١۶١
گیرد و از وصف ایمان مقتول غافـل اسـت  وصف عامدانه بودن قتل را مالک حکم می

  .)١٠/١٨٣: ١۴٢٠رازی، (

  شواهد و قرائن. ٣ـ٢
ت بـه به منظور دوری جستن از تفسیر به رأی و همچنین اعتماد و اطمینان بیشتر نسب

رهیافت معیار، شواهد و قرائنی ارائه خواهد شد تا داللت قاعده از مرحله اشعار به ظهور 
  .برسد

  شواهد سیاقی. ١ـ٣ـ٢
یک قرینه پیوسته لفظی محسوب شده که از یـک منظـر  ْسیاق در مباحث تفسیری،

 .)١٢٨  ـ١٢۴: ١٣٩٢ بابایی،( شود بندی می سیاق کلمات، سیاق جمالت و سیاق آیات تقسیمبه 
مـدعای مـا نقـش مهمـی ایفـا  تواند به عنوان یک قرینه در تحکیم  میآنچه که در اینجا

  .کند سیاق آیات و کلمات خواهد بود

   سیاق آیات.١
، ١٠۴ تـا ٧۴با نگاهی به فضای صدور سوره مبارکه نساء خواهیم دیـد کـه در آیـات 

لذا از آنجـا کـه ممکـن  .محور اصلی همان مسئله نبرد و قتال با مشرکان و منافقان است
جا گرفتـه شـده و بـه اشـتباه بـه قتـل  همنی با کافر و منافقی جابٶاست در صحنه نبرد، م

تـل مؤمنـا إال خدای متعال در آیـه  برسد، َّومـا اکن ملـؤمن أن  َ
ِ ً ِ ِْ َ ُْ َُ ْ َ َ

ٍ
ُ ِ َ ریـر رقبـة َ ٍ خطئـا ومـن قتـل مؤمنـا خطئـا  َ َ ََ ُ ِ ْ

َ َف ً ًَ ََ ًَ ِ ْ َُ ََ َ
َمؤمنة ودی ِ َ ٍ َ ِ ْ ِة مسلمة إىل أهلهُ ْ

َ َ
ِ
ٌ ٌَ َّ َ ُّ... )کند من را عنوان میٶحکم قتل خطایی م، )٩٢ /نساء.  

 در شـأن یـک انـسان مـؤمن ًتعبیر صدر این آیه شریفه نـشانگر آن اسـت کـه اصـال
 به قتل برساند یا حتـی در اندیـشه چنـین ًباشد که بخواهد برادر مؤمن خود را تعمدا نمی

عل از روی خطـای در تـشخیص و تطبیـق در صـحنه نبـرد  مگر اینکه این ف؛عملی باشد
اتفاق افتد وگرنه صدور این عمل از یک مؤمن در حق مؤمنی دیگر بسیار بعید و قبیح و 

این تعبیـر مـشابه تعبیـری اسـت کـه در  .)٢٠/١۴٠: ١٣٨٩ جوادی آملی،( دور از انتظار است
ِومـا اکن ل : وارد شـده اسـت مورد خیانت پیـامبران الهـی َ َ َ َّنـىب أن یغـلَ ُ َ َ ٍّ ِ

َ... )یـا )١۶١ /آل عمـران 
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ذ مـن  :  که در مورد اتخاذ ولـد توسـط خـدای سـبحان آمـده اسـتتعبیری ْمـا اکن هللا أن  ِ َ ـ ِ
َّ َی ْ ََ

ِ ِ َ
ٍولد

َ َ... )دانـد   استثناء در این آیه را استثنای منقطـع مـیتبیانلذا صاحب تفسیر  .)٣۵/ مریم
تواند تا حدود زیادی بـر  این نظر می. )٣/٢٨٩: تا بی طوسی،( که رأی جمهور مفسران است

از این رو خدای متعال بالفاصله پس از بیان حکم قتـل  صحت مدعای ما گواهی دهد؛
 ًخطایی که متناسب با انسجام نظم ادبی است، در آیه بعد حکم قتل عمـدی را صـراحتا

شود  دی روشن میّبنابراین سر تقدیم حکم قتل خطایی بر حکم قتل عم .دارد اعالم می
که اولی به منزله مقدمه و فرع بر دیگری اسـت وگرنـه دومـی بـر اولـی مقـدم و اصـل و 

 کـه دارای یـک ٩٣ و ٩٢شود که در هـر دو آیـه  از این رو مالحظه می .باشد اساس می
 آنچه کـه شـأنیت و مـدخلیت یافتـه ،باشند پیوستگی و پیوند معنایی نزدیک به همی می

ن مقتول است که هتک حرمت آن با قتل تعمدی مورد تحـذیر و است همانا وصف ایما
  .تقبیح شدید واقع شده است

ًگونه که قبال نیز گفته شد، آیه مورد نظر در میان دو آیه دیگری  از این گذشته همان

دار بیان احکامی در مورد قتل مؤمنان است و خطاب در آنهـا  قرار گرفته است که عهده
نـساء بـه خـوبی مؤیـد ایـن ه  سور٩۴ و ٩٢صدر آیات . ن استمتوجه مسلمانان و مؤمنا

کند که هر نوع تفسیر ما از آیه باید هماهنگ با  لذا سیاق آیات ایجاب می. مطلب است
در واقـع بـر  .ای که مؤمن قاتل از شمول حکم آیه خارج نـشود  به گونه؛این مسئله باشد
  .دبطالن رهیافت انحصارگرا مشخص خواهد ش طبق این سیاق،

  سیاق کلمات .٢
 خاصی راتوان ظهور   میچند کلمه در ضمن یک جمله یا آیه از کنار هم قرار گرفتن
در آیه  . کشف و در نتیجه به مقصود گوینده پی برد،شود  میکه به جمله یا آیه بخشیده

از چنین خصوصیتی برخوردار است؛ لذا از کنار هـم » لعنت الهی«محل بحث نیز واژه 
در ) خلود قاتل و غـضب و لعنـت الهـی بـر وی( مول حکم این آیه شریفهقرار دادن مح

توان به این نکته پی بـرد کـه   میکارگیری تفسیر قرآن به قرآن در لسان معصومینه کنار ب
تل مؤمنـا متعمـدا آیه موضوع حکم  ًومن  ًِّ َ َ ُُ ُ َِ ْ ْ ْ َ ْ َتفـصیل . من را شامل نخواهد شدٶ گروه مً یقینا

دهـد  در قرآن کریم نشان مـی» لعن«ۀ اهی به دیگر موارد کاربرد واژاین مجمل آنکه نگ
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گاه مؤمنین را لعنت نکرده و در مقابل، آنها را به رحمت عامه و خاصه   خداوند هیچکه
  : گزارش شده استدر روایتی طوالنی از امام باقر. خویش بشارت داده است

َیلعن اهللا وال... « ْ افرین وأعد هلم سعرياإ : ّلوج ّ عزا، قال اهللاً مؤمنَ ًن اهللا لعن ا ِ َ َّْ ُ َ َّ َ َ َ َ َِ ِ ْلَک َ َ َخالـدین فیھـا ٭ َ َِ ِ ِ َ
ــريا دون ولیــا وال  ًأبــدا ال  ِ َ َ ََ ًَّ ِ َ ُ ــً ِ

َ َ َ )ــ ۶۴ /احــزاب ــی، ( »...)۶۵ ـ : ١۴١۵؛ حــویزی، ٢/٣١: ١۴٠١کلین
  .)٣/۵٠۶: ١٣۶٨؛ قمی مشهدی، ۵٣۴/١

توجه خواهیم شد که گرچه به حکـم بندی شاهد اول و دوم در این قسمت م از جمع
 مؤمنین نیز مشمول حکم آیه خواهند بود اما آنان با ارتکاب این قتل، خود را ،شایع اولی

شوند و لذا مورد لعنت و غضب الهـی   میاز جرگه مؤمنین بیرون کشیده، به کفار ملحق
  .شوند  میواقع
سـتمرار اسـت، ّ بحـث کـه دال بـر ادر آیـه محـل» یقتـل«همچنین فعل مضارع . ٣

سـتیز  ای دیـن  همین سوره، نشان از تداوم روحیـه٩٢در آیه » قتل«خالف فعل ماضی  بر
قتـل بـوده، بلکـه پـس از وقـوع قتـل نیـز همچنـان در او أ در قاتل است که نه تنها منـش

ً گویا اگر مقتول مجددا نیـز زنـده شـود، ؛دار بوده و مانع از پشیمانی او خواهد شد ریشه

در صـورتی کـه مـؤمنی کـه بـه سـبب . ًدا همین کار را تکرار خواهد نمودقاتل نیز مجد
مسائل شخصی و مالی، مؤمنی دیگر را به قتل برسـاند، پـس از گذشـت انـدک زمـانی 

  .کیش خود سلب نموده است کند؛ زیرا که حق حیات را از هم پشیمان شده، توبه می

  شواهد روایی. ٢ـ٣ـ٢
  :زمینه ما را یاری خواهند نمودکم سه دسته از روایات در این  دست

  :باشد روایتی که ناظر بر شأن نزول آیه مورد نظر می. ١
س بن ضـبابة وجـد ی مقّإن: اسّ صالح عن ابن عبی عن أبّیلبک عن الّیأخرج الواحد«

یـه  عل اهللایّ صـل رسـول اهللایا، فأتًان مسلم وکارّ النجی بنی فًالیأخاه هشام بن ضبابة قت
  فهـد،ی مـن بنـًم معه رسوالّسلیه و عل اهللایّ صل، فأرسل رسول اهللاكله ذلر کم، فذّسلو
قتـل اّ سـبه، یكون علیک، فیكة أخیتقبل د: ه، فقالیا فوسوس إلًسیطان مقی الشیفأت ...

فنزلـت هـذه  ...كس ذلـیة، ففعل مقیفضل الدکان نفس وون نفس میک فك معیالذ
تل مؤمنا مت : ةیاآل َومن  ُُ ُ ًَ ِ ْ ْ ْ َ ْ ًعمداَ ِّ َة، ّکـوم فـتح میـ هم دمـّسـلیـه و عل اهللایّ صلی أهدر النبّ ثم
  .)١٧٣ـ١٧٢: ١۴١١ عنایه،( »ه الناس بالسوق فقتلوهکفأدر
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 که این آیه در مورد یکی از مسلمانان به نام مقیس بن ضبابه کنـانی نـازل شکل بدین
ر به کمـک فرسـتاده النجا شده است که پس از گرفتن دیه برادر مقتول خود از قبیله بنی

 وی را وادار ، یعنی قیس بن هالل فهری، تعصب جاهلیـت اومخصوص رسول خدا
کرد تا در برابر حکم شارع گردن ننهاده، با کشتن قیس بن هالل فهـری از دیـن اسـالم 

 نیـز خـون او را پیامبر اکـرم. گیری کرده، مرتد شده و به طرف مکه فرار کند کناره
: ١٣٧٢؛ طبرسـی، ٢/١٩۵: ١۴٠۴سـیوطی، ( محـل بحـث نـازل گـشت مباح اعالم کرد و آیه

  .)۴/٢٢٢: تا ؛ ابن عاشور، بی ۴/۶٧: ١٣٧۴؛ مکارم شیرازی، ٣/١۴١
در مورد ارزیابی اعتبار این روایت باید اظهار داشت که بر پایـه عـدالت صـحابه نـزد 

یعه گرچه همچنین از دیدگاه ش .شود  میاقوال آنان حجت بوده و معتبر تلقی اهل سنت،
حدیث موقوف به دلیل عـدم اتـصال آن بـه معـصوم از اعتبـار کـافی  بنا بر نظر مشهور،

ی و اجتهـاد أاحتمـال ورود ر ن نـزول،أاما از آنجا که در روایات ش، برخوردار نمی باشد
 معرفـت،( توان مضمون چنین احادیثی را تلقی بـه قبـول نمـود می صحابه بسیار کم است،

 که اکثر مفسران شیعی نیز در کتب خود آن را نقل کرده و ًخصوصا ؛)٢٩٢ـ١/٢٨٣ :١٣٨٨
هرچند که ارزیابی دقیق  توان به عنوان یک شاهد از آن بهره جست؛  میاند و لذا پذیرفته

  .سندی آن از حوصله این نوشته خارج است
شد، مشخص است که مقیس بـن ضـبابه کنـانی بـا قـیس بـن بیان بر طبق آنچه که 

تالفی بر سر مسائل شخـصی و یـا مـالی نداشـته اسـت و آنچـه او را بـه هالل فهری، اخ
ّکند، همانا اعتراض او به حکـم بـین اسـالم در احکـام قتـل و دیـه  چنین قتلی وادار می

  .رساند شود و قیس را به عنوان نماینده مسلمین به قتل می است که با کفر وی همراه می
ًاحتا به علت چنین حکمی اشـاره شـده دسته دیگر، روایاتی هستند که در آن صر. ٢

  :است
تـل مؤمنـا  : تعـالیك و تبـارقـول اهللا] اهللا عبـد بـاأ[سماعة قال قلـت لـه  عن« ًومـن 

ًمتعمـدا ّ... َالمتعمد الذی یقتله علی دینه فذا: قال : قلـت: ، قـالد الذی ذکـر اهللاّ التعمكّ
ٌفرجل جاء ُ َ ّلی رجل فضربه بسیفه حت إَ ِ ِِ ْ َ ِ ٍ

ُ ٍتله لغضب الی قَ هو یقول  لعیب علی دینه، قتله وِ
: ١۴١۶؛ بحرانی، ١/٢۶٧: ١٣٨٠عیاشی، ( »...لیس هذا الذی ذکر فی الکتاب: بقول قال

  .)١۴٩ ـ٢/١۴٨
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 این روایت نیز به خوبی این نکته مبرهن است که فارغ از اینکه قاتل، دیندار است در
  .داند در صدور حکم می صفت ایمان و دین مقتول را دخیل یا کافر، معصوم

ّالجمله و نه بالجملـه بـر صـحت ادعـای مـا  از جمله قرائن دیگری که به طور فی. ٣
دهد، روایتی است که کشتن یک مؤمن توسـط مـؤمنی دیگـر را مـساوی بـا  گواهی می

 داند که در این صورت قاتل بر سبیلی غیر از دین اسالم، کفر و خروج از اسالم قاتل می
  :مسیحیت یا آیین مجوس از دنیا خواهد رفت ،اعم از یهودیت

ًی میتة شـئت؛ أُمت : یقال له: ا، قالً مؤمنً فی رجل قتل رجالاهللا بی عبدأعن « ْن إّ
ًّإن شئت نصرانیا وًّشئت یهودی ًّا وإن شئت مجوسـیْ ّ؛ حـر عـاملی، ٧/٢٧٣: ١۴٠١کلینـی، (» اْ

١۴١۴ :٢٩/١٩(.  

بر طبق ظاهر آن و در معنای کفر اعتقـادی شایان ذکر است که اگر مفاد این روایت 
گرچه احتمـال دیگـری نیـز قابـل  یدی بر مدعای ما خواهد بود؛ٶشاهد و م حمل شود،

البتـه دیـدگاه  .طرح است و آن، حمل کفر بر کفر عملی در مقابل کفر اعتقـادی اسـت
د بر این روایت تا لحظـات آخـر حیـات خـو اخیر بیانگر آن است که چنین قاتلی که بنا

از عفـو و شـفاعت الهـی در سـرای  شـود، توبه نکرده و لذا مشمول این خطاب واقع می
ی، مـستلزم تکلـف أآخرت برخوردار شده در نهایت وارد بهشت گـردد؛ پـذیرش ایـن ر

این در حالی است که اگر ایـن قتـل  .بوده و روایت نیز در مورد آن سکوت کرده است
گرفتـه و بـدون توبـه مـشمول  انه مرگ قرارناشی از کفر اعتقادی بوده و شخص در آست

این خطاب واقع شود، راه بازگشتی برای او متصور نبوده و به هیچ عنوان مشمول غفـران 
صدد تقبیح و تـوبیخ چنـین  الهی قرار نخواهد گرفت و این با فضا و لحن روایت که در

ر قتـل از روی  اگًمضاف بر اینکه معموال .رسد تر به نظر می قتل و قاتلی است هماهنگ
یـد بـه روح ٶ م،عداوت شخصی و کفر عملی صورت پذیرفته باشـد، از آنجـا کـه قاتـل

از عمـل خـود پـشیمان شـده و توبـه را تـا ، ایمان است بالفاصـله پـس از ارتکـاب قتـل
بـا تمـام ایـن  .اندازد تا مشمول ایـن خطـاب واقـع شـود لحظات آخر عمر به تعویق نمی
یـدات ٶابه در ردیـف متواند به عنوان یک احتمال معتن یاوصاف، ظاهر این روایت نیز م

  .ما قرار گیرد
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  گیری نتیجه
شـود، بـا دیگـر  رهیافت معیار کـه بـه وسـیله شـواهد روایـی و سـیاقی نیـز تأییـد مـی

در این رهیافـت، بـا اسـتفاده از . تری دارد های دینی همخوانی و سازگاری مناسب آموزه
که در موارد دیگری در تفـسیر » یةّصف مشعر بالعلتعلیق الحکم علی الو«قاعده اصولی 
های  تواند راهگشا باشد، نه تنها تعارض ابتدایی آیه محل بحث با دیگر آموزه قرآن نیز می

 بلکه استدالل آن دسـته از ،اسالمی مبنی بر عدم خلود مؤمن در دوزخ، دفع خواهد شد
ای درنـگ طـوالنی و نـه کسانی که با تمسک به این آیه خواهـان اثبـات خلـود در معنـ

ًگونه کـه قـبال  بنابراین همان. شود رو می جاودان در جهنم هستند، با چالش جدی روبه

  .هم ذکر شد، دیگر نیازی به تأویل آیه بر خالف ظاهر آن نیست
ّهمچنین در سایه این بیان، سر تهدیدهای عظیم دیگری نظیر شمول غضب و لعنـت  ِ

ه فهیم هویدا گشته و چگونگی توبـه چنـین اشخاصـی الهی بر قاتل مؤمن، برای خوانند
  .نیز مشخص خواهد شد

من از قبیـل ٶبه طور کلی این مطلب قابل عنوان است که سایر انواع قتـل عمـدی مـ
از موضوع حکـم ایـن آیـه .. .قتل از روی عداوت شخصی، دعاوی مالی، خانوادگی و

 .ه توضـیح داده شـدصدد تبیین مـسئله دیگـری اسـت کـ  خارج است و آیه درًتخصصا
هـا نیـز گنـاه کبیـره  شد که ایـن قبیـل از قتـل گرچه در ضمن بحث از این آیه مشخص

محسوب شده و به غیر از کیفر دنیوی قاتل از حیث حکـم فقهـی و مجـازات روانـی و 
کـه انـدک رحمتـی در آن  زمانی در دوزخـی معـذب کنـدبسا او را تا دیر چه اجتماعی،

ًپس از هر اخباتی مجددابلکه عذاب آن  یافت نشده،
 لذا بر هر صـاحب .یابد  ازدیاد میِ

حـذر  عقلی ضروری است که خود را مخاطب این آیات دانسته و از عواقب سوء آن بـر
  .باشد

از جمله نتایج دیگر مستفاد از این پژوهه آن است که با استفاده از این قاعده، فلسفه 
هـا و  ار از ایجـاز و اعجـاز، ظرفیـتشود تا در بیـانی سرشـ و حکمت حکم نیز تبیین می

  .اندیش مبرهن گردد های ادبی قرآن کریم بر مفسران ژرف ظرافت
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  .تا ، بی، قم، مؤسسة النشر االسالمیاصول الفقه ،مظفر، محمدرضا .۴٧
  .ش ١٣٨٨ تمهید، قم، ،تفسیر و مفسران هادی، محمدمعرفت، .۴٨
  . ق١۴٢۴، هالکتب االسالمی ، تهران، دارتفسیر الکاشفال ،مغنیه، محمدجواد .۴٩
  .ش ١٣٧٩، قم، نشر عالمه، فرهنگ اصطالحات اصولملکی اصفهانی، مجتبی،  .۵٠
احیـاء  بیـروت، دار، تحقیق عبـاس قوچـانی، جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم نجفی، محمدحسن، .۵١

  .تا التراث العربی، بی
یوحید بهبهانی، محمدباقر،  .۵٢   . ق١۴١۵، قم، مجمع الفکر االسالمی، هالفوائد الحائر
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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢٩های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارۀ  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

های قرآنی و تفسیری  بررسی مبانی و اندیشه
  امین استرآبادیدمحم

  ها آن نقد و
    ١محمد شریفی  
    ٢قاسم فائز  

  دهکیچ
امین استرآبادی یکی از علمای مشهور امامیـه در قـرن یـازدهم هجـری محمد

 تـدوین کـرده المدنیه الفوائدامین تعالیم خود را در کتابی با عنوان مدمح. است
های قرآنـی و تفـسیری  مبانی و اندیشه  او.که در میان آثار او، اثری شاخص است

 تحلیلی، مورد شناسایی و نقد ـبا روش توصیفی  ها را که این مقاله آن خاصی دارد
  :ج زیر رسیدیو بررسی قرار داد و به نتا

 .داند راه رسیدن به صالح می را تنها Mمعصومانتمسک به روایات  استرآبادی
 ،را از غیر آنانگونه تفسیری  و هر  دانستهMآن را معصومانقرمخاطب اصلی او 

 . حجیت ظواهر قـرآن در احکـام نظـری را منکـر اسـتوشمارد  تفسیر به رأی می
 و  احتجـاج و اسـتناد نیـستندۀ شایست،اجماع و عقلکه وی همچنین معتقد است 

  .شمارد  تحریف قرآن را نیز محتمل میدانسته ون را جامع همۀ علوم آقر
                                                                 

 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٣٠/۴/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(m.sharifi@umz.ac.ir) ) مسئولۀنویسند( مازندراناستادیار دانشگاه . ١
  .(ghfaez@ut.ac.ir) دانشیار دانشگاه تهران. ٢
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راه رسیدن به فـالح : ند ازا رت که عبانقدهای جدی وارد است ، این عقایدبر
اختـصاص . در کنار یکدیگر است) ثقلین(و رستگاری، تمسک به قرآن و عترت 

گرچـه . تحدی قرآن منافات دارد  وبا معجزه بودن  همفهم و درک قرآن به امامان
 دلیلی بر امتناع مطلـق فهـم  ولی،درک عمیق و دقیق قرآن، اختصاص به ائمه دارد

 در تـضاد بـا آیـات  قـرآن، ظـواهرِظهـور نداشـتن.  نیـست توسط غیـر معـصومآن
تفسیر قرآن بر اساس ضوابط و شـرایط، امـری . است به تدبر و تعقل کننده دعوت

جامعیــت قــرآن . شـود ممکـن و ضــروری اسـت و تفــسیر بــه رأی محـسوب نمــی
به دلیـل  قرآن. استنیست؛ بلکه جامعیت در دین و هدایت ّ جامعیت تام معنای به
  . هرگز تحریف لفظی نشده است، و عدم سرایت باطل به آن حفظۀآی

  .امین استرآبادی، مبانی قرآنی، مبانی تفسیریمحمد :یدیلکواژگان 

  طرح مسئله
 کهن عالمـان شـیعه، توسـط ۀ هجری، مکتبی با ادعای پیروی از شیومدر قرن یازده

 نامیـده» یاخبـاریگر«این مکتب که . ظهور کرد.) ق ١٠٣۶. م(محمدامین استرآبادی 
هـای گونـاگون از جملـه  شود، دو قرن حضور جـدی در جامعـه داشـت و در حـوزه می

  .های خاص و چالشی بود تفسیر و علوم قرآن دارای دیدگاه
های این مکتب در حوزۀ قـرآن و تفـسیر و نقـد و  این مقاله در صدد شناسایی دیدگاه

لسی، فـیض کاشـانی و تقی مجاین مکتب، پس از او در زمان محمد .هاست بررسی آن
های استرآبادی، رنگ اعتدال به خود گرفت؛ ولی  شیخ یوسف بحرانی، با انتقاد از افراط

ًمحمد اخباری مجددا دچار افـراط شـد و یجی و میرزا سماهدوباره با ظهور شیخ عبداهللا

 عالمانی چون وحید بهبهانی رو به افول گرایید و با ظهور شیخ انـصاری، ۀسپس با مبارز
  .)١۶٢: ١٣٧۴قیصری، ( خود را از دست داد ۀمکان بروز و ظهور دوبارا

 . متولد شد١او در استرآباد. امین استرآبادی یکی از علمای مشهور امامی استمحمد
در جوانی مدتی در شیراز زندگی کرد و سپس به نجف اشرف رفت و علـم اصـول را از 

 ١٠١١. م (معـالماو صـاحب  و دایی مدارکاصولیانی همچون سیدمحمد عاملی صاحب 

                                                                 
ابـن ( واقع بوده اسـت ،ای که اینک شهر گرگان قرار دارد استرآباد نام شهری تاریخی است که در منطقه. ١

  ).١/١۵۶: ١٣٨۶اسفندیار، 
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 روایـت داشـت و از مجتهـدان و اصـولیان زمـان خـود ۀهـا اجـاز فرا گرفت و از آن.) ق
ولـی پـس از . )٨/١٨: ١۴١٢؛ امـین، ۴/١٢٠ و ١٢٢ــ١/١٢٠: تـا خوانساری، بـی(آمد   میحساب به

، چنان تحت تأثیر واپـسین یمحمد استرآباده و ده سال شاگردی نزد میرزاعزیمت به مک
بـاره  اد خویش قرار گرفت که به مخالفت با مجتهدان برخاست و آثار مهمی در ایناست

ــاد  ــای نه ــر ج ــترآبادی، (ب ــوردی، ١٨۵ و ١٣٣ ،١٧: ١٣۶٣اس ــوی بجن ــدی٢/٢٢٢: ١٣٧۴؛ موس  ؛ افن
  .)٢/۴۴: ١۴٠١، اصفهانی

 کتـاب و ١٣ در مجمـوع .انـد امین استرآبادی آثاری دارد که البته منتشر نشدهمحمد
 کتاب معـروف ، اوۀیافتتنها اثر انتشار. )١٣: ١٣۶٣اسـترآبادی، (اند   وی نسبت دادهرساله به
ترین منبع اخباریان  او و از مهم فکری مبانی خصوص معرف به که  استهالمدنی الفوائد

. )١۶/٣۵٨  و١٠/١٨۶ ،۶/١۶٨ ،۵/٧۴: تـا ، بـی تهرانـیآقـابزرگ(است  اصولیان فقهیۀ ّدر رد شیو
جتهـاد و التقلیـد فـی نفـس ّالفوائد المدنیة فی الرد علـی مـن قـال باال نام دقیق این کتاب

این کتاب در همان زمان غوغایی بـه پـا کـرد و برخـی بـه تـألیف .  استهلهیحکام االاال
.)  ق١٠۶٨ یـا ١٠۶٣ .م(الدین علی بـن حـسین نور: از جمله. ّر رد آن پرداختندآثاری د

 هة فـی مـداحض حجـج الخیـاالت المدنیـّالشواهد المکی در کتاب مدارکبرادر صاحب 
از عالمـان هنـد در .)  ق١٢٣۵ .م(و همچنین عالمه دلدار علـی ) فوائد مکیهمعروف به (

  .). ق١٢١۴در تاریخ  (ساس االصولاکتاب 
الفوائد  یا شرح االستبصار .١: ند ازا او عبارت های نوشته ترین آثار خطی، مهم از میان

 در علـم مبـاحثی  آنۀ و مقدمـ،طوسـی  شـیخاستبصار بر ناتمام است شرحی  کهالمکیه
 تهذیببر  ناتماماست   شرحی کهتهذیب االحکام شرح. ٢دارد؛  را در بر و درایه حدیث
 کـرده آوری را جمـع آن قزوینـی فاضـل کلینـی کـه الکـافیبر  حاشیه. ٣طوسی؛  شیخ

 و غیـر آن یکالم از مباحث در آنو  است فارسی ای رساله که شاهی ۀدانشنام. ۴است؛ 
: تـا ، بـی تهرانـیآقابزرگ(است  نوشته دکنی شاه محمد قطب سلطان نام را به و آن رفته سخن

  .)١/۴: ١٣۶٣بادی، آ؛ استر٢/٢۴٢: ١٣٨۵عاملی،  ّ؛ حر١/٢۴٧: ١۴١٠،  اصفهانی؛ افندی۵/۵١
؛ ولی بحرانی وفات او را در )٢٩١: تا مدنی، بی( درگذشت .ق ١٠٣۶بادی در سال آاستر

پیکرش را در کنار مقـابر عبـدالمطلب و . )١١٩: تا بحرانی، بی( دانسته است .ق ١٠٣٣سال 
  .)٣/۴١٢: ١۴١۵،  طبرسینوری(ابوطالب در مکه به خاک سپردند 
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   تحقیقپیشینۀ
  :های ذیل انجام شده است  استرآبادی پژوهشۀدربار

یة؛ اصولها و تطورها ـ١ صـر عـراق محمد بحرالعلوم از علمـای معا سیدۀ نوشتاالخبار
ای،   صـفحه۴٨ ۀ؛ در ایـن رسـال)١۴١٢العلـوم، بحر: ک.ر() .ق ١۴١٢ شـده در سـال نگاشته(

  .امین استرآبادی معرفی شده استًهای آنان و خصوصا محمد اخباریان و دیدگاه
یگری، تاریخ و عقاید ـ٢ های   به قلم ابراهیم بهشتی، تاریخ، رویکردها و دیدگاهاخبار

مؤلف در این کتاب بیـشتر بـه معرفـی اخباریـان و دیـدگاه .  استاخباریان را ارائه کرده
  .)١٣٩٠بهشتی، : ک.ر(ها پرداخته است  فقهی آن
 موضـوع ایـن کتـاب، . تألیف محمدرضا نکونـامگویند؟ اخباری و اصولی چه می ـ٣

 نظـام اجتهـاد و اسـتنباط ی و بررسـیمدار  و اصولی و نقد فرهنگ اخبارگراییبازشناس
 از جمله ـهای فقهی اخباریان  تفاوت دیدگاهاین کتاب به عقاید کلی و . ت اسیام دینکاح

  .)١٣٨۵نکونام، : ک.ر( و اصولیان اشاره کرده است ـ استرآبادی
 او ۀ میالدی، پژوهشگران غربی تحقیقاتی دربار٢٠ ۀدوم سدۀ همچنین در حوالی نیم

  :ند ازا این افراد عبارت. اند انجام داده
ِ رابرت گلیوـ۴ ِ

یان و اصولیان، یک بررسی در مورد  تحت عنوان ١ ّشرح منابع تضاد اخبار

  . کارشناسی ارشد اوستۀنام  که پایانمحمدامین استرآبادی
ِ اتان کولبرگـ ۵ و » اخباریـه«مـیالدی در مقـاالت خـود بـا عنـوان  ١٩٨۵ در سال ٢ِ

های آنـان   اندیشه به اخباریان و٤ و ایرانیکا٣(EI2)المعارف اسالم در دائرة» استرآبادی«
کولبرگ در این مقاالت، سیر تطور و تحول اخبـاریگری را در قـرون . اشاره کرده است

امین اسـترآبادی  یعنی از محمـد،)هفدهم و هجدهم میالدی(یازدهم و دوازدهم هجری 
تا شیخ یوسف بحرانی و سقوط اخباریگری به دست وحید بهبهـانی مـورد مطالعـه قـرار 

  .داده است
                                                                 

1. Robert Gleave. 

2. Etan Kohlberg. 

3. E. Kohlberg, “AKBARRIA”, EI2, I/732-4 & “ASTARABADI”, I/756-7. 

4. Iranica, 1/716 & 2/845. 
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 اخباریـان و در مـواردی، شـخص هـای کلـی نامـه و دیـدگاه  بیشتر به زندگی آثاراین
هـای  کدام به طور خاص، مبانی و اندیشه اند؛ اما هیچ امین استرآبادی اشاره کردهمحمد

  .اند قرآنی و تفسیری وی را مورد ارزیابی قرار نداده

  امتیاز این پژوهش
بادی بــه عنــوان مؤســس و اســت تــا بــا توجـه بــه جایگــاه اســترآآن ایـن پــژوهش بــر 

هـای قرآنـی و تفـسیری وی  پرداز اخباریان، به واکـاوی و تحلیـل مبـانی و اندیـشه نظریه
دیـدگاه : از این رو، در ایـن پـژوهش بـه ایـن سـؤاالت پاسـخ داده خواهـد شـد. بپردازد

 امکان فهـم ۀ جایگاه قرآن و حجیت ظواهر قرآن چیست؟ نظر او دربارۀاسترآبادی دربار
 قرآن چیست؟ آیا استرآبادی جایگاهی برای عقل در فهم و تفـسیر کتـاب الهـی و تفسیر

  ها وارد است؟ قائل است؟ چه نقدهایی بر این دیدگاه

  بادیآامین استر محمدیهای قرآنی و تفسیر مبانی و اندیشه
 بـا ایـن ،امین استرآبادی بیشتر به مسائل فقهی و اصولی اشـاره داردمحمدگرچه آثار 

 علوم قرآن و تفسیر نیز هـست کـه بایـد از ۀهایی در زمین ای مبانی و اندیشه داریحال، و
  .های او استخراج گردد الی نوشته هالب

 و استرآبادی تنها راه رسیدن به صالح و فالح را تمسک بـه روایـات معـصومان
ِوی قـرآن و سـنت نبـوی را بـدون تفـسیر . دانـد دوری گزیدن از سایر منابع معرفتی مـی ّ

 ۀکـه اجمـاع و عقـل را شایـست  همچنـان؛داند برداری نمی ، قابل فهم و بهره معصوم
  .داند احتجاج و استناد نمی
  :ند ازا های تفسیری و قرآنی او عبارت ّاهم مبانی و اندیشه

  جایگاه قرآن .١
 منابع را در روایات خالصه کـرده و قـرآن را بـدون ۀامین استرآبادی گرچه هممحمد

 چیـزی از عظمـت و ئلهدر عین حـال، ایـن مـس، داند  نمی حجتتفسیر معصومان
عمـدة « را یاو از قول علـی بـن ابـراهیم کـه و. کاهد جایگاه واالی قرآن را نزد او نمی
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  :گوید نامد، می می» االخباریین
 کس قول قرآن را قائل شد، راست گفته و هـر  هر.قرآن، ریسمان محکم الهی است«

 به راه راسـت هـدایت ،کس به آن قیام کرد ه و هرکس به قرآن عمل کرد، پاداش برد
» کس علم را از غیر قرآن طلـب کـرد، خداونـد او را گمـراه سـاخته اسـت یافته و هر

  .)۵١۶: ١٣۶٣استرآبادی، (

 ولی همانند سایر عالمان و مجتهدان، جایگاه بسیار واالیی ،با اینکه او اخباری است
کیـد جای تأل را برای قرآن قائل است و در جای یفات خود بـر اعجـاز و عظمـت قـرآن تأ

 هـای قـرآن را بایـد از اهـل بیـت  او، پیـامۀاست؛ با این تفاوت کـه بـه عقیـد کرده
  .ها را از خود قرآن بگیرد تواند این پیام دریافت کرد و کسی خودش مستقیم نمی

   جامعیت قرآن.٢
در میـان . سـت شـده ای علوم قرآنـۀه وارد حوزک است یجامعیت از واژگان نوپیدای

ه کـ به این نام مورد بحث قرار نگرفته اسـت؛ بلی عنوان،توب ایشانکپیشینیان و در آثار م
» علـوم مـستنبط از قـرآن« چـون ینظریات مربوط و مرتبط با این عنوان در ذیـل مبـاحث

، مــورد اشــاره قــرار ی شــمول و قلمــرو معــارف قرآنــۀ و یــا دایــر)٢/٢۵٨: ١۴٢١ســیوطی، (
  .اند گرفته
 ۀو اسم فاعل از ماد» جامع«مصدر صناعی از لفظ » جامعیت «ۀکلم» لغوی«حاظ از ل

ن و را به معنای گـرد آورد» جمع«اهل لغت . )٢١١: تا طباطبایی، بی( است» َجمع، یجمع«
 ؛٣١٣: ١۴١٠فراهیـدی، (انـد  دانسته» فراگیرنده«و » آورندهگرد«را به معنای » جامع«لفظ 

مسجد جامع را به دلیل اینکه اهل و افراد خودش را گرد هم  در نتیجه .)٢٨٢: ١٣٧١سیاح، 
 یاجامعیـت بـه معنـ. )٢٠٧: تا ابن فارس، بی(نمایند  می» جامع«آورد، متصف به صفت  می

ی ِذَّلـَا  ۀ شریفۀ مانند این آی؛)١/٣٩٠: ١٣٨١صدری افشار، ( نیز آمده است یشمول و فراگیر
َجخع م َ َ َّ وعدًاالَ َ ُدهَ َ )٢/ همزه(.  

آیـا «: ه فرمودک  با استناد به روایت امام علیهالمدنی الفوائدتاب کاسترآبادی در 
 )١٨ۀ  خطب:هنهج البالغ(» ...ندکامل ک مجتهدان آن را کمکخدا دین ناقصی فرستاد تا با 

  :گوید می
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اسـترآبادی، (»  در قـرآن وجـود دارد، که امت تا روز قیامت بدان احتیـاج داردهرآنچه«
  .)١٠۴ـ٩۴: ١٣۶٣

مـا «:  که فرمـود از امام صادقمحاسناو همچنین پس از نقل روایتی از کتاب 
برقـی، (» ّ ولکن ال تبلغه عقول الرجـالتاب اهللای کله أصل فّال وإثنان اٍمن أمر یختلف فیه 

نزد صاحبان خرد معلوم است کـه امثـال ایـن احادیـث  :گوید ، می)٣۶١ح، ۴١٧/١: ١۴١۶
 در قـرآن بـه آن ،ای که امت تا روز قیامت بـدان نیـاز دارد قعهگویای این است که هر وا

گیرد که با این وجود، در احکام الهی، تمسک به برائت،  تصریح شده است و نتیجه می
  .)همان(جایز نیست 

نیـاز   ما را از عقل و استناد به آن بی،جامعیت قرآنکه استرآبادی همچنین معتقد بود 
  .)١٧٣ـ١٧٢: ١٣۶٣استرآبادی، (کند  می

رسد استرآبادی ضمن اعتقـاد بـه جامعیـت قـرآن در مـورد نیازهـای بـشر،  به نظر می
. دانـد ، فاقـد حجیـت و اعتبـار مـی ظواهر قرآن را بدون استناد به روایات معصومان

داند که فقط مخاطبان آن یعنی معـصومان،  عبارت دیگر، او قرآن را کتاب جامعی می به
  .دارندامکان فهم و تفسیر آن را 

 آیـاتی چـون  اسـت؛استرآبادی در اثبات مدعای خود به آیات و روایات استناد کرده
 َونزلن ْ َّ َ ْا علیَ َ تَكَ َ ا یْلِک َاب  ْ ِ ل ًانَ ْا  َ ِّ ًء وهدِلُک ُ َ رٍ َی ورمحـة و ُبـْش َ ًَ َ ْ ِی للمـسلمَ ِ ْ ُ ْ ص ؛ )٨٩ /نحـل( َنيِ ِو ـ ْ َ ِّیل کـل َ َُ

ْ ًء وهدَ ُ َ ُرمحة لقوم یَی وٍ ٍ ْ َ ِ ً َ ْ َمنونْؤَ ُ ِ )؛ )١١١ /یوسف َا فرطنَم ْ َّ تَ َا ىف ا ْلِک ْاب من ِ َ ْ ِ   .)٣۶ /انعام( ٍءِ

  نقد دیدگاه او
: بایـد گفـت،  اسـت نظر محمدامین اسـترآبادیکهّدر نقد دیدگاه جامعیت تام قرآن 

 ی و عملـی مـسائل نظـرۀ، همـی و معنوی مادی زندگیها  عرصهۀتواند در هم یقرآن نم
  باشد؛ زیـرای علوم و معارف بشرۀند و جامع همک بیان یئن و جزالکخود را در سطح 

 ی و معرفتـی، زبـانی، اجتمـاعی تاریخیها  به علت تأثیر محدودیتی معارف بشرۀالزم
شـده مـصون ی یادهـا ه از محدودیتک یه دین الهک ی است؛ در حالیانسان، خطاپذیر

وانـد بـا علـوم و معـارف ت ینمـ، باشـد ی مـیحقانیت و خطاناپذیر ی ویژگیاست و دارا
 بشر، یـا بایـد ی عقالنیها ها و داده صورت بطالن فرضیه  هماهنگ باشد؛ زیرا دریبشر
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  .رد و یا قائل به بطالن آن شدک را تأویل دین
 ی فراوانـیهـا یدیگر ناسـازگارکـ نیـز بـا ییافزون بر آن، خود معارف و علـوم بـشر

ه از سـطح کـ ی علـوم تجربـیهـا ده بـر دای دینی در تطبیق باورهایسع شک بی. دارند
 مـورد اشـاره ۀگانـ  هفـتیها اینکه مراد از آسمان. است فرضیه فراتر نیستند، غیر معقول

 را نیز یرسکمیل عدد، عرش و ک تیبطلمیوس باشد و برا تئ هیۀگان  نهیها کقرآن، فل
گانـه،   نـهک افـالۀ همچـون فرضـییهـای فرضیه باطل شدن. به آن افزود، ناصحیح است

هماهنـگ جلـوه دادن دیـن و علـم،  ی بـرایا  عجوالنـهیها ه چنین تالشکرد کوشن ر
  .)٩: ١٣٧٧سروش، ( دین وارد خواهد ساخت ۀرکترین ضربه را بر پی بزرگ

با توجه به سیاق و بحث اطالق و تقیید باید گفت منظور از بیان همه چیز در کتاب، 
هـا نیـاز دارد و هـدایت فـرد و   آنتمام مواردی است که پیامبر در ابالغ رسالت خـود بـه

ضمن اینکه به تـصریح . )١٢/۴۶٩: ١۴١٧طباطبایی، (جامعه در گرو دانستن آن موارد است 
خود قرآن، تمام مطالب در قرآن وجود نـدارد؛ ماننـد عـدم ذکـر سرگذشـت بـسیاری از 

َولقد أرسلن : پیامبران ْْ َ ْ َ َ َ ًا رسالَ ُ ِ من قبلُ ْ َ ْ ْ م من قصصَكِ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َا علیَنِ صص علیـَكَ ْ وم مـن مل  َ ََ ْ ُ ـ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ِ . )٧٨ /غـافر( َكَ
هـا در قـرآن وجـود  با روش استقرایی نیز قابل اثبات است که بـسیاری از علـوم و دانـش

  .ندارد

   احتمال وقوع تحریف در قرآن.٣
شود که قرآن دچار تحریف شـده  استرآبادی معتقد است از برخی اخبار استنباط می

  .)١٣۵: ١٣۶٣استرآبادی، (شود  یت میوط قرآن از حجن امر، موجب سقاست و ای

  نقد دیدگاه او
 کـه آن را محتمـل  ولـی همـین،تصریح نکرده استتحریف قرآن به گرچه او : ًاوال

 و حـسین ،الحیـاة منبـع جزایـری کتـاب اهللا  سبب شد تا علمایی مثل نعمـت،دانست می
  .ن بنویسند را در تحریف قرآفصل الخطابنوری کتاب 

 عالمان شیعه و اهل سنت معتقدند که تحریفی در قـرآن صـورت نگرفتـه ۀقاطب: ًثانیا
  .)٣٧٠: ١٣٧٠جناتی، : ک.ر(است 
ًجعل و تحریف قطعا در روایات صورت گرفتـه اسـت؛ در ایـن صـورت، اگـر : ًثالثا
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  .َّ را هم محرف بدانیم، موجب عدم کارایی ثقلین خواهد شدقرآن
 نقل شده است، باید روایات منقول  روایات فراوانی که از امامانبر اساس :ًرابعا
 ها را جهت تشخیص صحت و یا در صورت تعارض، بر قرآن کـریم عرضـه کنـیم از آن

 اهـل ،داد اگر تحریفی در قرآن روی داده بود یا در آینده رخ می و )٧۴: ١٣٧١محسنی، آقا(
  . کنیدت ما را به قرآن عرضهمنقوالکه گفتند   نمیبیت

ن نزلنـا الـذرک  :ناپـذیری قـرآن تـصریح دارنـد  آیات زیر بر تحریـف:ًخامسا َإنـا  ُْ ِّ َ ْ َّ َ ْـَّ َ
ُ وإنـا لـه ِ َ َّ ِ َ

َافظون ُ ِ َ
َ

 )؛ )٩ /حجر ه الباطل منَ یَال ْأ ِ ُِ َ ْ ِ ِ
ِ بنيْ ْ ْدیَ یَ َه والَ َ ْ من خلفه تنِ َ ِ ِ ْ َ ْ َحِکزیل من ِ ْ ِ ٌ ٍمي محیدِ ِ َ ٍ )۴٢ /فصلت(.  

  ت ظواهر قرآنعدم حجی .۴
در احکـام الهـی، که ّاسترآبادی ظاهر قرآن را ظنی و غیر معتبر دانسته و معتقد است 

اسـترآبادی، (دانـد  از این رو، تمسک به ظاهر قرآن را جایز نمـی. ّظن و گمان راهی ندارد
دانـد؛  او همچنین استدالل به ظاهر قرآن را موجب مفاسد زیـادی مـی. )٢۶٩ ــ٢۵۴: ١٣۶٣

 آن را تفـسیر اهـل ۀکس متفاوت با دیگری است و شاهد و نمون نظر وی فهم هرزیرا از 
داند؛ چون مراد از آن را سالطین و پادشاهان دانسته و بر  می» مرولی األأ «ۀتسنن از کلم

  .)٢٧٠ :همان(شمارند  همین اساس، اطاعت از آنان را الزم می
یت ظـواهر قـرآن، فقـط ممکن است برخی بگویند که منظور استرآبادی از عدم حج

احکام :  احکام نظری است نه در مطلق آیات؛ یعنی در احکام غیر نظری مانندۀدر حوز
در پاسـخ بایـد . دانـد ضروری، آیات وعظ و انذار و تذکر، ظـواهر قـرآن را حجـت مـی

 ولی شـواهدی ،هایی از کالم استرآبادی ناظر به احکام نظری است گرچه بخش: گفت
و وجود دارد که بیانگر این است که او ظـواهر تمـام آیـات را بـدون  گفتار اۀدر مجموع

  : به عنوان نمونه؛داند ، فاقد حجیت می وجود تفسیری از معصومان
فـی  كّذن فی جواز التمـسإعدم ظهور داللة قطعیة و« :گوید  او در عبارتی می)الف

وی با توجه بـه عبـارت  .)٢۶٠: ١٣۶٣استرآبادی، (» الم العترة الطاهرةکات الدین بغیر ّنظری
تـوان بـه گفتـار غیـر  هـای نظـری دیـن نمـی  در آمـوزه کهمعتقد است» ات الدینّنظری«

پیداست که نظریات دین، افـزون بـر . معصوم حتی اگر ظواهر آیات باشد، تمسک کرد
گیـرد و ایـن گفتـار بـه خـوبی  های دینی را نیز در بر می  احکام نظری، سایر حوزهۀحوز
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  .داند که او ظواهر آیات را به طور مطلق، فاقد حجیت میدهد   مینشان
 ّ إاله ال سبیل إلی فهم مـراد اهللاّأن«: گوید  استرآبادی در تحلیل حدیث ثقلین می)ب

منحصر دانـستن امکـان فهـم مـراد الهـی بـه که  روشن است .)١٠۵ :همـان(» من جهتهم
  .گیرد ت را در بر میهای قرآن و تمام ظواهر آیا ، تمام آموزه طریق معصومان

ّأما الحوادث الواقعـة فـارجعوا و«یعنی ،   او با استناد به توقیع شریف امام زمان)ج
غیـر  ـهـای دینـی و قرآنـی  تمـام آمـوزه ،)٢٧/١۴٠: ١۴٢٢عاملی،  ّحر(»  رواة حدیثنایفیها إل

شـود کـه   و از آن اسـتفاده مـی)٢۵۶ـ٢۵۴: ١٣۶٣استرآبادی، ( ١ را در نظر داردـ ضروری دین
 گونه فهمی است که مـستند بـه فهـم معـصومان مقصود استرآبادی، عدم اعتبار هر

 دین ناظر هستند، تنها بـه ۀنباشد؛ زیرا حوادث واقعه که به اختالفات و ابهامات در حوز
  .شوند  احکام منحصر نمیۀحوز

 فهم قرآنفقهی،  آیات ۀتوان مدعی شد که او نه تنها در حوز با توجه به این موارد، می
های   تمام حوزه،)٢٧۶ـ٢۶٩ :همان( بلکه با اعتقاد به رمز و معما بودن قرآن را ناممکن دانسته،
  فهـم غیـر معـصومانۀگرفته و مجموع آیـات قـرآن را از حـوز دیگر آن را نیز در بر

  .)٢۵: ١٣٨٩نصیری، (کند  خارج می

  نقد دیدگاه او
ان فهم مطلق آیات، سخن بـه میـان فیض کاشانی در نقد مدعای استرآبادی، از امک

االحکـام دیـده   انحصار دیـدگاه اسـترآبادی بـه آیـاتۀای دربار آورده و در آن هیچ نشانه
پاسخ مطلق فیض به استرآبادی، نـشان از آن دارد کـه او از گفتـار اسـترآبادی . شود نمی

 و غیـر االحکام اعم از آیات(چنین فهمیده است که وی بر عدم امکان فهم مطلق آیات 
  .)٣٧ـ١/٣۵: ١۴١۵،  کاشانیفیض(فشرد   مییپا) آن

با عنایت به آیات و روایات، راه رسیدن بـه فـالح و رسـتگاری، تمـسک بـه قـرآن و 
                                                                 

و أة کانت ّصلیأ ،ةّات الدین من المسائل الشرعیّ ما لیس من ضروریكالفصل الثانی فی بیان انحصار مدر«. ١
کمـا ـ منقول بطرق واضحة التوقیع ال :الدلیل السابع...  :ةّأدللی فیه  وة فی السماع عن الصادقینّفرعی

ا الوقـائع الحادثـة ّأمـ وــ  علیهسالم اهللا  ـواناألزمان ناموس العصر والمشتمل علی قول إمام الـ  سیجیء بیانه
الـدلیل  و،نظـائره مـن الروایـات علـیهم وة اهللاّتی علیکم وأنـا حجـّهم حجّلی رواة حدیثنا فإنإفارجعوا فیها 

  .»ه قفل ومفتاحه المسألةهذا العلم علی: قولهم: منالثا



  

شه
ندی
 و ا
انی

ی مب
ررس

ب
 

ری
فسی

 و ت
آنی
 قر
ای
ه

...

٣١۵  

قـرآن،  ِظهور نداشـتنو   حجت استْظواهر قرآن. در کنار یکدیگر است) ثقلین (عترت
 ١.استبه تدبر و تعقل کننده  و در تضاد با آیات دعوت )۴٨ :١۴٠١ جزایری،( گویی تناقض

  .)٢۶٢: ١۴٠٨خویی، موسوی (و تحدی قرآن نیز منافات دارد  اعجاز همچنین با

   انحصار فهم قرآن به معصومان.۵
داند کـه قابـل فهـم  آبادی از سویی آیات قرآن را معما و رمزگونه میمحمدامین استر

دانــد و   را تنهــا مخاطبــان قــرآن مــیهمگــان نیــست و از ســویی دیگــر، معــصومان
 گوید علم قرآن، منحصر در آنان است و دیگران راهی جز مراجعه به اهـل بیـت می

  :گوید استرآبادی می. )۴٨ ـ۴٧: ١٣۶٣استرآبادی، (ندارند 
گاهان بهمعصومان« هستند؛ از این رو، ... ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید و  تنها آ

  غیر از این، موجب اختالف فتواراهیهاست و هر  تنها راه فهم مراد خداوند از طریق آن
کنـد  ّ ظن میۀو هر بیانی غیر از بیان معصومان، افاد... و دروغ بستن بر خداوند است

  .)٢۵۶ـ٢۵۴ :همان(» ّایم که ظن در این موارد هیچ اعتباری ندارد ًو قبال ثابت کرده

  :نظر کرده استاو در جایی دیگر چنین اظهار
تاب و ظواهر سنن نبوی مادامی کـه از سـوی اهـل استنباط احکام نظری از ظواهر ک«

 توقف و احتیـاط ،ذکر به طور دقیق شناسانده نشده باشند، جایز نیست و در این موارد
  .)١٠۵ ـ١٠۴ :همان(» واجب است

  :کرده است استناد آیات و روایات زیربه او 
ْفس :  سؤال از اهل ذکرۀآی َلوا أهل الذرک إن کنمت الَأَ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ِ

ْ ِّ َ ْ َ َ تعلمونُ ُ َ ْ َ )؛)۴٣ /نحل  
ِنما یعرف القرآن من خوطـب بـهإ«: روایت مخاطبان قرآن

؛ ٢۴/٢٣٧ :١۴٠۴مجلـسی، ( »ّ
  . آن است]واقعی[ه مخاطب کشناسد  سی میکهمانا قرآن را  ؛)١٨/١٣۶: ١۴٢٢عاملی،  ّحر

 ّی یردا علـیّ وعترتی ولن یفترقا حتتاب اهللاک ؛م الثقلینک فیكّإنی تار«: حدیث ثقلین
  .)٢/١٠۴ :١۴٠۴مجلسی، (» الحوض

  و امامـانکه پیـامبرته داللت دارند کبه نظر استرآبادی، این روایات بر این ن
یابند و فقـط بایـد در  ند و فقط آنان مقصود خداوند را از آن درمیا مخاطبان واقعی قرآن

                                                                 
  .٢٨٣ :١۴١۵ همو، ؛٣۶١ :١۴١۶ ،یبهبهان دیوح: ک. اثبات حجیت ظواهر رۀدر بحث ادل. ١
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ز طـرف  سؤال کرد و مـادامی کـه ا،ِ که عدل کتاب و اهل ذکر هستندان قرآن از آنفهم
: ١٣۶٣اسـترآبادی، ( روایتی نرسیده باشد، تمسک به ظاهر قرآن جایز نیست معصومان

  :نویسد استرآبادی می. )٢۵۴ و ۴٧
نظر آنـان ایـن بـوده . اند روش صحیح نزد من، راهی است که اخباریان کهن پیموده«

و از است که هر آنچه امت اسالمی تا روز قیامت به آن نیـاز دارد، از جانـب خداونـد 
و بـسیاری از .  جراحتـی کوچـکۀراه قطعی در اختیار او قرار گرفته است؛ حتـی دیـ

ّ با کتاب و سنت برای ما آورده است، دچـار نـسخ، هایی که پیامبر احکام و آموزه
تقیید، تخصیص و تأویل است و علم این موارد نزد عترت طاهره به ودیعت نهاده شده 

ای اسـت کـه بـرای   بـه گونـهآن و سنت پیـامبرعالوه بر آن، بیشتر آیات قر. است
در نتیجه، استنباط احکـام نظـری از ظـاهر کتـاب خـدا و . مردم عادی نامفهوم است

 تبیین گردد و باید تا  امامانۀپذیر نیست، مگر آنکه از ناحی  امکانّسنت پیامبر
ی توقف ّزمانی که تبیین معصومان به دست ما نرسیده است، در متون قرآن و سنت نبو

  .)١٠۵ ـ١٠۴ :همان( »و احتیاط نمود

  نقد دیدگاه او
 از برخی ن است انحصار فهم قرآن به معصومکدر نقد دیدگاه وی باید گفت مم

ّإنمـا یعـرف القـرآن مـن «:  رسیده است شود؛ نظیر آنچه از امام باقرفهمیدهروایات 

د، صـراحت نـدارد؛ ً ولی اوال این حدیث، بـر برداشـتی کـه اخباریـان دارنـ.»خوطب به
کـه حقـش اسـت  چنـان آن  رابسا ممکـن اسـت معنـایش ایـن باشـد کـه قـدر قـرآن چه

ًداند؛ یعنی ممکن است مراد از شناخت، فهم نباشد؛ ثانیا چنـین برداشـتی   میپیامبر

ر، تحـدی و که همگـان را بـه امـوری ماننـد تـدبریم است کمخالف با ظاهر خود قرآن 
ًه مخالف قـرآن باشـد، معتبـر نیـست؛ ثالثـا ممکـن کی رده است و حدیثکتعقل دعوت 

 ۀه ویـژکـّامل و تام قرآن، اعـم از ظـاهر و بـاطن باشـد کاست مراد از این روایات، فهم 
کـه از امـام  و وارثان علوم اوست و روایاتی بر آن داللت دارند؛ ماننـد روایتـی پیامبر
ّحد أن یدعی أنه جمع أما یستطیع «:  نقل شده استباقر َلـه ظـاهره وباطنـه کَالقرآن ّ ّ

سان نیـست؛ کـریم نیز یکهای قرآن  ًرابعا خطاب. )٩٢/٨٨: ١۴٠۴مجلسی، (» وصیاءُغیر األ
؛ »تـابکیا أهـل ال«: ؛ زمانی به اهل کتاب»ها الناسّیا أی«: گاهی خطاب به مردم است

یا أولـی «و » یا أولی األبصار«؛ زمانی به خردمندان »منواآها الذین ّیا أی«گاهی به مؤمنان 
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 کرمو زمانی هم خطاب به رسول ا» ها الرسلّیا أی« پیامبران ۀ؛ گاهی به هم»األلباب
هـا نیـز مـساوی هـم  سان نیست و استنباطکشده، یو عناوین یاد» ها الرسولّیا أی«: است

بیـت  ام قـرآن در انحـصار اهـلکامل معارف و احکنخواهد بود؛ یعنی استنباط جامع و 
و فهم ) و نه تأویل(ّریم در حد تفسیر کبنابراین فهم قرآن . است عصمت و طهارت

 آن را بـه خـود منحـصر ظواهر الفاظ آن میسور همگان اسـت و نـه تنهـا معـصومان
برای اطالع بیشتر از برخی شواهدی (ردند که مردم را به فهم آن تشویق و ترغیب کنساختند، بل

  .)٩٨ ـ ١/٨٦: ١٣٨١ جوادی آملی، :ک.کند، ر که این مدعا را اثبات یا تأیید می
ِاختصاص فهم و درک قرآن به امامـان، بـا معجـزه بـودن قـرآن از نظـر فـصاحت و  ـ

 مـردم نباشـد، موجـب ۀبالغت منافات دارد؛ زیرا قرآنی که قابل فهم و درک بـرای همـ
اش آن اسـت کـه  شود که این چه قرآنی است کـه معجـزه تمسخر و سرزنش کافران می

  .)٢۶٢: ١۴٠٨خویی، موسوی ( م است؟غیر قابل فه
ِوإن کنـمت ىف : فرمایـد این نظریه با تحدی قرآن منافات دارد؛ زیرا قرآن می ـ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ْ ریـَ َب ممـا نزلنـَ ْ َّ َ َّ ِ ا ٍ َ َ عبدنَ ِ ْ ورة من مثلـهَ ا  ِا فأ ِ ْ ِ ِْ ٍ َ ِبُس ُ ْ َ

 )ای همانند آن بیاورید؛  اگر شک دارید، سوره؛ )همان؛ ٢٣ /بقره
ّی که غیر قابل فهم برای عموم مردم باشد، دیگر تحدی بـا آن، معنـا نخواهـد حال، قرآن

  .داشت
گویی است؛ زیرا قرآن، خود را نور، بیان و عربی   قرآن، تناقض معنایِ ظهور نداشتنـ

  :گوید شیخ طوسی می. داند مبین می
.  تنـاقض و تـضادی باشــد،روا نیـست در کـالم خداونـد متعـال و کـالم پیـامبر«

ْا جعلَّنـِإ : ند در قـرآن فرمـوده اسـتخداو َ ْاه قرَنـَ ُ َا عرًآنـُ َبلـس  و اًّیـِبَ ِ َان عـرِ َ ٍّىبٍ ِ مبـِ  از ایـن رو . ٍنيُ
 ولی ،چگونه رواست که آن را به عربی مبین توصیف نماید و بگوید به زبان قوم است

  .)۴٨: ١۴٠١جزایری، (» ...قوم و مردم از ظاهر آن چیزی نفهمند

ر این آیات، به معنای زبان عربی نیست، بلکـه بـه معنـای لغـوی آن د» عربی «ۀکلم
  .)١۵/٣٢٠: ١۴١٧طباطبایی، (یعنی رسا، گویا و واضح است 

 قرآن، دارای معانی ظاهری و ساده و قابل فهم برای همگان نیـز هـست و خداونـد ـ
اسـت و همه را به تدبر و تفکر در آیات و پند و عبرت گرفتن از آیات الهی فرمـان داده 

ها متفرع بر این است که مردم قرآن را درک کنند تا بتواننـد بـدان عمـل کـرده،   اینۀهم
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 دیگر قرآن کتاب هدایت، ارشاد، تبشیر، انذار، تـدبر ، شوند؛ در غیر این صورترستگار
  .نخواهد بود و عمل
 و روایـت پیـامبر. ِ در مبحث حجیـت، اصـل حجیـت، از آن کـالم خداسـتـ
حجیت کالم الهی . هت حجیت دارد که کاشف از کالم الهی استاز این ج ائمه

یا دلیلی بر حجیت کالم الهی داریم که دیگـر معنـا نـدارد : نیز از دو حال خارج نیست
در حجیت قرآن و ظواهر آن توقف کنیم و یا دلیلی بـر حجیـت آن نـداریم کـه در ایـن 

؛ ٣۶١: ١۴١۶هبهـانی، وحیـد ب(هم فاقد حجیت خواهد بـود  صورت، روایات معصومان
  .)٢٨٣: ١۴١۵همو، 
 قـرآن یعنـی چیـزی کـه دیگـران، آن را ۀرود؛ زیرا معجـز اعجاز قرآن زیر سؤال میـ 

کنند و در عین حال، از آوردن مانند آن عاجزند و لذا در صدر اسالم، منکران  درک می
و ایـن یعنـی دانستند که دیگران از مقابلـه بـا آن عاجزنـد   آن را سحر و جادویی میْقرآن

اعترافـات . یافتنـد کردنـد و عظمـت آن را درمـی هـا ظـواهر قـرآن را درک مـی اینکه آن
مکارم شیرازی، : ک.ر( مخزومی و دیگران گویای این امر استابوالعالء معری، ولید بن مغیره 

١٣٨۴ :١/٩٠(.  
  : دو اشکال دیگر نیز بر این مدعا وارد است،عالوه بر آن
در باب عدم حجیت ظواهر قرآن و اسـتنباط از آن، آیـاتی را  استرآبادی :اشکال اول

  کند؟  چگونه توجیه می،که در آن امر به تدبر قرآن شده است
ها امر به تدبر در قـرآن شـده  استرآبادی اعتقادی به عام بودن خطاب آیاتی که در آن

اسـترآبادی، ( ١دانـد  مـیندارد و مخاطب این آیات را تنهـا اصـحاب عـصمتاست، 
١٣۶٣: ٣۵۵(.  

 ،استرآبادی در توضیح سخن ابن عباس کـه تفـسیر را بـه چهـار دسـته تقـسیم کـرده
ل ضروری دین، همچون توحیـد، ئشود بپذیرد که استنباط برخی احکام و مسا ناگزیر می

کند کـه  وجوب نماز و روزه از ظاهر آیات قرآن برای همه مقدور است و نیز اعتراف می
ا منظور از علما در کی از آیات قرآن داشته باشند؛ امحدودی درتوانند تا  اهل لغت نیز می

                                                                 
ِْ مُهَونُطِبَْتْسَ َینِذَّ الُهَمِلَعَل من قوله ّ صریحة فی أن مراده تعالی  أحادیثهمّإن«. ١ ُ ْ

ره أهل الذکرئ ومن نظا 
  .»ةّخاصة ال صاحب الملکة من الرعی
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نباط مسائل نظـری  است که است و اهل بیت ابن عباس، علماء آل محمدسخن
  .)٣۵۵: همان( ١های عادی  نه انسان،آید میتنها از آنان بر

 با توجه بـه تعـصب شـدید روایـی کـه از محمـدامین اسـترآبادی سـراغ :اشکال دوم
  دهد؟  روایات عرضه به قرآن را چگونه توضیح میداریم، وی

استرآبادی پس از ذکر روایات عرضه، این روایات را مربوط به روایات راوی غیر ثقـه 
 حدیث به واضحات کتاب خـدا و ضـروریات دیـن همچـون نمـاز و ۀو مربوط به عرض

  .)٣۵٧: همان( ٢داند می... روزه و
 ل به عدم حجیتئ استرآبادی نتوانسته است قاشود که به این دو سؤال روشن میاز پاسخ 

 که واضحات آیات قرآنظواهر آیات به صورت مطلق شود و به ناچار این را پذیرفته است 
در اموری همچون ضروریات دین حجت هستند و نیز برای کسانی که عرب و عالم بـه 

  .ار محدود استای از فهم قرآن را قائل شده است؛ هرچند که بسی  درجه،هستندزبان عربی 

 و  عدم حجیت و اعتبار روایات نبوی مگر از طریق معـصومان. ۶
  تفسیر آنان

 معرفـی صـلی تفـسیر قـرآن را روایـات پیـامبربا اینکـه مفـسران، یکـی از منـابع ا
داند؛ مگر اینکه روایتـی   اما استرآبادی روایات نبوی را همانند قرآن حجت نمی،کنند می

در  آن مـضمون ه کـای جملـه. ید و تفسیر آن رسـیده باشـد در تأیاز امامان معصوم
  :شود عبارت است از رار میکهای محمدامین استرآبادی ت نوشته

 هکـجـایز نیـست، مگـر این نبوی و ظواهر سنن تابکاز ظواهر  نظری امکاستنباط اح«
 شـده ر، روشـنکـذ اهـل بیان  از طریق]نبوی و سنت تابکظواهر [دو  این چگونگی

                                                                 
ّهو أن معانی القرآن بعضها من ضروریاس فمعناه واضح ال غبار علیه وّبن عباّوأما کالم «. ١ ن یعرفـه ات الـدیّ

ّحج إما من القرآن أو من غیره وال وةالزکاالمسلمون کوجوب الصالة و بعضها من ضـروریات اللغـة یعرفهـا ّ
 دّ مـراده علمـاء آل محمـّنأالظـاهر : قولأّات ال یعلمها إال العلماء وّ عارف بها وبعضها من النظریّکل

ًه تکلم موافقّوالظاهر أن ّألنه من تالمذة أمیر المؤمنین   .»  لما سمعه منهاّ
 عـرض من العـرض علـی کتـاب اهللا  مرادهمّأشباهه إشارة إلی أنفی هذا الحدیث الشریف و: أقول«. ٢

و مـن أات الـدین ّی التـی تکـون مـن ضـروریأ الحدیث الذی جاء به غیر الثقة علی واضحات کتـاب اهللا
ّم من األحادیث الدالة علی ّوبقرینة ما تقد» وإن اشتبه األمر علیکم«:  ات المذهب، بقرینة قولهّضروری

ّوجوب التوقف عند کل   .»اًا واضحًنّ مسألة لم یکن حکمها بیّ
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  .)١٢٨ و ۴٧: انهم( ١»باشد

  :گوید محمدامین استرآبادی می
 هر چه آورده، در نـزد اهـل بیـت بـه ودیعـه از ضروریات مذهب است که پیامبر«

روایـات نبـوی . گذاشته و به مردم امر کرده که به آنان مراجعه کنند و از آنان بپرسـند
ها وجـود داشـته  ننیز یا باید از طریق اهل بیت به ما رسیده باشد و یا تأییدی از سوی آ

باشد، در غیر این صورت باید در استدالل به روایات نبوی در احکام نظری، توقـف و 
  .)١۶۵ و ۴٧ :همان( »احتیاط کرد

، مطلق  و خاصّبر اساس روایات، سنت نبوی نیز مانند قرآن عامکه وی معتقد است 
خزون اسـت و از دارد که نزد اهل بیت م... و مقید، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و

  گیـرد کـه چـرا بـه عمـوم و اطـالق روایـات نبـوی این رو، بر متأخران امامیه اشکال می
 تمسک ـ)١٢، ح٧٣/٣۴۵: ١۴٠۴مجلسی، ( »سالمضرار فی اإل ال ضرر وال«جمله روایت از  ـ

  .)١٣١  و١٢۵: ١٣۶٣استرآبادی، (اند  کرده

  نقد دیدگاه او
  : موضـوع را بایـد از هـم تفکیـک نمـودرسـد در سـخنان اسـترآبادی، دو به نظر می

 احراز اعتبار سنت .٢؛   از طریق معصومانّ احراز حجیت شرعی سنت پیامبر.١
رسد سخن استرآبادی کـه  اما در مورد اول به نظر می.   از طریق اهل بیتپیامبر

توان   را در کنار کتاب خدا قرار داده و معتقد است که از ظواهر آن نمیسنت پیامبر
 را  ناظر بر آن اسـت کـه وی حجیـت شـرعی سـخنان پیـامبر،به حکم الهی پی برد
 کرده است که در این خصوص باید گفت چنـین دیـدگاهی منوط به بیان اهل بیت

 متوقـف بـر حجیـت سـخنان پیـامبر علمای شـیعه وجـود نـدارد؛ زیـراۀ از نظر قاطب
ا در خـصوص مطلـب دوم امـ. )٧٣ / حـشر٢؛۵٩ /نـساء: ک.ر(تصریحات مکرر قرآن اسـت 

                                                                 
 حوالهمـا مـنأ یعلـم لـم ما ةّالنبوی نظواهر السن ال وتابکظواهر ال من ةّالنظری امکحاأل نباطتیجوز اس ال«. ١

  .»رکالذ هلأ جهة
٢ . َأا َی ُّ َا الذین َ ِ

ِمنوا أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأوىلآَّ ِ ْ َ َُ َ ََ ُ َّ ُ ُِ َِ ُ ِمْن األمر َ ِ ْ َ ْم فإنُکْ ِ
َ ِ تنازعمت ىفْ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َء فردوه إىلَ

ِ ُ ُّ ُ َ ْ اهللا والرسول إنٍ ِ ِ ُ َّ َ ْ کنِ ِمت تؤمنون باهللاُ ِ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ والیُ ْ ِوم َ ْ ِخر ذلْاآل
َ

ِ ٌ خريَكِ ْ ً وأحسن تأویالَ
ِ

ْ َ ُ َ ْ َ َ.  
٣ . َوم ذوه ومَا آتَ َامک الرسول  َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َّ ُ َا ُ وا اهللا إن اهللا شدَ ِامک عنه فانتھوا وا َ َ ََّ ِ

ُ َّ َ ُ َ َْ َ ُ ْ ْ َید العقُ ِ
ْ   .ِابُ
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توان گفت که این موضوع   می از طریق اهل بیت احراز اعتبار سنت پیامبریعنی
 ، طرفـدارانی داردــ اعم از اصولی و اخباری ـ تاریخی است و در بین شیعیان ئلۀیک مس

  .نمایند ها اعتماد چندانی به سنت منقول از طریق عامه نمی به این صورت که آن
 بـر ابـالغ  عـالوهاکرم رسول تفسیری پیامبر معتقدند که روایات ۀدربار مفسران

 ۀمفـسران آیـ. اسـت داشته الهی را نیز بر عهده کالم و توضیح وحی، تفسیر و تبیین پیام
 گیرنـد کـه مـی داننـد و نتیجـه می نبوت ُبعد از مقام این را ناظر به ١ نحلۀ سور۶۴ و ۴۴

هـا، در  آن صـحت اثبـات  در صـورتپیـامبر بـه تفسیری منسوب یا احادیث سخنان
: ١۴٢٠رازی،  ؛ فخـر۶/٣٩٨ :تـا طوسـی، بـی( های تفسیر اسـت گونه و استوارترین شمار بهترین

  .)١۶۴ـ١۴/١۶٣: تا عاشور، بی ؛ ابن۵٧/٢٠

   ناتوانی عقل از درک معارف قرآن.٧
دانـد و قـرآن را منبعـی بـرای  ّفهم قرآن را در حد عقول مردم عـادی نمـی استرآبادی

شمرد و علم به آیـات ناسـخ و منـسوخ و محکـم و متـشابه  ستنباط احکام نظری برنمیا
وی حتـی تفـسیر . دانـد می  معصومۀ آن را تنها در اختیار ائمقرآن و نیز آیات دشوار

ای از  قرآن را در حدی که با استفاده از قواعد زبان عربی و معانی و بیان بتوان بـه درجـه
  .)٩٢: ١٣۶٣( ٢داند یفهم نائل شد، نیز جایز نم

استرآبادی اتکا به عقل را در تعیین اول واجبات کـه همـان معرفـت خداونـد اسـت، 
 لغزش در این امر و تنها راه را ملتزم شدن و تمسک به کالم اهل بیتمساوی با خطا و 

ر و تعقل آدمـی از خطـا در ر به نظر او، یکی مصون نبودن تفکدلیل این ام. دانسته است
سـت کـه از هاست و دیگری روایات و اخبـار زیـادی ا مات براهین و استداللمورد مقد

 اموری که از ضروریات ۀهای آنان در کلی  در مورد لزوم تمسک به گفته اطهارۀائم
ّإنمـا یعـرف «: وی با استناد به روایاتی از قبیل. )۴٠۵ :همـان(دین نیست، وارد شده است 

                                                                 
١ . ِّوأنزلنا إلیك الذرک لتبني للناس ما نز َُ َْ ِ

َّ َِ َِ ِّ َ ُ َ ْ ِّ َ ْ َ ْ
ِ

َ رونَ َل إل ولعلھم  ُ َفکَّ َ ْ ُْ َّ َ َ ََ
ِ
ْ ِ َ

 )؛ )۴۴ /نحل  تاب إال لتبني هلم الذی اختلفوا ُوما أنزلنا علیك ا َ ََ ُ َ َْ ِ ِ
َّ ُْ ُ َ َ ِّ َ ِ

َّ
ِ َ ْلک َ ْ َ َ ْ َ َ َ

ِفیه ِ )۶۴/ نحل(.  
ّوالقواعد الظنی«. ٢  ین منّخباریالجدوی عند األا قلیلة ًیضأّة المذکورة فی فن المعانی والبیان أو غیرهما ّة العربیّ

ّوأحکامهم إال علی دالالت واضحة صارت قطعیّ ألنهم لم یعتمدوا فی فتاویهم كأصحابنا وذل  نئة بمعونة القراّ
  .» کالم رسولهال فی  و ال فی کتاب اهللاهل البیتأن وافرة فی کالم ئ القراكة وتلّو المقالیأة ّالحالی
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، در پی اثبـات ایـن » ی قدر عقول أهل الذکرّما نزل علّإن«و »  من خوطب بهالقرآن
کند و حق دخالت ندارد  افشانی نمی نور احکام شرعیۀنظریه است که عقل در محدود

  .)٧٧: ١٣۶٣ استرآبادی،(
الم الهی، نیازمند توان روحی و علمی باالیی اسـت ک فهم و تفسیر یبه نظر استرآباد

 را کـه عـالوه بـر سـماع از یصـول ایاو علمـا. هـای عـادی وجـود نـدارد ه در انـسانک
دهند، مـورد سـرزنش قـرار  ی به دلیل عقلی نیز بها می، در استنباطات ظن معصومان

  :نویسد یاو م. دهد یم
کننـد کـه بـا  ی سلوک می، بر طریق استنباطات ظن با او و متأخران موافقیعالمه حل«

 اسـت کـه  ضروریات مـذهب مـا ایـنۀاز جمل.  ما در تناقض استیضروریات مذهب
امت تـا روز قیامـت، حکـم و  هاینیاز و هر نیازی از یا  هر واقعهی برارسول خدا

بـه مـردم و  آورد و هر آنچه را که آورده بود در نزد ائمه بـه امانـت نهـاد ی قطعیخطاب
هـا بپرسـند و بـه سـخن ایـشان تمـسک  داننـد، از آن ی هر آنچه نمۀدستور داد تا دربار

  .)۵٩ ـ ۵٨ :همان(» کنند

  نقد دیدگاه او
رسد هیچ شاهدی وجود ندارد که مقصود از روایات استنادی او، غیر قابل  به نظر می

فهم بودن ظاهر آیات قرآن برای غیر معصومان باشد، بلکه صـدر و ذیـل ایـن روایـات و 
 معارف قرآن اعم از معانی ۀدهند که مقصود، دستیابی به فهم هم ن خارجی نشان میئقرا

 آن است یا به اعتقاد یکی از پژوهشگران معاصـر، نـاظر بـه فهـم بخـش ظاهری و باطنی
 یـا بـه طـور )۵٠ـ۴۶: ١٣٨٧بابایی، (خاصی از معارف قرآن یعنی فهم معانی باطنی آن است 

انـد، مثـل اسـباب  ای که آیات در آن فضا نازل شـده حالیه مقالیه و  حفظ قرائن،تر دقیق
کـه عـصر نـزول  ی مفردات و تعابیر و کنایات معنا، فرهنگ زبانی، زمینۀ تاریخی،نزول

و در فهم قرآن و هر متن تاریخی دیگر نقش  روند  میپس از مدتی به طور طبیعی از بین
ه قـرآن دارای کـهمچنین کسی منکر آن نیـست .  استمهائۀ  به عهد، دارندیتعیین

ز آن هـای علمـی و عقلـی خـود ا است که هر شخصی به فراخور توانایی معارفی متعالی
 اما این مطلب دلیلی بر امتناع مطلق فهم آن ، استبرد و اوجش نیز نزد ائمه  میبهره

قابـل فهـم ظـواهرش ِریم با وجود داشتن معارف بلند و ژرف، معانی کنیست؛ زیرا قرآن 
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 و از عصر نزول تا به حال همواره در معرض فهم عصر نزول بوده است عادی های انسان
  .همگان بوده است

پـذیرد و بـر اسـاس آن حکـم  ای موارد، حجیت عقـل را مـی ه استرآبادی در پارهالبت
 ؛کنـد  همان گونه که در برخی نقدهای خود بر اصـولیان از عقـل اسـتفاده مـی؛کند می

ّمثال در رد قاعد   :گوید می» تمسک به ترجیحات استحسانیه «ۀً
 اسـترآبادی،(» ة علیـهّة عقلیـّلـم تظهـر داللـة قطعیـ من جهة الـشارع وكّإنه ال إذن بذل«

١٣۶٢٧٣: ٣(.  

ّهای یقینی و ظنی عقل را در امور دنیوی و روزمره معتبـر و قابـل اعتمـاد  او دریافت

داند؛ اما در علوم مربوط به شریعت همچـون کـالم، فقـه و اصـول فقـه و نیـز علـوم  می
داند؛ زیرا که  ّهای آن را ظنی و نامعتبر می چون فلسفه، تمام یافته مربوط به ماوراءالطبیعه

  .به نظر او در این علوم، عقل توانایی دستیابی به مواد و مقدمات یقینی را ندارد

   تفسیر به رأی. ٨
، تعریف رایـج از تفـسیر بـه رأی ممنـوع را کـه عبـارت المدنیه دئالفوااسترآبادی در 

دون  مفـسر و بـۀتفسیر قرآن بر خالف ظاهر لفظ و تنها بر اساس میل و اندیش«: است از
کنـد و آن را ناشـی از غفلـت  رد می )٢٢ـ٢١: ١۴٢۴مفید، (» هیچ گونه دلیل و شاهد معتبر
او هر گونه تفسیری که خارج از چارچوب روایـات . داند عموم از احادیث و روایات می

داند و به هیچ عنـوان، تفـسیر   تفسیر به رأی می، برای آیات ارائه شودامامان معصوم
 تعریف تفسیر به رأی را بسیار گسترده در ۀداند و دامن صوم جایز نمیقرآن را برای غیر مع

  .)٣۵۵ ـ٣۵۴: بادیآاستر( ١گیرد نظر می

  نقد دیدگاه او
غالب مفسران بر این باورند که اگـر مفـسر در تفـسیر قـرآن از اصـول که باید گفت 

                                                                 
ّصریحة فی أن استنباط األحکام النظری ، األحادیث الشریفة مع تواترها معنیكوتل«. ١  ومـن ة عـن کتـاب اهللاّ

ّالسنة النبویـ ًة معلـالّ ال شـغل الرعیـة شـغلهمّ والده أّ تعـالی خـص أمیـر المـؤمنین و بـأمر اهللاّ بأنـهّ
ّبتعلیم أن أیـة آیـبتعلیم ناسخ القرآن ومنسوخه وبتعلیم ما هو المراد منه و الطاهرین ة مـن القـرآن باقیـة ّ

  .»ة آیة لم تبق منه علی ظاهرهاّأی ظاهرها وعلی
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 علـوم  قرائات،بالغت، لغت، اشتقاق، نحو،« پیروی کند و مبتنی بر علومی چون تفسیر
 ۀ باشـد، تفـسیر او از جرگـ»... اخبار، سنن، اصول فقه، فقه، کـالم و موهبـت وقرآنی،

عالمـه . )٣٧ــ١/٣٠: تـا ؛ ابن عاشـور، بـی٩۶: ١۴٠۵راغب اصفهانی، (شود  تفسیر به رأی خارج می
 ۀ اضـافۀداند، بلکه بـه قرینـ طباطبایی نهی در روایات را نهی از مطلق رأی و اجتهاد نمی

، مراد از آن را نهی از رأی شخـصی مفـسر، مـستقل از توجـه بـه )برأیه(ضمیر به » رأی«
معنا که مفسر، اسباب عادی در فهم کـالم  ن و شواهد قرآنی تلقی کرده است؛ بدینئقرا

  .)٨۵ ـ ٣/٨۴: ١۴١٧طباطبایی، (عربی را در تفسیر قرآن معیار قرار دهد 

  گیری نتیجه

  بادیآسترامین ا محمد آرای قرآنی و تفسیری)الف
هــایی   علــوم قــرآن و تفــسیر دارای مبــانی و اندیــشهۀامین اســترآبادی در زمینــمحمــد

  :مخصوص به خود است
 و دوری  تنها راه رسیدن به صالح و فالح را تمـسک بـه روایـات معـصوماناو

  .داند گزیدن از سایر منابع معرفتی می
 ۀ عقـل را شایـست و نیـز اجمـاع وّوی قرآن و سنت نبوی را بدون تفسیر معـصوم

  .داند احتجاج و استناد نمی
استرآبادی حجیت ظواهر قرآن در احکام نظری را منکر است و منابع احکام شـرعی 

او ظاهر قرآن را . داند  میو دیگر معارف دینی را منحصر در احادیث امامان معصوم
 راهـی ّچـون در احکـام الهـی، ظـن و گمـانکه ّظنی و غیر معتبر دانسته و معتقد است 

  .نیستندارد، تمسک به ظاهر قرآن جایز 
گویـد علـم قـرآن،  دانـد و مـی  را تنها مخاطبـان قـرآن مـیاسترآبادی معصومان

 ندارنـد؛ از ایـن رو، منحصر در آنان است و دیگران راهی جز مراجعه به اهل بیـت
  . حق رجوع و استفاده و استنباط از آیات قرآن را ندارد غیر از معصومانیاحد
ای کـه   نیازهای بشری است و هـر واقعـهۀقرآن، جامع همکه سترآبادی معتقد است ا

 در قرآن به آن تصریح شده است و جامعیت قـرآن مـا ،امت تا روز قیامت بدان نیاز دارد
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٣٢۵  

  .کند نیاز می  از عقل و استناد به آن بیرا
ی بـرای نبعـدانـد و قـرآن را م استرآبادی فهم قرآن را در حد عقول مردم عـادی نمـی

وی حتی تفسیر قرآن را در حدی کـه بـا اسـتفاده از . شمرد نمیاستنباط احکام نظری بر
او . داند ای از فهم نائل شد، نیز جایز نمی قواعد زبان عربی و معانی و بیان بتوان به درجه

 در پی اثبات این نظریه است کـه عقـل در با استناد به برخی روایات امامان معصوم
  .دکن  شرعی، حق دخالت ندارد و نورافشانی نمی احکامۀمحدود

که خـارج از را گونه تفسیری  داند و هر او تفسیر قرآن را برای غیر معصوم جایز نمی
  .داند  تفسیر به رأی می، برای آیات ارائه شودچارچوب روایات امامان معصوم

 را  امـا احتمـال تحریـف،گرچه استرآبادی به صراحت قائل به تحریف قـرآن نیـست
  .ناممکن ندانسته است

  نقد آرای او) ب
ولی همانند سایر مجتهـدان، جایگـاه بـسیار ،  اخباری استاسترآبادیاینکه وجود با 

 هـای قـرآن را بایـد  او، پیـامۀواالیی را برای قرآن قائل است؛ با این تفاوت کـه بـه عقیـد
دان شـیعه و ن؛ در حالی که از نظـر عمـوم دانـشم دریافت کرداز اهل بیتًمستقیما 

  .ستاتوان دریافت کرد و قرآن قابل فهم   میهای قرآن را از خود قرآن اهل سنت، پیام
با عنایت به آیات و روایات، راه رسیدن بـه فـالح و رسـتگاری، تمـسک بـه قـرآن و 

اگر تنها به اهل بیتم « :گفت  میگرنه پیامبر و،در کنار یکدیگر است) ثقلین(عترت 
طـور کـه  پس همـان. »به قرآن و اهل بیت« :اما گفت. »دیشو چنگ بزنید گمراه نمی

فهمـیم و حجـت   مـیخدا را نیز کالم، فهمیم و حجت است  می راکالم اهل بیت
  .است

 و ی مـادی زنـدگیهـا  عرصهۀ قرآن همو نیستّ جامعیت تام جامعیت قرآن به معنای
رح نکرده است؛  را مطیعلوم و معارف بشر ۀو هم ی و عملی مسائل نظرۀهم و یمعنو

 آن هـم در ؛جامعیـت در دیـن و هـدایت اسـتمنظور از بیان همه چیز در کتـاب، بلکه 
  . چون حتی جزئیات دین هم در قرآن نیامده است؛سطح قانون اساسی دین

و در تـضاد بـا آیـات  گـویی قرآن، تناقض ِظهور نداشتنو  ظواهر قرآن، حجت است
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  .است کننده به تدبر و تعقل دعوت
ِبا معجزه بـودن قـرآن از نظـر فـصاحت و   هم فهم و درک قرآن به امامان،اختصاص

 مـردم نباشـد، موجـب ۀزیرا قرآنی که قابل فهم و درک بـرای همـ ـبالغت منافات دارد 
  . با تحدی قرآن و همـخواهد بودتمسخر و سرزنش کافران 

ی و هـای علمـ است که هر شخـصی بـه فراخـور توانـایی قرآن دارای معارفی متعالی
 دارد البته مراتب درک عمیق قرآن، اختصاص به ائمه. برد  میعقلی خود از آن بهره

  . نیست توسط غیر معصوم دلیلی بر امتناع مطلق فهم آنکه
 ، نه تنها فهم آن امـری ممکـن،قرآن کریم اگر بر اساس ضوابط و شرایط تفسیر شود

ساس هوی و هوس محـسوب ضروری است و هرگز تفسیر به رأی بدون علم یا بر ا بلکه
  .شود نمی

  . تحریف لفظی نشده استعالمان شیعه و اهل سنت، قرآنۀ قاطببه اعتقاد 
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٣٢٧  

  یشناس تابک
یعة الی تصانیف الشیعمحسن،آقابزرگ تهرانی، محمد .١   .تا بی،  اسماعیلیان،، قمۀالذر
  .ش ١٣٧١، النشر  دار،، قمنقدی بر اخباریگریمیر، آقامحسنی، سید .٢
  .ش ١٣٨۶،  اساطیر،عباس اقبال، تهران، به اهتمام تاریخ طبرستان بن حسن، الدین محمدهاءابن اسفندیار، ب .٣
یر و التنویرابن عاشور محمد بن طاهر،  .۴   .تا بی، التاریخٶسسة م، ، بیروتالتحر
تـب االعـالم ک م،، تصحیح و تحقیق عبدالسالم محمد هارون، قمهمعجم مقاییس اللغابن فارس، احمد،  .۵

  .ات بی، االسالمی
  .ش ١٣۶٣، هل البیت دار النشر ال،، قمهالمدنی الفوائد ، محمدامین،یاسترآباد .۶
  .، مخطوط شاهیۀنام دانش، همو .٧
  .ق ١۴١٠، نا احمد حسینی، قم، بی کوشش ، بهتعلیقة امل اآلمل، اهللای، میرزاعبد اصفهانیافند .٨
  .ق ١۴٠١، الخیام مطبعة ،، قمیاحمد حسین سید، تحقیقریاض العلماء و حیاض الفضالء، همو .٩
  .ق ١۴١٢،  دار التعاریف للمطبوعات،، دمشقهسالمیة الشیعیدائرة المعارف االامین، حسن،  . ١٠
،  ـ تهـران، قـمشناسـی تفـسیر قـرآن روش کیا و مجتبـی روحـانی راد، علی عزیزی غالم، اکبر بابایی، علی . ١١

  .ش ١٣٨٧،  سمت ـ و دانشگاه حوزهۀپژوهشکد
یاالمحمد، بحرالعلوم، سید .١٢   .ق ١۴١٢الزهراء،   دار،، بیروت، اصولها و تطورهاةخبار
بحرالعلـوم،  صـادقمحمد کوشـش ، بـهلؤلؤة البحرین فی االجازه لقرتی العینبحرانی، یوسف بن احمد،  . ١٣

  .تا بی، البیت  مؤسسة آل،قم
  .ق ١۴١۶، هل البیتسیدمهدی روحانی، قم، المجمع العالمی ال ، تحقیقالمحاسند، ی، احمد بن محمبرق .١۴
  .ش ١٣٩٠الحدیث،   دار،، قم)تاریخ و عقاید( اخباریگریتی، ابراهیم، بهش .١۵
علمـی  مؤسـسة اال،، بیـروتمـوات قول المجتهدین مـن االةمنبع الحیاة فی حجی، اهللا تی، سیدنعمجزائر .١۶

  .ق ١۴٠١، للمطبوعات
  .ش ١٣٧٠، یهانک ،، تهرانمنابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمی، محمدابراهیم، یجنات .١٧
  .ش ١٣٨١،  اسراء،، قم)تفسیر قرآن کریم( تسنیم، دی آملی، عبداهللاجوا .١٨
تبـة ک م،، بغـدادیاحمد حسین سید، تحقیقمل اآلمل فی علماء جبل عاملاّحر عاملی، محمد بن حسن،  .١٩

  .ق ١٣٨۵، ندلساال
یر وسائل الشیعة و تحبیر مسائل، همو .٢٠ یع تحر   .ق ١۴٢٢،  نصایح،، قمهالشر
  .تا بی،  اسماعیلیان،، قمضات الجنات فی احوال العلماء و الساداتروباقر، خوانساری، محمد .٢١
، الدعوه  دار،، به کوشش احمد حسن، کویتمقدمة جامع التفاسیربن محمد،  راغب اصفهانی، حسین .٢٢

  . ق١۴٠۵
  .ش ١٣٧٧، ۴١مارۀ ، شکیان، »ّدین اقلی و اکثری«الکریم، سروش، عبد .٢٣
  .ش ١٣٧١،  اسالم،، تهرانفرهنگ بزرگ جامع نوینسیاح، احمد،  .٢۴
  .ق ١۴٢١، یتاب العربکدار ال، ، بیروتتقان فی علوم القرآناالالدین،  سیوطی، جالل .٢۵
  .ش ١٣٨١،  فرهنگ معاصر،، تهرانفرهنگ معاصر فارسیصدری افشار، غالمحسین،  .٢۶
  .ق ١۴١٧، ی دفتر انتشارات اسالم،، قمالمیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسین، سید ،ییطباطبا .٢٧
  .تا بی،  دار العلم،، قمصرف سادهرضا، محمدیدسطباطبایی،  .٢٨
  .تا بی، مطبعة العلمیهال ،، نجفالتبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن،  .٢٩
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  . ق١۴٢٠،  دار احیاء التراث العربی،، بیروت)الکبیر التفسیر(مفاتیح الغیب  ،، محمد بن عمریفخر راز .٣٠
  .ق ١۴١٠،  هجرت،، قمالعین کتاب، خلیل بن احمد، یفراهید . ٣١
  .ق ١۴١۵،  صدر،، تهرانتفسیر الصافی ، محسن،یکاشان فیض .٣٢
، ی بجنـوردیاظم موسوکسیدمحمد، زیر نظر المعارف بزرگ اسالمی دائرة،»اخباریان«قیصری، احسان،  . ٣٣

  .ش ١٣٧۴، یالمعارف بزرگ اسالمئرةز داک مر،تهران
  . ق١۴٠۴،  مؤسسة الوفاء،، بیروت طهارئمة االخبار االانوار الجامعة لدرر اال بحارمجلسی، محمدباقر،  .٣۴
  .تا بی،  المرتضویهة المکتب،، نجفالعصرة سالف خان، علیسیدمدنی،  .٣۵
، به کوشـش )المستخرج من تراث الشیخ المفید(تفسیر القرآن المجید مفید، محمد بن محمد بن نعمان،  .٣۶

  .ق ١۴٢۴،  بوستان کتاب،علی ایازی، قمسیدمحمد
  .ش ١٣٨۴ه،  دار الکتب االسالمی،، تهراننهنمو تفسیر مکارم شیرازی، ناصر، .٣٧
رةالمعـارف بـزرگ ئز داکـ مر،، تهـرانرةالمعارف بـزرگ اسـالمیئدااظم، کسیدمحمد، ی بجنوردیموسو .٣٨

  .ش ١٣٧۴، یاسالم
  .ق ١۴٠٨، نا  بی،، بیروتالبیان فی تفسیر القرآنابوالقاسم، سیدخویی، موسوی  .٣٩
یمۀپژوهشنام، » فریقینامکان و جواز تفسیر قرآن از منظر«نصیری، علی،  .۴٠ مارۀ ، ش علوم و معارف قرآن کر

  .ش ١٣٨٩، ٧
  .ش ١٣٨۵ ظهور شفق، ،، قمگویند اخباری و اصولی چه میرضا، نکونام، محمد .۴١
  .ق ١۴١۵،  مؤسسة آل البیت،، قممستدرک الوسائل و مستنبط المسائلحسین، ، میرزا طبرسیینور .۴٢
،  وحید بهبهـانیۀ مؤسس،، قمی وحید بهبهانۀقیق مؤسس، تحهصولیالرسائل اال، محمدباقر، یوحید بهبهان .۴٣

  .ق ١۴١۶
ی، همو .۴۴   .ق ١۴١۵، یسالمر االک مجمع الف،، قمهالفوائد الحائر

45. Kohlberg, E., “Aspects of Akhbari Thought in the Seventeenth and Eighteenth 

Centuries”, in: Eighteenth-Century Renewal and Reform in Islam, Ed. N. Levtzion & J. 
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46. Kohlberg, E., “ASTARABADI”, Ed. P. J. Bearman, Th. Bianquis & ..., Encyclopædia 
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  موجز المقاالت
   األخالق من منظور القرآن الکریمیَّأثیر متعلق المعرفة ف تیدراسة ف

  
  
  
  
  

   واألبحاث العلوم فرع ،آزاد جامعةب ثیوالحد القرآن علوم یف توراهکدطالب (حامد مسکوب(  
  فرع العلوم واألبحاث،ةّیجامعة آزاد اإلسالمب أستاذ( ّیتّد باقر حجّد محمّسی (  
  فرع العلوم واألبحاث،ةّیمعة آزاد اإلسالمبجاك أستاذ مشار( ّی مهریزّیمهد (  

 األخـالق مـن منظـور یَّ تأثیر متعلـق المعرفـة فـیط الضوء علی تسلیسعی البحث إل
 ات القرآن الکریم من هذا المنظور،یبنظرة دقیقة علی آ البحث ّاستهلك لذل .القرآن الکریم

ّوبوب المعارف القرآنیة المؤکدة والمؤثرة فی األخالق، ومن ّ ّ ّ ثم حللهـا، وهـی کالتـالیّ ّ:  
 معرفــة .۴ ،ةّیــم األخالقی معرفــة الــشریعة والتعــال.٣ ، معرفــة اآلخــرة.٢ ، معرفــة الــدنیا.١

 یز البحـث علـّکـّثم تر.  المتعال معرفة اهللا.۶ ، معرفة اإلنسان.۵ ،الشیطان وسبل مواجهته
 یًرا فـیلهـا تـأثمکأعمقهـا وأی هـذه المعـارف، وامن فـکـ الّیر األخالقی التأثیدراسة مد
 ّیره األخالقـیزداد تـأثاثر، کّ متعلق المعرفة أیّلما ارتقکّ أنه یخلص البحث إل. األخالق

ّعمقا وسموا، وإن أعل ًّ   سیترك أعمقـ  تعالیوهو التوحید ومعرفة صفات اهللا ـالمعرفة  مراتب یً
  .مهای إصالح األخالق وتقویر فیالتأث

  .ّالق، الدنیا، اآلخرة، التعالیم األخالقیة المعرفة، األخ:رئیسةالمفردات ال



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

٣٣٠  

  الشامل من منظور القرآن الکریم ّیجیغ الستراتی التبلی اإلدارة فضرورات
  
  
  
  
  

  ّأستاذ بجامعة قم (ّیدگلی بّیاری دّید تقّمحم(  
  ّبجامعة قمك أستاذ مشار (ّ مفتحید هادّمحم(  
  ّجامعة قم بثیرآن والحد علوم القیتوراه فکطالب د (ّیروزی ف اهللاةنعم(  

. غهـاین وتبلین إبـالغ رسـالة الـدّیـیاء اإللهیـّم أهم رسـاالت األنبیرکّلقد عد القرآن ال
ّقة القائلة بأن مهمة التبلیشف الحقک، تّی القرآنیغ فیر التبلییة بمعایوالعنا ّست مجـرد یغ، لیّ

ّغ المعقـدة یـ أبعاد التبلی إلةّیجیستراتإة ّیجة نظرة علمینت هاحبل نجا نقل الرسالة وإبالغها؛

ّ هـذا المجـال بـأن یرة فـیـثکّد دراسـة المؤلفـات والخطـوات الیتف .هیّوالعوامل المؤثرة ف

، وشـرح ّیغ الفردی طرق التبلیعل« أغلب األحوال یز فّکة تترّیجاهات الحالّالمصادر واالت
ّ، وقلما تعرض ات»ّینی الداخل الدیالنماذج ف ًجاها شامال دقّ غ یـنـسجام عناصـر التبلًقـا الیً

ة ّیـرة العملیم والسیرک ضوء معارف القرآن الیخلصت هذه الدراسة ف. هاکوأبعاده وتماس
 یر ملحـوظ فـیر وتـأثّ تطـوی إلیة بها أن تفضین العناکمی ضرورات ی إلتیألهل الب
 ضـرورة الفهـم الـشامل مـن ی؛ ومن هذه الضرورات تجدر اإلشارة إلّینیغ الدیمسار التبل

غ، ی نظام موضوعات التبلیات فّید األولوین أهدافه ووظائفه، تحدیغ الدیز، تبلیالتماوجوه 
ق یـًضا تطبیـة الـشاملة، وأکط نظام المشاریلة المحاور، تخطیع الشاملة الطویعرض المشار

 الشامل، ّیجیستراتغ اإلی مخرجات التبلی علًوبناء. غی التبلیم الشامل فیینظام المسح والتق
ة ّیــحـصل بـالنظرة الجزئی المجتمـع لـن یخ أســسه فـین وترسـیج ألصـل الـدیّفـإن التـرو

 األسس یذ هذه الخطوات واإلجراءات علیّرة األجل؛ بل ال بد من تنفیواإلجراءات القص
ّل کـ لـدور ّید منطقـیـة، وتحدّیق لآلفـاق المـستقبلیـة رسم دقّیلة، وبمحوریة األصّینیالد

  .اسقةانتها، وأبعاد وبرامج المتنکاألجزاء وم
ّستراتیجیات شاملة، القرآنإاإلدارة،  الدین، ضرورات  تبلیغ:رئیسةالمفردات ال

  .الکریم 

ّدراسة فی نمط الحیاة اإلیمانی علی ضوء القراءة المضمونیة والبنیویة  ّ ّ
  ّوفق دراسة داللیة لإلیمان والکفر فی سورة الحجرات

  
  
  
  
  

  ّیّالفضل حر أبو  
أستاذ مساعد بجامعة أراك    
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ّ البحث یسلط الضوء علی نمط الحیاة اإلیمانی من خالل قراءة مضمونیهذا ّ ة ّة وبنیویّ
ّیبـدأ البحـث باسـتعراض خلفیـة . لسورة الحجرات وفـی ضـوء دالالت اإلیمـان والکفـر

ّالدراسات التفسیریة المتعل بعض الدراسات جرات بما فیها المیزان واألمثل وقة بسورة الحّ
ّثم تترکز . ّالمستقلة عدسة البحث علی بنیة سورة الحجرات ومـضمونها فـی ضـوء نمـط ّ

ً، یعـد ضـربا مـن الـدعوة أو الخطـاب »ها الذین آمنواّیأیا «: فقوله تعالی. ّالحیاة اإلیمانی ّ َ ُ
ّالذی یمثل األیدیولوجیل اإلسالمیة ّوتکررت هذه الـدعوة فـی سـورة الحجـرات سـت . ّ ّ

 ّثـم.  بـین اإلیمـان والکفـرّتقابل الداللییناقش البحث هذه الدعوات فی ضوء ال. ّمرات
ًیتطرق البحث إلی موضوع نمط الحیاة اإلیمانی أیضا ّ ّ، یقال بأن هذه الـدعوات كبعد ذل. ّ

ّتحمل شحنة داللیة سلبیة، ویجب اجتنابها فی نمط الحیاة اإلسالمی ّ کما تناول البحـث . ّ
ّست رذائل خلقیة لسانیة ذمیمة وفق دالالت مقولتی اإلیم ّ . ّان والکفر وحقولهمـا الداللیـةّ

ّاالستهزاء، والعیب والتعییر، والتنابز باأللقـاب القبیحـة، وسـوء الظـن، : الرذائل هیك وتل
ّثم توصف التقوی بأنها أفضل صفة مؤثرة فی تل. س والغیبةّوالتجس ّ َ . الصفات الذمیمـةك ّ

ّ الحیاة اإلیمـانی، وینتهی المقال إلی رسم نموذج علی أساس قطبی اإلیمان والکفر لنمط
  .َواإلشارة إلی النتائج المستخلصة

  .ّنمط الحیاة اإلیمانی، علم الداللة، اإلیمان، الکفر، الحجرات :رئیسةالمفردات ال

  ةّی القرآنةشار اإلة استنباط داللةّق من صحّ والتحقةّیالمنهج
  
  
  
  
  

  ةّیالعالم یالمصطف عةامبج  التفسیر المقارنفی توراهکد طالب (نیالد اءیض بتول ةدّیس(  
  مشهد یف ّیفردوس جامعة أستاذ (ةزادی نق حسن(  
  ةّیسالماإل للعلوم ةّیالرضو بالجامعةك مشار استاذ (ّیخرقان حسن(  
  ةّیالعالم یالمصطف بجامعة ةّیسیالتدر ةأیهال عضو (ّینوروزی مرتض(  

امهـا وأرکـان وشـروط ا لتوضـیح داللـة اإلشـارة ومقًّا علمیـًیتناول هذا البحث مفهومـ
ّتـدل الدراسـات و .التحلیـل، ویستثمر نهج االستناد والوصف وتهاّیّحجّوضوابط تحققها و

 بـل هـو أمـر ،ّشارة علی أن هذا النوع من الداللة لیس مـن سـنخ اللفـظفی باب داللة اإل
ال یکـون حـسب العـرف ، وةّالداللـة االلتزامیـك، ومن النوع غیـر الـصریح وأوسع من ذل

ًر أن هذا التعبیر یستعمل تسامح غی،ّ للمتکلمد المباشرالمقصو  ،کالمـه وّ فیما یتعلـق بـاهللااّ
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ت تقـسم وفـق التعریفـات إلـی ولهذه الداللة درجا . تعالی عالم مطلق بجمیع األمورهّألن
ّیمکن الوقوف علی هذه الداللة بالدقة العقلی، وّخفیّجلی و  ّ إال،ّمـن الـدالالت البینـةة وّ
 ّإن .هداللـة التنبیـلة اإلشارة بعد داللة االقتضاء وتأتی درجة دال وّن بالمعنی األعمّأنها تکو
ّحجی ّة داللة اإلشارة من باب حجیّ هـا لیـست ّ ألن،ّكة ظواهر األلفاظ هی مسألة موضع شـّ

ذ أریـد بهـا إ ،ال مـن حیـث الـسیاقمن حیث االسـتعمال وم ال ّ للمتکلّالمقصود األصلی
ّ بید أنه یمکن اعتبار هذه الداللة من الدالالت التبعیاالرتکاز،ة وّالتبعی ّعدها حجة من ، وةّ ّ

ّتتمتع داللـة اإلشـارة بخاصـیو .ةّباب المالزمات العقلی  ّالع علـی اإلعجـاز البیـانیّة االطـّ
یمکـن بواسـطتها اسـتنباط ، وعلـوم القـرآنام و لألحکـّالعـالم الـشمولیللقرآن الکـریم و
  .ة وما شابهها من القرآنّة واألمور العقائدیّ السیاسیاألحکامة وّاألحکام الشرعی
  .الفقه القرآن، أصول اإلشارة، االستنباط من ة، داللةّ الداللة االلتزامی:رئیسةالمفردات ال

  د مفهوم التوحیدی تحدیة ودورها فّیوالمناهج التفسیرئ المباد
  
  
  
  
  

  رازیش بجامعة مساعد أستاذ(ماندار یحمید إ(  
  عصر ّیول بجامعة مساعد ستاذأ( فرد ّیطفوحامد مص رفسنجان(  

 منظـور یة فـّیة والعقدّی تقریر العقائد الکالمیس فیّإن القرآن الکریم هو المصدر الرئ
ة ّیری والمنـاهج التفـسئر المبـادی دراسة تـأثیز هذا البحث علّکة؛ ترّیجمیع الفرق اإلسالم

ًفی مضمار مبادئ العقیدة اإلسالمیة، دائرة ف ّی فلك التوحیـد باعتبـاره أهـم القـضایا فـی ّ
ّوفی هذا البحث سندرس المبادئ الصدوریة والداللیة للتفـسیر . ّمبادئ العقیدة اإلسالمیة ّ

ّفاالتجـاه الهرمینـوطیقی . ومناهجه من حیث دورها ووظائفها فی تحدید مفهوم التوحیـد ّ

ّفی التفسیر استأثر باهتمام الباحثین انطالقا من تأثره ال ّعمیق بمبادئ التفسیر، وانصرف هم ً
ّالباحثین فی هذا المجال إلی دراسة تقصی النتائج السلبیة لهذا االتجاه فی حج ّ ّ ّیـة القـرآن ّ

ّوالنظرة المتمیزة إلی الوحی القرآنـی بإضـفاء الطـابع اإلنـسانی وغیـر  .ّالکریم الصدوریة ّ
ّاإللهی علی ماهی ّة األلفاظ والمعـانی القرآنیـة تعـد نّ َ ُ ّقطـة ارتکـاز فـی المبـادئ التفـسیریة ّ

ّلالتجاه الهرمینوطیقی، ما أثر مباشرة فی تلقی هذا التجاه من مختلف جوانـب التوحیـد ّ ّ ّ ّ .
ّأما فی حقل المبادئ الداللیة فقد اهتم الباحثون بأبحاث مثل المستویات الداللیة، وقابلیة  ّ ّّ ّ

ّفهم الوحی القرآنی، مؤکدین علی دور هذه المبادئ فـ ّی األبحـاث التوحیدیـة کمبحـث ّ
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کید علماء الفریقین علی االستقالل الـداللی . ّ وتشابه الصفات اإللهیةالتأویل ّولقد أفرز تأ
ّللقرآن الکریم بین حین وآخر إلی الجنوح إلی وجهات نظر سلفیة فـی مـضمار التوحیـد 

ّالعملی؛ فمنهج التفسیر األثری فی الوسط السنی تمثل فی التیار ال ّ ّ ّّ ّسلفی، وأثـار التجـسیم ّ
ّوالتشبیه فی مجال التوحید الصفاتی، مرکزا علی الروایات الغثة؛ کمـا أن االتجـاه األثـری  ّ ّ ّ ً ّ ّ

د مـن خـالل الطعـن ی مجال التوحیة فّیل والنزعة الباطنیتأوّالشیعی هو اآلخر أسفر عن ال
ة ّیـلیة والتمثّیلیر التأویاسأفرز الحضور البارز للتفك  ذلیإل. ةّیة الدالالت القرآنّی استقاللیف
جـاه ّ االتیا فـًّیـا وثقافًّیـً القرآن باعتباره نتاجا أدبی والنظر إلّی الفلسفّیری المنهج التفسیف

ن عن یجاهّ انطباعات أصحاب هذا االتیة فّیرات سلبیّله تأثك ک، أفرز ذلّی األدبّیریالتفس
  .ّیالتوحید الصفات
ّد، المناهج التفسیریة، المبادئ التفسیریة التفسیر، التوحی:رئیسةالمفردات ال ّ.  

  ةّی ضوء الحقول الداللی القرآن الکریم فیتحلیل مفهوم الجمال ف
  
  
  
  
  

  جامعة الزهراء بمیة والتعلیفلسفة التربفی طالبة دکتوراه  (ّ أبرند آبادیّیئدة إلهام آقاّسی (  
  ّیجامعة الشهید بهشتبة کأستاذة مشار (جمیلة علم الهدی(  

 القرآن الکریم باالسـتعانة بـالحقول ی تحلیل مفهوم الجمال فیهذه الدراسة سعت إل
ضح ّث تتـیـ فهم داللة مفهوم واحد عبر دراسة المفـاهیم المرتبطـة بـه، بحیة، وهّیالدالل

ّا المهمة والخاصة لذلیاألبعاد والزوا . یمـع المفـاهیم األخـر عالقاتـهك ذلکـالمفهوم وك ّ
ة ّیـًور آنفا، اعتمد البحث مراحـل الدراسـة الداللکس المذی الرئق الهدفیومن أجل تحق

ن یة بـّیـِّلمفردات الجمال والمعبرة عنـه، معرفـة رتبـة المفـردات، معرفـة العالقـات الدالل
ًرا تحلیـل یـ، وأخّیر الجمـالیسة المرتبطة بالجمال والتعبیالمفردات، استنباط المفاهیم الرئ

ر یّ الشر وتصوی إلی المنتهّیقی الخیر، والجمال الحقیل إی المنتهّیمفهوم الجمال الحقیق
ة، واسـتعان بآیـات القـرآن ّیـ أسـاس الحقـول الداللی علـّیمنهج البحث، تحلیل. الجمال

 القـرآن الکـریم یجـب فـیّ أنه یوخلص البحث إل. تب اللغةکهات ّالکریم والتفاسیر وأم
ر یّ الـشر وتـصوی إلـیر والمنتهـ الخیـی إلـی المنتهـّین مفاهیم الجمال الحقیقـیز بییالتم

 یوفـ). ر الجمـالیوتـصو(ن مفـاهیم الجمـال ی الوثاقة بـی منتهیترابط فك وهنا. الجمال
ًون بنفسه مولـدا یک، من شأنه أن )ر الجمالیوتصو(قة مصداق الجمال یالحق ، أو )ًعـامال(ّ
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 یتنـامی بعبـارة أوضـح). ر الجمـالیوتـصو (یً أو متقارنا مع مظاهر الجمال األخـرًمعلوال
ّهذه المفاهیم المولـدة .  الدوامیة علی سالسل متوالیّتسع فیو) ر الجمالیوتصو (الجمال

 ّی تحلیل مفهوم الجمال الحقیقیوف. سةیرت بوصفها مفاهیم رئی، اخت)رهیالجمال وتصو(
ر الجمـال مـع دراسـة یّ الـشر وتـصوی إلـی المنتهـّیقـی الخیر، والجمال الحقی إلیالمنته

ن هذه المفاهیم؛ ی بّیة واالرتباط اإلشراقّیة والسلبّیجابی العالقات اإلیشترکة فالمفاهیم الم
 ّیقی الجمال الحقی فّیزکس المری بالموقع الرئیحظی ی تعالمان باهللایاإل: ّجب القول بأنی

 یان فـیلتقیر الجمال، یّ الشر وتصوی إلی المنتهّیقی الجمال الحقیوف.  الخیری إلیالمنته
 یّؤدیـهمـا، یلک یوفـ. قیة الطری بدای عند خاتمة المطاف رغم اختالفهما فنقطة واحدة

  .مفهوم الکفر الدور األساس
  .ّ تحلیل المفهوم، الجمال، القرآن الکریم، الحقل الداللی:رئیسةالمفردات ال

  میرکال القرآن نظر وجهة من ةّیالواقع نیع یف ةّیالمثال
  
  
  
  
  

  ةّیسالماإل للعلوم ةّیالرضو بالجامعة مساعد ستاذأ (ریضم روشن میبراهإ دّمحم(  
  ةّیسالماإل للعلوم ةّیالرضو بالجامعة ثیوالحد القرآن علومی ف دکتوراه طالب(ك سیآ ّیعرب ّیعل(  

 الحقـائق، نحـو ّوالتطلـع ةیالـسام األهـداف یفـ النظر یتعن ةّیالمثال العالقة مناقشة ّإن
 األمـد دةیـبع لـةیطو فتـرة منذ فحسب، الحقائق أساس یعل ةکالحر مطابقة یتعن ةّیالواقع
 عتبـاراال نیبعـ األخذ یإل اإلنسان تدعو القرآن اتیآ بعض ّإن. ّمطولة مناقشات یإل ّأدت
ُالمثل . بالحقائق الجهل من یأخر مجموعة ّوتحذر ،الحقائق یلإ لتفاتاال وعدم ةیالسام ُ
 للوهلـة هّأن من الرغم یعل ،ةّیلیلتح ـ ةّیوصف قةیبطر تیأجر یالت ،البحث هذا نتائج ُتظهر
 لتفـاتباال نهمـایب الجمـع نکـمی نکول ،نیمتعارضت اتیاآل من الفئتان هاتان تبدو یاألول
 یف عتدالواال ،الجهاد وجوب یف ّالعدو أفراد بعدد ّالمتعلقة اتیاآل مثل یأخر اتیآ یإل
ُالمثل باستمرار قبرای نمایب ـ المسلم اإلنسان وتجعل ،...كذل یإل وما اإلنفاق اتیآ  ایالعل ُ

 یإلـ اإلنـسان میرکال القرآن دعوی ،یأخر بعبارة. الحاضرة الحقائق یلإ نتبهی ـ عاتّوالتطل
 الهـدف عـن انحرافـات یإل یّؤدیس ایالعل المثل تجاهل ّأن الواضح من. ةّیوالواقع ةّیالمثال

  .واإلخفاق عیالذر الفشل بهّعقیس الحقائق وتجاهل ،والوجهة
  .، القرآنةّالواقعی ـ ةّالمثالی، ةّالواقعی، ةّالمثالی :رئیسةات الالمفرد



  

الت
مقا

ز ال
وج
م

٣٣۵  

  لسورة األنفال ۵٨ أساس اآلیة ی باب قاعدة المعاملة بالمثل علی فدراسة
  
  
  
  
  

  ةیالعالمی المصطف بجامعة مساعد أستاذ (ّیحمید رضا طوس(  
ّقاعدة الوفاء بالعهد تعد القاعدة  َ ّالمرکزیة لمختلف المقررات فُ  ّی النظام الدولی للمواثیقّ

تـسب کت نئذیتها إذا نقض الطرف المقابل العهد، وحّیوهذه القاعدة تخسر قدس. والعهود
ّاألخیرة تعد أهمّإن القاعدة . ةّقاعدة المعاملة بالمثل الشرعی ّ َ   استثناء مشروع من قاعدة الوفاءُ

 ّیومن المنظـور القرآنـ. ّی القانونّیها النظام القرآنیة بما فّیع األنظمة القانونی جمیبالعهد ف
 ّالمستقبلی القائم علی والنقض ّیالنقض الواقع: نی أمریظهر فیر للعهود ّکّفإن النقض المب
. غ قاعدة اإلجراء المتقابلیل أساس تسوّکشیالهما کو) ّیالنقض الحکم(ة ّیالقرائن القطع

ّ الحکمی یتمثل فی اآلیة ّاإلجراء المتقابل المتعلق بالنقض لقاعدة ّیغ القرآنیالتسو   لسورة۵٨ّ
 ّوعلی أساس المذهب األول،. ّیّة لتفردها الداللیر هذه اآلی تفسیمذهبان فك وهنا .األنفال

ّ المتعلقة بـنقض یات األخریة واآلین اآلی بّی الربط الداللیم، إلکال حاجة الستنباط الح

 مختصرة وداللة بألفاظ یجاز أی بإ تشریع الحکمیة هّیة اإلعجازّیریّالعهد؛ ألن السمة التعب
 وفی )قاعدة النبذ(ة یّیماثل مذهب االستنباط الفقهی من اآل، ّیریهذا المذهب التفس. واسعة

» جـواز الـنقض المتقابـل«ة کشف ّی عملیّ تبناه هذا المقال، تنبنی الذّیریالمنهج التفس
ّلداللیة؛ ألنه فی المنهج األخیرّاإلسالمیة علی نظام اآلیات اومة کة للحّی العالقات التوافقیف ّ 
ة ّیـة القرآنیـنسجم مـع الرؤیبما ) ّی وقوع النقض البدائیأ(ة القاعدة ّیَفرض شرط مشروعُی

 ّن هـذه اآلیـة واآلیـات المتعلقـة بـالنقضیا بـًّیـً الوقت نفسه نجد ترابطا داللیوف. الشاملة
ة ّیـد لمحوریف بمظهر جدلتعرییبرز اة، ّیلیة التحلی ضوء هذه الرؤیوف). ّیالواقع(ر کالمب

 أساس هـذا المـنهج یّ، ألنه عل)ّیاإلبداع القرآن(ن الدول یة بّی العالقات التوافقیالعدالة ف
  .»رکالنقض المب« مقابل یف» ًقاعدة» «العمل المتقابل«ون کن سمة ّی، تتبّیلیالتحل

ة ّ، مـشروعی»عهدالوفاء بال« لسورة األنفال، قداسة قاعدة ۵٨ اآلیة :رئیسةالمفردات ال
ّقاعدة المعاملة بالمثل، األساس القرآنی لقاعدة الرد المماثل ّ.  

   والقرآن الکریم؛ دراسة مقارنةیإنجیل کودک
  
  
  
  
  

  أستاذ مساعد بجامعة دامغان( ّیکاظم ّ مالّیعل(  
  ة بجامعة أصفهانّیعلوم القراءات القرآنفی ر یطالب ماجست( ّیّسید کمال معتمد شریعت(  
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ّوثمة وجوه شبه . َر المعترف بهایة غّیحیل المسیأحد األناج»  توماسی کودکجیلإن«
ّ القـول بـأن الرسـول ین إلـی دفـع بـبعض المستـشرقیم؛ األمر الـذیرکن القرآن الینه وبیب

 یًّفجـاء هـذا البحـث ردا علـ. ی اقتبس بعض آیات القرآن من إنجیل کـودکاألعظم
 والقـرآن الکـریم؛ ین إنجیل کودکیة واالختالف ب التشابیِظهر مدُیث یالمزاعم؛ حك تل
ِ؟ تثبـت ی اقتبـاس القـرآن مـن إنجیـل کـودکیًال علیانت أوجه التشابه دلکِثبت ما إذا ُیو

ُ

ّ والقرآن الکریم أن القرآن تفرد بذین إنجیل کودکیالمقارنة ب  : نحـو،ر بعـض المعـاجزکّ
ل یـّ المقابـل تفـرد إنجیة، وفـّی المهد، وشفاء البرص، ونـزول المائـدة الـسماویّلم فکالت
ل، یـ المقـدار القلیادة علـیـاه النهـر، والزیـر میـتطه: ، نحـویر معاجز أخرک بذکیودک

ّأمـا مـن . ة والحـروفّیـسرة، والعلـم باألبجدکّل قطعة خشب، وإصالح الجرة المنیوتطو
، نیر مـن الطـیـ خلق الطی، فهکیودکل یم وإنجیرکن القرآن الیة بکّأهم المعاجز المشتر

ّ فـإن اشـتمال هـذا یمـن جهـة أخـر. ، واإلخبار بالغیـبیاء الموتیض، وإحیوشفاء المر

 ی علـیسیـ عّی، دعاء النبـ  عیسیّین للنبیع مثل ذکر الوالدی مواضیاإلنجیل عل
 یمـة الجـدویل عدیات بتفاصـیـاکّن واستهزائه وسـبه لهـم ونقـل القـصص والحیاآلخر
ون الرسـول ك کـذلکـة، وّیـة والتربوّیائد اإلرشـادل الفارغة عن الفوی التفاصید علکیوالتأ

ّتب المقدسـة، واالختالفـات ک الین علیّا، وعدم ارتباطه وانتفاعه بالمطلعًّی أماألعظم

ِثبـت بجـالء ُیّلـه ك ک، ذلـیم وإنجیـل کـودکیرکـن القـرآن الیة بـّیة والمضمونّیاألسلوب
شف عـن یکـ، وهذا یل کودکإنجی  ألخبارّی للقرآن، والمصدر اإلنسانّیانیالمصدر الوح
  . حید المسّیل بشأن صورة السی هذا اإلنجیة فّیصیة والتنقّیهیالنزعة التشو

، النزعـة  uّ القرآن الکریم، إنجیل کودکی توماس، النبی عیـسی:رئیسةالمفردات ال
ّالتنقیصیة، األسلوب التعبیری والمضمونی ّ ّ.  

  ریالتفسی ف الواحد خبر اعتبار موضوعی ف دةیجد نظرة
  )ّیالطوس خیالش نظر وجهة من اًانطالق(

  
  
  
  
  

  ةّیسالماإل للعلوم ةّیالرضو بالجامعةك مشار ستاذأ( ّیمامإ دّمحم(  
  بمشهد ةّیالمعالی المصطف بجامعة ساعدم ستاذأ (فری حمدأی مصطف(  
  بمشهدةّیالعالمی فطالمص بجامعة المقارن ریالتفسی ف هدکتورا طالب (ّیعباس دونیفر (  
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 ةّیریالتفس ثیولألحاد لها شامل هو أم ةّیالفقه ثیحاداأل ّیخص الواحد خبر اعتبار هل
 ّتخـتص الواحـد خبـر ِالعتبـار ُالمثبتـة ّاألدلـة ّأن الـبعضی یر ان،ّیأصل انیرأك هنا ؟اًضیأ

 ّتعم ّاألدلةك تل ّأن تعتقدی أخر جماعةك وهنا ة،ّیریالتفس دون فحسب ةّیالفقه ثیحادباأل
 ّیالطوسـ خیالـش نیّالمحققـ مشهور اعتبر وقد هذا. همایکلت ةّیریوالتفس ةّیهالفق ثیحاداأل
 هیـَکتابی فـ بکالمهك لذل ّواستدلوا ریالتفس ساحةی ف الواحد خبر ةّیّحج بعدم نیالقائل من
ی فـ خیالـش کـالمی علـ دةیـجد نظـر إعـادة ّأن ّإال األصول ّعدةو القرآن ریتفسی ف انیالتب

ّنعده أنب تقنعنا نیالکتاب   .اًضیأ ریالتفسی ف الواحد خبر ةّیّبحج القول أصحاب من َ
  .ّیالطوس خیالش ر،یالتفس، الواحد خبر :رئیسةالمفردات ال

 ضوء قاعدة ی لسورة النساء، ف٩٣ اآلیة یحکم خلود القاتل المؤمن ف
  »ّیةّتعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعل«

  
  
  
  
  

  طهران ةلجامع التابع ّیفاراب عّبمجم ثیوالحد القرآن ومعلطالب دکتوراه فی ( ّیمجید زارع(  
  طهران ةلجامع التابع ّیفاراب عّبمجم كمشار أستاذ (حامد دژآباد(  

 ّ جهنمیّفطائفة تفسر الخلود ف. ة الخلودّیضاح قضی إیسان فیان رئّیریاران تفسّیتك هنا
 الرغم من یوعل. دیس التأبیلل، ویوث الطوکّ تفسره بالمیها لألبد، وطائفة أخریبالبقاء ف
ّر األول إال أنها تواجه تحدیة اختارت التفسّیّأن األغلب ّ ّ إشـکاالت ك وهنـا. ًضایـرة أیثکات یّ

إذ استخدمت هذه . لسورة النساء ٩٣ر، ومنها االستدالل باآلیة ی هذا التفسیقابلة لإلثارة ف
ّضا؛ خاصـة أن یـّة مفردة عامة للقاتل تشمل المؤمنین أیاآل ّ  اآلیـات الـسابقة یالخطـاب فـً

ّ جهـنم لألبـد یبقوا فین لن یّن أن المؤمنی حیهذا ف. نی طائفة المؤمنیَّوالالحقة موجه إل

مـا کل هذا التنـاقض یزیوالبحث الحاضر س. ة مثل روایات الشفاعةّیم اإلسالمیوفق التعال
ّسیظهر بتوظیف القاعدة األصولیة  ُ

ّأن وصـف » ةّیّتعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعل«ِ

ّمان المقتول له شأن ودور فی حکم خلود القاتل، وکان القتل المتعمد والعـدائی محـط یإ ّ ّ
وعلی هذا األسـاس . مانیًر لکون المقتول مؤمنا، األمر الذی یناقض بالطبع روح اإلااألنظ

ّسیتضح بأن العقاب الوحید الذی یقرره اهللا ّ ً یعد ظلما،  العادل الرحیم وحده لمثل هذا القتل الّ ُّ َ
ّبل یعد منتهی الحکمة اإللهیة البالغة، بل الحکم علی هؤالء بالخلود م ینسجم مع ّ فی جهنّ

ّاآلیات األخری أیضا، وال تعد هذه اآل َ ُ   .ّ حکم الخلود الذی یعنی أبدیة العذابًة استثناء منیً
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ّ قتل المؤمن تعمـدا، الخلـود فـی جهـنم، رفـع التعـارض:رئیسةالمفردات ال ً ، قاعـدة ّ
  .ّ، الوظیفة التفسیریة»ةّّیتعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعل«

ن ید أمّة لمحمّیریة والتفسّی القرآنی والرؤئ المبادیدراسة ونقد ف
  ّیباد آاألستر

  
  
  
  
  

  أستاذ مساعد بجامعة مازندران (ّیّمحمد شریف(  
  بجامعة طهرانكأستاذ مشار (قاسم فائز (  

ّألف . ّی عشر الهجری القرن الحادیة فّی، أحد أعالم اإلمامّیادآب ّمحمد أمین األستر

ّتفـرد یو. َّن مؤلفاتـهیز بـّیـتـاب متمک، وهذا الّالفوائد المدنیةتاب تحت عنوان ک یآراءه ف
ك  تلـیزت هـذه المقالـة علـّکـتر. ّة الخاصةّیة والقرآنّیری بمبادئه ورؤاه التفسّیبادر آاألست

 النتـائج ی، وخلـصت إلـّیلـی التحلــ ّیوالنقد عبر منهجها الوصفل یاآلراء وتناولتها بالتحل
 ید للوصول إلیل الوحی السبنیبروایات المعصومك ّ، التمسّیآباد ّعد األستری: ةیالتال

ر یرهم التفـسیر من غی تفسّیً، معتبرا أ نیخاطب المعصومیّ أن القرآن یریو. الصالح
ّرا حجیة ظواهر القرآن فک، منیبالرأ ّ  ّیبـاد آطعـن األسـترك ی ذلـیإلـ. ةّیام النظرکح األیً
ّ أن القرآن جـامع ّیباد آ األستریری. ة اإلجماع والعقل، لالحتجاج واالستنادّی أهلیًضا فیأ

ار کـ هـذه األفیثر من نقـد صـارم علـکأك وهنا. هیف فیستبعد التحریع العلوم، ال یلجم
. ًمعـا) نیالثقلـ(القرآن والعتـرة بـك ّق الخالص والفالح هو التمسیّأن طر: ، ومنهایوالرؤ

ّ بـه، إال أن یّ مع إعجاز القـرآن والتحـدیتنافیّعابه باألئمة یّوأن اختصاص فهم القرآن واست ّ

ّیختص باألئمةق للقرآن یق والعمیالفهم الدق ّ  طالق امتنـاع إ یل علیوجد دلی؛ لمن ال
 یات التـیـناقض اآلیة ّیة الظواهر القرآنّیّانتفاء حج. ینر المعصومیفهمه من جانب غ

 أسـاس الـضوابط والـشروط، یّإن تفسیر القرآن علـ.  القرآنیر فّکّ التدبر والتفیّتحث عل
ّعد التفسیر بالرأُی، وال ّیممکن وضرور ة ّیـم الجامعیرکـ القـرآن الیة فّی الجامعیال تعن. یَ

ّالتامة؛ بل إنها جامعی ّ ة الحفـظ ی آلّیف لفظیّوإن القرآن ما طاله تحر.  الدین والهدایةیة فّ
  .ان الباطلیوعدم إت

  .ّ التفسیریةئّ القرآنیة، المبادئّآبادی، المباد د أمین األسترّ محم:رئیسةالمفردات ال
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in contradiction with the verses encouraging thinking and 

contemplation. The exegesis of the holy Quran according to the 

criteria and conditions is possible and necessary and it is not 

considered Tafsīr bi-Ra'y (the commentator accepts and believes the 

certainty of opinions and attitudes as incredible presuppositions then 

he interprets the Quran according to his own desire to prove them). 

The comprehensiveness of the noble Quran does not mean the 

absolute comprehensiveness but it means the comprehensiveness in 

the religion and guidance. Because of the verse which states that holy 

Quran protected from any alteration and distortion and no-entrance of 

batil (falsehood), the holy Quran has never been distorted verbally. 

 Keywords: Muhammad Amin Astarabadi, The Quranic principles, The 

exegetical and Quranic principles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

٣۴٠  

teachings in a book titled “al_Fawa'id al_Madaniyya” which is a 

prominent work among his works. He has special principles and 

specific Quranic and Exegetical thoughts. This note has investigated 

and identified and criticized them with analytic- descriptive method 

and has achieved the below results: Astarabadi believes that the only 

way to achieve well-being is employing (resort to) the hadiths of the 

Infallibles (Ma'sūmūn). He believes that the main addressee of the 

holy Quran is the Infallibles and he thinks every exegesis of the holy 

Quran except the exegeses of the Infallibles is Tafsīr bi-Ra'y (the 

commentator accepts and believes the certainty of opinions and 

attitudes as incredible presuppositions then he interprets the Quran 

according to his own desire to prove them) and negates the apparent s 

meaning of the Quran verses (hujjiyat al_zawahir) in the theoretical 

ordinance He also believes that ijmae (consensus) and aql (intellect) 

are not appropriate. for being used as reasons and proofs. Astarabadi 

believes that the Quran includes all knowledge and also the distortion 

(tahrif) in the Qur'an is possible. There are serious critiques about 

these beliefs which are: achieving salvation and well-being of man is 

resorting to the holy Quran and the Infallibles (Thaqalayn literally 

meaning: holding the Quran and two weighty things) together. The 

assignment of the comprehension and understanding of the holy 

Quran to Shia imams has in opposition with being the holy Quran a 

miracle and the challenge of the noble Quran. Although, the profound 

and careful understanding of the Quran assigns to Imams but there is 

no proof for the negation of its absolute perception by non-Infallibles. 

The apparent meaning of the Quran verses which are not authentic is 
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teachings such as shafa'ah (intercession) traditions, the believers will 

never remain in the hell forever. With applying the maxim “the 

suspension of hukm in the attribute which implies to the reason” 

which has been propounded in ilm usul al_fiqh (the Principles of 

Islamic jurisprudence), meanwhile removing this contradiction, the 

present research will show that the faith (iman) attribute of the killed 

has been regarded in the hukm (ruling) and the killing intentionally 

and hostilely for the faith of the killed has been paid attention which it 

has no harmony with the soul of faith. It will be clear that not only 

such punishment from God who is just and kind for this killing is not 

counted cruelty and it has not prohibited by intellect and at the end it 

is counted wisdom (al-hikmah) but also the ruling of eternal living of 

these groups in the hell is in agreement with other appropriate verses 

and this verse is not counted an exception for the eternal hukm 

(ruling), that is, the punishment being everlasting. 

 Keywords: Intentional killing of the believer, The eternal in hell, Removing 

the contradiction, The maxim “the suspension of hukm in the attribute which 

implies to the reason”, The exegetical function. 

The Examination of the Exegetical and Quranic 

Principles of Muhammad Amin Astarabadi 

and the Critique of Them 
 Muhammad Sharifi (Assistant professor at University of Mazandaran) 

 Ghasem Faez (Associate professor at University of Tehran) 

uhammad Amin Astarabadi is one of the famous scholar of 

Imamiyyah in 11th A. H. Muhammad Amin has codified his M 
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this respect and based on statements in the introduction of al_Tibyan, 

it is related to al_Sheikh al_Tousi that he does not accept the authenticity 

of vahed narration in the case of exegesis while going exactly through 

that statement and his other speeches in al_Tibyan and Oddat 

al_osool, one can come to the conclusion that he is for the authenticity 

of vahed narration in the field of interpretation of the holy Quran. 

 Keywords: Al_Sheikh Al_Tousi, Exegesis, Vahed narration. 

The Explanation of the Eternal Punishment 

for Murderer Who Is Muʾmin in the 93rd Verse of 

Sūrat al_Nisāʼ with a Look to the Maxim: 

“the Suspension of Hukm in the Attribute 

Which Implies to the Reason” 
 Majid Zarei (PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

 Hamed Dezhabad (Associate professor at Univ. of Tehran, Collage of Farabi) 

here are two major currents in the explanation of the eternal 

problem among the Quran exegetes. Some believe that the 

eternal in hell means immortality and some others accept that it means 

that a long stop and not immortality. Majority of the Quran exegetes 

have accepted the first opinion but it faces challenges. One of the 

problems which should mention for this idea is the argument (reason) 

being extracted from the 93rd verse of sūrat al_Nisāʼ. This verse has 

used the general (ʿām) word for the murderer which it includes the 

believers especially the address in the preceding and next verses has 

been delivered to the believers. Whereas, according to the Islamic 
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Infancy Gospel and forming sparrows from clay, healing the sick, 

raising the dead and informing ghayb (unseen) are of the most 

important similarities between the holy Quran and the Infancy Gospel. 

From the other side, this gospel including subjects such as stating 

parents for Jesus (p.b.u.h), cursing, scoffing and abusing people by 

Jesus and narrative detail and relying on details which have no role in 

the educational and guiding dimensions and also the holy prophet 

(p.b.u.h) being illiterate, having no relation with and not using the 

persons who knew the sacred texts and the difference between the 

expressive style and the content of the holy Quran with the Infancy 

Gospel clearly shows the divine origination of the noble Quran and 

man origination of the Infancy Gospel narrations. The approach of 

desacralization of Jesus in the Bible is seen. 

 Keywords: The noble Quran, The Infancy Gospel of Thomas, Prophet Jesus 

(p.b.u.h), The approach of the desacralization, The content and speech style. 

A New Investigation into the Authenticity of 

Vahed Narration in Exegesis Emphasized 

on al_Sheikh al_Tousi’s View Point 
 Muhammad Imami (Associate professor at Razavi University) 

 Mustafa Ahmadi Far (Assistant professor at Al_Mostafa International Univ.) 

 Faridoon Abbasi (PhD student of the Comparative Tafsir) 

ne of the questions concerning the authenticity of vahed 

narration is whether it is confined to the Jurisprudential 

narrations or it is applicable to the narrations in the field of 

interpretation of the holy Quran. There are two main viewpoints in 
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Quranic innovation) has been distinguished. Because, according to the 

analytic method, the specification of being Countermeasure action as a 

maxim against the proceed breach is determined. 

 Keywords: 58th verse of sūrat al_Anfal, The holiness of the maxim of 

fulfilling the promises, The legitimate of the countermeasure maxim, The 

Quranic principle of the countermeasure maxim. 

The Comparative Study of 

the Infancy Gospel of Thomas with the Holy Quran 
 Ali Mulla Kazemi (Assistant professor at University of Damghan) 

 S. K. Motamed Shariati (M.A student of the Sciences & Techniques of Qerā'āt) 

he Infancy Gospel of Thomas is one of informal gospels. Some 

similarities between it and the holy Quran make some orientalist 

believe that some verses of the holy Quran have been borrowed from 

the Infancy Gospel of Thomas by the holy prophet of Islam. 

Therefore, this note has been organized to answer this problem. How 

many are similarities and differences between the Infancy Gospel of 

Thomas and the holy Quran? Are the available dissimilarities showing 

that the holy Quran being borrowed from the Infancy Gospel of 

Thomas? The comparative study between the Infancy Gospel of 

Thomas and the holy Quran indicates that speaking in the cradle, 

curing patients with Vitiligo and sending down food from heaven are 

of miracles which are solely mentioned in the holy Quran and in 

contrast making the disturbed water pure and excellent and 

multiplying it, stretching wood, fixing the broken pitcher and knowing 

alphabet and letters are of miracles which are only expressed in the 
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its dignity with occurring the violation by the party fails to fulfill their 

part of promises and the countermeasure maxim become legitimate. 

The recent maxim is constantly one of the most important legal 

exception for the maxim of fulfilling the obligations (promises) in all 

legal systems like the legal system of the noble Quran. According to 

the Quranic teachings, the violation of the previous obligations has 

two instances: the real violation and the future breach based on the 

certain evidences (the ruling violation) both comprise the base for the 

lawfulness of the countermeasure maxim. The Quranic proof for the 

lawfulness of the countermeasure maxim is the violation of the 

obligation of 58th verse of sūrat al_Anfal. There are continually two 

interpretive attitudes for this verse because of the semantic wonder. In 

the first method, it is not necessary semantic relation to the other 

verses relating to the violation of agreement for inferring (getting) the 

ordinance in this verse. the miraculous specification of this verse is 

explaining the legal rules (hukm al_shari`a) through a few words and a 

spread meaning. This interpretive method relates to the method of fiqhi 

inferring from the verse. (retaliate in kind maxim). In the interpretive 

method mentioned by this paper, exploring the lawfulness of the 

countermeasure violation in the contractual relationship of the Islamic 

government based on the semantics. Because in the recent attitude, in 

agreement with the comprehensive opinion of the holy Quran, the clause 

of the legitimacy of the maxim, that is, the prior violation is supposed 

meanwhile, this verse has semantic relationship with the verses relating 

to the early violation (real). With this analytic view, defining a new 

instance of justice pivot in the contractual relation between countries (the 



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢٩

٣۴۶  

The Realistic Idealism from Quranic Point of View 
 Muhammad Ibrahim Roushanzamir (Assistant professor at Razavi University) 

 Ali Arabi Ayask (PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

he discussion of the relationship between Idealism which means 

considering the ideals only and neglecting the realities and 

Realism that means matching the movement only on the basis of the 

realities, has a long background and led to lengthy discussions. Some 

verses of the Qur'an call into consideration of ideals and ignorance of 

the realities, while other verses and warn of ignorance of the realities. 
The findings of this research, which have been done by descriptive-

analytic method, show that although at first glance, these two 

categories of verses are incompatible, but attention to other verses 

such as ones related to the number of enemies in the compulsion of 

Jihad, moderation in charity, etc., can be summed up in such a way 

that, while constantly monitoring the ideals, man must pay attention to 

the realities. In other words, the Qur'an calls humanity into realistic 

idealism. It is clear that the forgetting of the ideals will lead to 

deviations from the goals, and ignoring the facts will lead to failure. 
 Keywords: Idealism, Realism, Realistic idealism, Quran. 

A Survey of the Countermeasure Maxim 

Based on the 58th Verse of Sūrat al_Anfal 
 Hamid Reza Tousi 

 Assistant professor at Al_Mostafa International University 

he maxim of fulfilling the promises which is the main center of 

different regulations of the international covenant systems loses 

T 
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at the end, the analysis of the concept of real beauty which is leaded to 

good and the real beauty which is leaded to evil and adornment has 

been formed. The method of research is the analysis based on the 

semantic network and for this aim, the verses of the holy Quran, the 

Quran exegeses and the authentic lexical books have been used. The 

results of this research are: it should be differentiated between the 

concepts of beauty which results good and the concepts of real beauty 

and adornment which results evil. The concept of beauty and 

adornment (beautifying) intensively are intertwined. In reality, the 

instance of beauty and adornment (being adorned) can be itself cause, 

effect or concurrent with the other beauties (and adornment). In other 

word, the beauty and adornment constantly develops and grows in the 

successive rings. These productive concepts (beauty or adornment) 

have been selected as the key concepts. In the analysis of the concept 

of the real beauty leading to good and the real beauty leading to evil 

with studying the common concepts of the ijabi (affirmative or 

positive) and salbi (privative or negative) relation and the illuminative 

relationship which are among these concepts, it should be mentioned 

that the concept of faith (iman) in God has a main position in the 

beauty leading to good. In the real beauty leading to evil and 

adornment although at the beginning they are completely different but 

at the end of the path they leaded to one point. in both, kufr (unbelief) 

has a crucial role. 

 Keywords: The holy Quran, The analysis of the concept, Beauty, The 

semantic network. 
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indused. The approach of narration (of hadith) in Shiite seminary 

school also with corrupting the indicative independence of the holy 

Quran has been leaded to tawil (Interpretation or allegorical 

interpretation) and esotericism in the area of monotheism (Tawhid). 

The rich presence of the hermeneutic and allegorical Interpretations in 

the method of the philosophical interpretation and paying attention to 

the holy Quran as a literary and cultural product in the method of the 

literary interpretation has also followed harmful (bad) effects in the 

perception of the companions of these two currents in the area of 

Unity of Attribute (al_Tawhid al_Sifati). 

 Keywords: The exegesis of the holy Quran, Tawhid (oneness of God), The 

interpretive methods, The exegetical bases. 

The Analysis of the Beauty Concept 

with Employing the Semantic Network 
 S. Elham Aghaii Abrandabadi (PhD student of the Philosophy of Education) 

 Jamileh Alam al_Hoda (Associate professor at Shahid Beheshti University) 

he present research with aim to analyze the concept of beauty in 

the holy Quran with applying the semantic network has been 

scheduled that is from perceiving the meaning of a concept through 

studying the related concepts as the important and specific aspects of 

that concept and their relations become visible. For achieving this 

general mentioned goal, the stages of the conceptology of the beauty 

lexicon and beautifying (being adorned), the recognition of the lexicon 

position, the recognition of the conceptual relation between lexicons, 

inferring the key concepts proportion to beauties and beautifying and 
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of God) as the most important fact presented in the Islamic - ideological 

bases, the present paper has studied the effect of the exegetical -tafsiri- 

bases and methods in this area. The method in this note is to study the 

role and function of the interpretive methods in the explanation of 

Tawhid concept. The current of hermeneutic interpretation because of 

being under the strong influence of the interpretive bases has been 

paid attention and has researched the undesirable outcomes of this 

approach in the validity of the issuance of the holy Quran. The 

distinguished look to the Quranic revelation with the presentation of 

human being and non-divine origination for the verbal quiddity and 

their semantics has been the milestone of the interpretive principles of 

the hermeneutic current which it has directly influenced the 

understanding of this current of the different aspects of Tawhid 

concept. In the field of the indicative Principles has been paid 

attention to the semantic stages and the comprehensibility of the 

Quranic revelation and has been emphasized on the Tawhid issues 

such as taʾwīl (Interpretation or allegorical interpretation) and 

tashaboh (similarity) of the God’s attributes. Impact on The method is 

to examine the role and use of the bases. Emphasizing of the 

indicative independence of the holy Quran between the Shia and 

Sunni scholars sometimes causes the Salafi attitudes in the field of 

practical monotheism (at-Tawhid al-Amali); the interpretive method 

originating from hadiths in its Sunni seminary school in Salafi current 

has been appeared and with relying on the weak traditions, tajsim (in 

effect believing that God has a body) and tashbih (anthropomorphism) 

in the field of Unity of Attribute (al_Tawhid al_Sifati) has been 
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kind of word but more that it is, it is of an inappriate nature and 

subjective argument, in terms of custom, purpose, but this 

interpretation is used with respect to God and the divine words, 

because God is the absolute being of all things. This sign has a degree 

defined by the definitions of jelly and hafi. this signification is 

obtained with rational precision and implies clear but in the sense of 

the same, the place of referencing refers to the punishment after the 

implication of necessity and argumentation. The signification of the 

signification of the verb of the appearances of the words is anatter of 

doubt, because neither in terms of application nor in the context of the 

dispute is the main purpose of the speaker and in other words, it is 

intended, but this signification can be considered as an implicit affair, 

and it is considered as the basis of rational interests. Referring to 

referring to the miracle of the Holy Qur'an, the Qur'anic jurisprudence 

is effective, and it can be used to derive religious laws, political 

rulings, beliefs and the like from the Qur'an. 

 Keywords: Subjunctive implication, Indication of signification, From the 

Qur'an, Principles of jurisprudence. 

The Exegetical Bases and Methods and Its Role 

in the Explanation of the Concept of Tawhid 
 Hamid Imandar (Assistant professor at University of Shiraz) 

 Hamed Mustafavi  Fard (Assistant professor at Valiasr University of Rafsanjan) 

he Holy Quran from the view of all Islamic schools has been 

propounded as the foundation of the affirmation of the Islamic 

theological and ideological beliefs. With the pivot of Tawhid (oneness 
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this chapter. These summonses have been examined in the light of the 

semantic of the two contradictory concepts “kufr and iman”. 

Subsequently, it is stated the divine lifestyle is of salbi (privative or 

negative) type and it is vital to be avoided in the divine lifestyle 

according to the semantic of the two concepts “iman and kufr” and 

their semantic field, it is investigated sex disagreeable features: 

cursing, blaming, defaming, evil thoughts, not spying, backbite. Then 

piety (taqwaa) is the highest attribute which is effective on these sex 

disagreeable features is defined. At the end, the paradigm based on 

these two poles “iman and kufr” for the divine lifestyle has been 

drawn and has been implied to some findings. 

 Keywords: The divine lifestyle, Semantic, Iman (the faith), Kufr (unbelief), 

Sūrat al_Ḥujurāt. 

The Methodology and Authentication of Deducing 

Based on the Alluded Implication 

from the Holy Quran 
 Sayyedeh Batool Ziyaoddin (PhD student of the Comparative Tafsir) 

 Hasan Naqizadeh (Full professor at Ferdowsi University of Mashhad) 

 Hasan Kharaghani (Associate professor at Razavi University) 

 Morteza Norouzi (An academic member of Al_Mostafa International Univ.) 

his article tries to examine the wisdom concept of the meaning 

of signification, position, pillar of the conditions and the 

realization, validity and validity of it, and the method of citation, 

description and analysis has been used. Investigations on the 

implication of the sign indicate that this kind of implication is not a 
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patterns and it rarely presents a comprehensive and accurate approach 

proportion to the cohesion and linkage of components and its 

complementary proportions. This paper with considering the holy 

Quran teachings and the practical manner of Ahl al_Bayt achieves 

requirements that paying attention to them leads to the considerable 

evaluation and effectiveness in the process of the religious 

propagation. 

 Keywords: The noble Quran, The propagation of the religion, The 

management obligations, The holistic strategy. 

The Examination of the Divine Life Style 

in the Light of the Thematic and Structural 

Readings of Sūrat al_Ḥujurāt 

Based on the Semantic of Iman and Kufr 
 Abolfazl Hurri 

 Assistant professor at University of Arak 

his note aims to study the divine life style in the light of the 

thematic and structural Qira'at (an special readings -recitations- 

of the holy Quran) of sūrat al_Ḥujurāt with paying attention to the 

theoretical subject of the semantic of kufr and iman. At the beginning, 

it is implied to the record of the examination of sūrat al_Ḥujurāt in 

different exegeses (tafasir) such as al_Mizan, Nemooneh and some 

monographs. Then, the structure and the subject matter of sūrat 

al_Ḥujurāt in the light of the divine lifestyle is studied. The expression 

“آمنـوا الـذین هـاّیأ یا”  (O, you who believe) is regarded a kind of summons 

or address which establishes Islamic ideology. It is used sex times in 
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6- the knowledge of the almighty of God. Then it has been examined 

that how much the moral impact in these knowledges and in the 

determined stages are attained and which of the knowledges have a 

deeper and more perfective effect. The result is whatever the object of 

the knowledge is more highly the moral impacts become deeper and 

higher and the highest knowledge which is the knowledge of Tawhid 

(Oneness of God) and God’s attributes has the greatest effect in the 

improvement of ethics. 

 Keywords: Knowledge, The world, Hereafter, Moral commands. 

The Management Obligations 

in the Holistic Strategic Propagation 

from the Perspective of the Noble Quran 
 Muhammad Taqi Diyari Bidgoli (Full professor at University of Qom) 

 Muhammad Hadi Mofatteh (Associate professor at University of Qom) 

 Nemat Allah Firouzi (PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 
he noble Quran believes that one of the most important 

prophethood of the God’s prophets is the propagation and 

conveying of the religious message. Paying attention to the Quranic 

parameters of the propagation reveals that the propagation current is 

not merely to announce and convey the message but also its success 

depends on scholastic and strategic look to the complicated 

dimensions of the propagation and its effective factors. The 

examination of the effects and several measures in this field shows 

that the available sources and approaches have mostly focused on the 

individual propagation methods and the explanation of the textual
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Abstracts  
The Examination of the Impact of 

the Object of Knowledge on Ethics 

from the View of the Noble Quran 
 Hamed Maskoob (PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

 Sayyed Muhammad Baqer Hujjati (Full professor at Azad University of Tehran) 

 Mahdi Mehrizi (Associate professor at Azad University of Tehran) 

his note has tried to study the effect of the object of knowledge 

on ethics from the view of the holy Quran. So, at first, the holy 

Quran verses with deliberated view have been investigated and the 

knowledges which have been emphasized in the Quran and are 

effective on ethics have been sorted and observed which are: 1- The 

knowledge of the world, 2- The knowledge of hereafter, 3- The 

knowledge of sharia law and ethical commands, 4- The knowledge of 

Shayṭān (the devil) and the ways to fight, 5- the knowledge of man,
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