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      ن مقاالتی تدویراهنما  
  . باشندی نوآوری، مستند و دارای، پژوهشید علمیمقاالت با ـ
  .گر ارسال شده باشدی دۀی نشریا برای چاپ شده یگری دۀیًا قبال در نشری باشد ینترنتید ای نبایاالت ارسالمق ـ
  .دار نباشند  شماره آماده شود و دنبالهیک یمقاالت برا ـ
  .شتر نباشدیب) لمهک ٢۵٠هر صفحه ( شده ینیچ  حروفۀ صفح٢۵ از ی ارسالۀمقال ـ
  .مشخص شود... ، و٢ـ٢، ١ـ٢، و ...، ٢ـ١، ١ـ١ آنها با ۀرمجموعیو 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 
) صـفحه/ جلـدۀا شـماریـ صفحه ۀشمار:  مؤلف، سال انتشارینام خانوادگ(ن پرانتز به صورت یله بارجاعات در متن مقا ـ

  .نوشته شود
 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 ین و از سمت چپ در بین، به صورت التیتمنابع ال ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بالفاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر یم سانتیون یک (یم به صورت جدا از متن با تورفتگی مستقیقولها نقل ـ
  . درج شودی در پاورقیبات خارجکی و تریص تخصیها  خاص، واژهی نامهاینیل التکش ـ
  . درج شودیدر پاورق) رسد ی به نظر میّه به نظر مؤلف ضرورک یحاتیتوض (یحی توضیادداشتهای ـ
  .دیایان مقاله بی مأخذ در فهرست پایلیب متن و مشخصات تفصیادداشتها به همان ترتیارجاع در  ـ
بـه ) سندگانیـنو(سنده یـا نام مشهور نوی ی نام خانوادگییب الفبایساس ترتان مقاله و بر ای، در پامنابع مورد استفاده در متن ـ

   :ر آورده شودیشرح ز
در (ا مـصحح، نوبـت چـاپ یـ، نـام متـرجم، محقـق تـابکنـام ، )سندگانینو/ سندهینو(، نام ینام خانوادگ: تابک  
 ی سـالهایب بـرایـبـه ترت. (ا میـ. ق. خ انتـشار شی، محل نشر، نام ناشر، تار)ستیاز نیه چاپ نخست باشد نک یصورت
    ).یالدیا می ی، قمریشمس
 جلد، ۀسال، شمار/ ، دورههینام نشر، »ومهیعنوان مقاله داخل گ«، )سندگانینو/ سندهینو(، نام ینام خانوادگ: مقاله  
    .خ انتشاریتار

  .ینترنتیگاه ایس پا، نام و آدر»ومهیعنوان موضوع داخل گ«سنده، ی، نام نوینام خانوادگ: ینترنتی ایگاههایپا  
د شـود و یـ قیسیـ و انگلی بـه دو زبـان فارسـی متبـوع وۀ و نام مؤسسیا عنوان علمی ی دانشگاهۀسنده، رتبیامل نوکنام  ـ

  . ارسال گرددیکیترونک الی تلفن و نشانۀ، شماری پستیهمراه با نشان
  .ش مقاالت آزاد استیرایمجله در و ـ
  . استی الزامیبان و ادب فارسّ مصوب فرهنگستان زیت دستور خط فارسیرعا ـ
  .ردیگ ی انجام م<www.razavi.ac.ir> یات به نشانیت نشریری مدۀق سامانیًافت مقاالت صرفا از طریارسال و در ـ
 یهـا انامـهیا رایـ )٩١٧٣۵ -۴۶١: یصـندوق پـست،  مقـدسمـشهد( دفتـر مجلـه یق نـشانیت مجله از طریریارتباط با مد ـ

<razaviunmag@gmail.com> و <razaviunmag@yahoo.com>ر استیپذ انک ام.  
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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٢١ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  اقیس و نزول سبب اعتباری رسبر

  ریتفس در دو آن تعارض و تعامل و
  ١اکبر بابایی   علی  
  ٢  رحیم حاصلی ایرانشاهی  

  دهکیچ
، باشد ثابت ها  آنیموضوع ارتباط و نزول دری وستگیپ که یصورت در اتیآ اقیس
 اسـباب. شـود توجـه آن بـه اتیآ ظهور فهم در دیبا که است اتیآ معتبر نیقرا از

 از، باشـدیی محتـوا وی سـند صـحت طیشرای دارا که یصورت در زین اتیآ نزول
 ریستفـ در. اسـت الزم اتیـآ ریتفـس در زیـن آن بـه توجه که است اتیآ فهم نیقرا
 در مقالـه نیـا. تعـارض اتیـآی برخـ ریتفس در و دارند تعامل دو نیا اتیآی برخ
 ازیی هـا نمونه ذکر و نزول اسباب و اقیس اعتبار طیشرا انیب از پس که است صدد
ی یکـ میتقد وجه و یبررس را ها  آنانیم تعارض استقرار موارد، دو آن تعامل موارد
  .کند انیب دو آن اعتبار کمال به توجه با را یگرید بر دو آن از

  .تیوال اتینزول، آ سبب و اقیس نزول، تعارض اق، اسبابیس :یدیلکواژگان 

                                                        
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/١٠/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(ababayi@rihu.ac.ir)شیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دان. ١
  .(haseli.rahim@yahoo.com)) نویسندۀ مسئول(کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث . ٢
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  مقدمه
 اتیآی ها آموزه که کند  میکمک ما به احکام استنباط و ریتفس در اتیآ اقیس به توجه
 نیهمچنـ. مینـشو اشـتباه دچـار هـا  آنفهم در و میبنگر خود مناسبشکل  در را یقرآن

ی پـ در را یاحکـام انیـب و شـده میکـر قرآن ازی اتیآ نزول سبب کهیی ها نهیزم شناخت
، هـا آن از متعالی خدا مراد به بردن یپ و اتیآ ازی اریبس حیصح ریتفس در زین اند داشته

 اتیواقع با را شیخوی ریتفسی ها برداشت مفسر شود  میموجب و داشته میمستق یریتأث
 بـه توأمـان توجـه رو نیـا از. سـازد منطبـق آن شیدایـپی ها نهیزم و طیشرا و نزول زمان
ی معان کشف، ظالفا حیصح میمفاه به بردن یپ چونی جینتا، نزول سبب و اقیس ۀقاعد
 در را... و متعدد ریتفاس انیم در حیصح ریتفس به بردن یپ، اتیآ مقصود شدن روشن و
  .دارد یپ

 کـه کننـد  مـیانیـب راای  نکته ،اقیس و نزول اسباب از یک هر، موارد ازی اریبس در
 شـود  مـیفهم یا دییتأی مطلب، نزول سبب به توجه با گاه. است ناتوان آن انیب دری گرید
، محتمـلی معـان انیـم از کـه اسـت نـزول سـبب نیـا و است قاصر آن انیب از اقیس که
 اطـالع و هیآ ریتفس موارد ازی اریبس در. کند  مینییتع هیآ مراد و معنا عنوان به را یمطلب
ی اریـمع دیـآ  مـیدسـت بـه اقیس قالب در ًعمدتا که آنی مفهوم ویی محتوا اتیجزئ از

، هـستند زین متواتر گاه که یاتیروا، یموارد در و است نزول اسبابی ابیارز و نقد جهت
 را آن تـوان ، نمـیاقیسـ بـه توجـه بـا کـه کننـد  میانیب اتیآ موضوع عنوان به را یمطلب

 شـده موجب نزول اسباب اتیروا و اقیس انیم برخورد گونه نیا. دانست اتیآ موضوع
ی دارا را اقیسـ گـاه، خـودی کالمـ اعتقـادات بـا متناسـب مفـسران ازی اریبـس تا است
 ریتفـس در دو نیا ریتأث تیاهم. دهند حیترج اقیس بر را نزول سبب گاه و بدانند تیّحج
 بـر دو نیـا از ییکـ میتقـد وجـه و تعـارض و تعامل و ها  آناعتبار ۀدربار که دارد اقتضا

  .شود بحثی گرید

  اقیس اعتبار .١
، روش و قـهیطر ،)۴٣۶: ١۴١٢، یاصـفهان راغـب( رانـدن شیپـی امعنـ بـه لغـت در »اقیس«

 در و اسـت آمـده )اقیسـ ۀ واژ/٨: ١٣٧۶دهخـدا، ( حـساب نوشتن قواعد و سبک و اسلوب
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 اثـر بـر کـه است سخن یک یا متن یک عبارات یا واژگانی برای ژگیوی نوع، اصطالح
  .)١٢٠: ١٣٧٩،  و دیگرانییبابا( دیآ  میوجود به گریدی ها جمله و ها کلمه با ها  آنبودن همراه
 ثعلبـی: ک.ر(اند  داده قرار اهتمام مورد را اقیس به توجه مفسران، ریتفس خیتار طول در
 ؛ معمـر بـن۵/٩٢ و ۴/٧٠،  ۶۵۴ــ ٣/۶۵٣: ١۴٢٣؛ بلخـی، ١١٧ــ۶/١١۶ و ١۶٣،  ٢/۶٠: ١۴٢٢، نیشابوری
 ؛٣/٢۵٨: ١۴١٧ طباطبـــایی، ؛٢/١٣٠: ١۴٢١؛ نحـــاس، ١/۴٠٣: ١۴١٢ طبـــری، ؛٢/٢٣: ١٣٨١مثنـــی، 

آن   نیز اسـتناد بـهشده از معصومان و در روایات تفسیری نقل )٢/٧۴٣: ١٣٧٢طبرسی، 
 به  در میان تفاسیر قرون بعدی نیز.)۵/٢۴: ١٣٨٨کلینی، ( شود  میدر فهم معانی آیات دیده

 خصوص در قرن چهارم با نگاشـته شـدن تفاسـیر فقهـی و اجتهـادی کـه در تدریج و به
سیاق آیات بیـشتر  اهتمام به، صورت استداللی آمده است ی تفسیری بهها استنباط ها آن

برای نخستین بـار وارد ، معنای اصطالحی شده و استفاده از سیاق با استعمال لفظ آن به
  ١.شود  می تفسیرۀحوز
 نوشـتار و گفتـاری درونـی هماهنگ به، ریتفس امر در آن به استناد و اقیس اعتبار لیدل
 میحک فرد رایز ؛گردد  میباز ها جمله مفاد و ها واژهی معنا نییتع در آن ریتأث و عاقل افراد
، اقیسـ گرفتن دهیناد لذا، کند  نمیاراده را ناسازگاری معان برد  میکار به که یجمالت از

 محـاورات در عقـال، لیـدل نیهمـ بـه و کنـد  مـیدار خدشـه را متن سبتنا وی هماهنگ
 توجه لزوم و کنند  میدرک را مخاطب مقصود، اقیس به توجه با سخنان ظاهر از شیخو
 اثـر بیـترت آن بـه ها زبان ۀهم در که دیآ  میشمار به محاورهیی عقال اصول ازی یک اقیس به

 کـه اسـتی طیشـرا احراز به منوط قرآن ۀمیرک اتیآ در اقیس اعتبار البته. شود  میداده
  .شود  میانیب مقاله ۀادام در

                                                        
 یطبر ریجر بن محمد تأویل آی القرآن البیان فی جامع در آنی اصطالحی معنا در اقیس لفظ کاربرد نینخست. ١

َال الـذین الَقـَو ۀ یـآ ریتفـس دری و ،برای مثال. آمده است) .ق ٣١٠. م( َ ِ
َّ َعلمـون لـو الَ یَ ْ َ َ ُ َ ُلمنـا اهللاَکُی ْ ّ َ ُ ِّ) ١١٨/ بقـره( 

 سـخن نیتـر حیصح«: سدینو  میو ردیپذ  نمیدانند  میاعراب را »نیالذ «از مقصود کهرا ی کسان دگاهید
 قـراری اتیـآ اقیسـ در رایـز ؛نـصاراست تنهـا خدا مقصود ندیگو  میکه استی کسان سخن، نهیزم نیا در

 القـرآن احکـامو پـس از آن در ) ١/۴٠٧: ١۴١٢ی، طبر( »دهد  میخبر ها  آنرفتار از خدا که است گرفته
َآىت املـَو  ۀیـآ ریتفـس در ،مثـالی بـرا. که با رویکرد فقهی نگاشته شده است است جصاص ْ َال َ َ ِحبـه ذوی  َ

َ ِ ِّ ُ
َالقـرىب ْ ُ ْ
 )در رایـز ؛ردیپـذ  نمـیباشـد واجـب ۀصـدق، مالی اعطا از مقصود که را احتمال نیا) ١٧٧/ بقره 

َوأق : است آمده هیآ اقیس َ َام الصالَ َّ َة وآىت الـزاکَ َّ َ َ  داللـت، دارد واجب زکات در ظهور که »زکات «نیا ذکر و َةَ
  .)١/١۶٢: ١۴٠۵، جصاص( ستی ذکر شده زکات واجب نًقبالکه ای   که مقصود از صدقهکند می
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  معتبر اقیس تحقق طیشرا .١ـ١
ی زیادی صورت گرفته ها تالش، وجود سیاق معتبر و ارتباط میان آیات برای پی بردن به

تـوان گفـت کـه   می اما)١٨۴: ١٣٧٣عمید زنجانی، ( است ّتکلف کشیده شده بهنیز که گاه 
 ارتبـاط. ٢؛ پیوسـتگی در نـزول. ١: الزم اسـتقق سیاق معتبر وجود سـه شـرط برای تح
  . مخالف با سیاقِتر عدم وجود دلیل قوی. ٣؛ یموضوع

. هنگـام نـزول اسـت از آیات بهای  پیوستگی مجموعه، مقصود از پیوستگی در نزول
بـا همـان ، کـه سـیاق در صـورتی اعتبـار دارد کـه جمـالت آن آن معناست این شرط به

 بـودن نـهیقر مـالک رایـز ؛ از گوینده صادر شده باشنداند که در متن قرار گرفته تتابعی
 اسـتی هیبد و است میحک و دانا ۀندیگو از متناسبی معان با الفاظ شدن صادر، اقیس
 محقـق انـد شـده داده قـرار هـم کنار در کهیی ها جملهی برای صورت در، مالک نیا که

 باشندی صدور ارتباط و اقتران و تتابعی دارا زین تکلمم از صدورشان هنگام در که است
 جمـالت آن در معتبـر اقیسـ، نباشـد محقـق هـا جمله نیبی صدور ارتباط نیا جا هر و

 مفـاد و هـا واژه فهـم در و نمـود اتکـا آن بـه متـصل ۀنـیقر عنوان به بتوان تا ندارد وجود
  .)١٢٩ ـ١٢٨: ١٣٧٩،  و دیگرانبابایی: ک.ر( گرفت کمک آن از ها جمله

 مفـاد در و ردیـگ  میتئنش ها جمله تتابع از کهی اقیس تحققی برا گریدی اساس شرط
 داشـتهی مفهوم وی موضوع ارتباط هم با ها جمله که است آن شود  میواقع مؤثر ها جمله

 در رایـز ؛باشـند شـده صـادر مطلب یک ۀافادی برا و موضوع یک رامونیپ ها  آنۀهم و
 شـده صـادر گرییکـد از مستقل مطلب یا موضوع چند یا دو ۀاردرب ها جمله کهی صورت
 امـر گرییکـد بـا ها  آننداشتنیی محتوا تناسب و هم با ها جمله آن بودن ارتباط  بیباشند
 رینـاگز و اسـت نبـوده نـدهیگو مـرادیی معنا نیچنکه  میکن دایپ قطع تا ستینی نامعقول

 دایـپیی محتـوا تناسب و ارتباط گرییکد با که میکن حملیی معنا بر را ها جمله آن میباش
 ناهمگونی ها جمله صدور نبودن معقول، اقیس بودن نهیقر مالک گرید ریتعب به و کنند

 مـالک نیـا و اسـت واحـد موضوعۀ دربار واحد مجلس در دانا ۀندیگو از نامتناسب و
 طلـبم ۀافـادی برا و واحد موضوع رۀدربا ها  آنۀهم که است محققیی ها جمله در تنها

 ردیـگ قـرار گـریدی هـا جمله نیب معترضه ۀجمل چند یا یک اگر نیبنابرا. باشندی واحد
 بـر را هـا  آنو کـرده تـصرف معترضهی ها جمله ظاهری معنا در اقیس لحاظ به توان نمی
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: همـان: ک.ر بیـشتر توضـیح بـرای( نمـود حمـل بعـد و قبـلی هـا جملـه بـا متناسـب ییمعنا
  .)١٣٧ـ١٣۶

 آن خـالف بـر تـر یقـو یلـیدل کـه اسـت نیا، معتبر اقیس حققتی برا شرط نیسوم
 یبـرا هکـ اسـت یظهـور زانیـم به، ریتفس در اقیس اعتبار و بودن نهیقر ّحد رایز ؛نباشد

 و اسـت اتیـآ ظـاهر تیـحج ازی ناش اقیس اعتبار و دیآ  میدیپد اقیس به توجه با اتیآ
 نباشد آن خالف بر تر یقوی لیدل یا نهیقر که است آن به مشروطای  هیآ هر ظاهر تیحج
 مخـالف، حیصـری داللتـ بـا معتبر یتیروا ای یعقل یبرهان مانند تر یقوای  نهیقر اگر پس
 متعـالی خـدا مراد از کاشف تواند  نمیو ندارد اعتبار ظهور آن، باشد اتیآ اقیس ظهور
  :که اند گفته لذا؛ باشد

 لیـدل کـه یصورت در، است اقیس با متناسبی معنا دو نیب ّمردد، متن که یهنگام در
 حسب به که ییمعنا، نباشد دست در ظاهر ریغی معنا حیترج یا نییتع بری گرید معتبر
، باشـد آن خالف بر معتبری نقل ای یعقل لیدل اگری ول؛ است ّمقدم، است ظاهر اقیس

 نظر در با بلکه، گرفت دهیناد اقیس با بودن مخالف خاطر به را معتبر لیدل آن توان نمی
 نیمتعـ، داردی کمتـر ظهور، اقیس با تناسب نیع در که ییمعنا، معتبر لیدل آن گرفتن
  .)١٢۴: همان( شود می

ی فرازهـا انیـمی همـاهنگ و ارتباط وجود ،اقیس بودن نهیقر کمال، گرید عبارت به
ی همــاهنگ و ارتبــاط وجــود و اســت مکــیح ۀنــدیگو از هــا  آنصــدور لیــدل بــه یقرآنــ
 نـدهیگو مـراد از کاشـف و معتبری صورت در، ظهور نیا و است تایآ ظهور ۀدآورندیپد

  .نباشد آن مقابل در معتبر اتیروا جمله از گریدی لیدال و نیقرا که است

  نزول سبب اعتبار .٢
 بـاال خرمـا درخـت از آن بـا کـه اسـتی سمانیـر آن و اسـت »سـبب «جمع »اسباب«

، )٨۴ /کهـف( لهیوسـی معنـا بـه ژهوا نیـا اسـتعمال. )٣٩١: ١۴١٢، یاصـفهان راغـب( رونـد می
ــخو ــره( یشاوندی ــواب، )١۶۶ /بق ــافر( راه و )١٠ /ص( اب ــآ در، )٣۶ /غ ــرآن اتی ــر ق ، میک
 دانشمندان و مفسران اصطالح در نزول سبب. ستین آنی لغوی معنا اصل با مناسبت بی

) یا سـوره یا اتیآ یا هیآ( یقسمت، آنی اقتضا به که استی پرسش یا دادیرو، یقرآن علوم
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 و دادهایـرو آن ۀمجموعـ بـه و اسـت شـده نـازل آنی پـ در یـا همزمـان، میکر قرآن از
 اسـباب تفـاوت .)١۴۴: ١٣٧٩گـران، ید ویی بابـا( اسـت شـده گفته »نزول اسباب «ها پرسش
 و انیبی برا قرآن ازی اتیآ که استی امر، نزول شأن که است آن زین »نزول شأن «با نزول
 و حـوادث هـم امـر نیـا و برود اتیآ آن نزول انتظار نکهآ بدون، است آمده آن حیتوض

 یا و ها سال بسا چه که را یامور هم و شود  میشامل را اسالم صدر در شده واقع اتفاقات
  ١.اند شده محقق اسالم ظهور از شیپ ها قرن

 میتفهـ ۀلیوسـ ْسـخن و گفـتن سـخن ابزار ْزبان که است آن، نزول سبب اعتبار لیدل
 مقـصود، آن ۀیـحال قـراین و ابـزار نیا از استفاده با متکلم؛ است مخاطب به متکلم مراد
 قـراین همـان بـه توجـه با هیاول مخاطب که استی عیطب. کند  میالقا مخاطب به را خود
 افـتیدر ٢،رود  مـینیبـ از قراین ظرف که زمان گذشت بای ول ابدی میدر را مرادی معنا

 بـه توجـه رو نیـا از. شود  میمشکل اعصار طول در مخاطبان ریسای برا متکلم مقصود
 و داردی اساسـ نقش ها  آنحیصح فهم در، اتیآی برخ نزول ۀنیزم عنوان به نزول اسباب
 ریتفـس مـشکالت ۀکننـد برطرف و اتیآ یمعان درک و فهمی ابزارها ازی کی آن به علم
 منافـات آنقری جاودانگ با اتیآ نزولی فضا به قرآن ریتفس اشتراطکه  نشود گفته. است
 گفته سخن محاورات در آنان روش با و مردم زبان با اتیآ ظاهر انیب در قرآن رایز ؛دارد
ی فـضا بـه توجـه بـا رای کالمـ هری معنا که است نیا محاورات در مردم روش و است
ی فـضا بـه توجـه با دیبا زین را قرآن اتیآی معنا جهینت در و آورند  میدست به آن صدور
 روش قـرآن ریتفـس در اتیـآ صـدوری فـضا بـه توجـه لـزوم و آورد تدس به اتیآ نزول
 بـه مختلـفی هـا انیـب بـا ،پژوهـان قـرآن. ندارد منافات آنی جاودانگ با و استیی عقال
  :جمله از، اند کرده اشاره اتیآ فهم در آن نقش و دیفوا و نزول اسباب اعتبار

                                                        
 تعامـل و اعتباری بررس هنگام در نزول اسباب و نزول شأن انیمی تفاوت آنکه لیدل به که است ذکر به الزم. ١

 در، دیـآ  مـینزول اسباب ۀدربار آنچه، قیتحق نیا در، ندارد وجود اتیآ ریتفس در اقیس با ها  آنتعارض و
 نـزول اسـباب اتیـروا مانند زین نزول شأن اتیروا از مواردی برخ در لذا، است صادق زین نزول شأن مورد

  .است شده استفاده
 مـردم زبان با قرآن نکهیا به توجه با اما دارد منافات قرآنی جاودانگ با انیب نیاکه  شود گفته است ممکن. ٢

 معنـا آن صـدوری فـضا بـه توجـه بـا رای کالمـ هـر کـه است نیا عقال روش و است گفته سخن آنان با
 فهـم ِروش نیا و آورد دست به ها  آننزولی فضا به توجه دیبا زین را اتیآی معنا شود می روشن، کنند می
  .نداردی منافات قرآنی جاودانگ با و است کالم از معنا
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  :سدیون  مینزول اسباب شناخت دیفوا انیب ضمن برهانال در یزرکش
 قیـطر النـزول سـبب انیـب :ّیریالقـش بـوالفتحأ خیالـش قالی المعنی عل الوقوف ومنها

 شـناخت دیـفوا ۀجملـ از؛ )١/١١٧: ١۴١٠( ...زیـالعز الکتـابی معـان فهـمی ف] ّیقو[
گاه نزول اسباب  گفتـه زیـنی ریقـش ابـوالفتح. اسـت ]مـهیکر اتیـآ ی[معنا بر شدن آ
  . ...است زیعز کتابی معنا فهم یبرا محکمی روش نزول سبب انیب: است

  :است نوشته نزول سباب ادیفوا انیب در زینی وطیس
گاه آن دیفوا گرید از  گفتـه هیـمیت ابن. است ]آن از [اشکال رفع و اتیآ یمعنا بری آ

، سـبب بـه علم رایز؛ کند  میکمک هیآ ]یمعنا [فهم به نزول سبب شناخت که است
  .)١/٨٢: ١٣۶٣( است مسبب به علم موجب

  :سدینو  مینزول اسباب شناخت دیفوا شمارش ضمنی زرقان
گاه دوم ۀدیفا  اشـکال دفـع و هیآ مفاد فهم در آن از گرفتن کمک ،نزول سبب ازی آ
 ناختشـ: اسـت گفتـهی واحدی حت که] است مسلم قدر آن دهیفا نیا و[ است آن از
گاه بدون هیآ ریتفس : ١٩٨٨( ستیـن ممکـن آن نـزول راز انیـب و آن داسـتان از شـدن آ
١/١٠٩(.  

  :است آمده دیالتمه کتاب در
گاه بسا چه  از، بـوده هیـآ نـزولی مقتـض کـهای  هیـاول مناسبت و نینخست ۀحادث ازی آ
  .)١/٢۴٢: ١۴٢۵معرفت، ( باشد هیآ رخسار از برداشتن پردهی ابزارها نیبهتر

 سـببی بـرا، قـرآن معـارف بـودن جاودانه وی جهان لیدل به که زینیی طباطبا عالمه
 مورد شدن روشن در را آن ریتأث، حال نیا با، ستین قائل اتیآ فهم دری مهم نقش نزول
  :سدینو  میو رفتهیپذ اتیآ نزول

 و نـدیگو  مـینزول اسباب، باشد  میمربوطه ۀیآ یا سوره نزول موجب که را ها نهیزم نیا
 خـصوص بـه نسبت هیآ کهی مضمون و نزول مورد از را انسانی ا اندازه تا ها  آندانستن البته
  .)١٢٠: ١٣٧۶( کند  میکمک، ساخته روشن، دهد  میدست به خود نزول مورد

گاه عدم  وی نـید احکـام فهـم در را انـسان مـواردی اریبـس در، نـزول اسـباب ازی آ
 نزول سبب بایی آشنا، مقابل در و اندازد  میرتیح بهی اله کالم اسرار وی اعتقاد مسائل
 رای الهـ نیقـوان و احکـام وضـع و عیتـشر حکمـت تا کند ککم پژوهشگر به تواند می
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 و ایـاتق و صـلحا شناخت، یقرآن عبارات و الفاظی معان فهم: لیقب ازی امور به و ابدیباز
گاه، منافقان و فاسقان زین  بـه رسـاندنی یـار، جامعـه دری اله نیقوان عیتشر ۀنحو ازی آ

، ٧۵، ٧٢: ١٣٧٧، یحجتـ: ک.ر( یابد دست... و قرآن خیتار ازی گزارش، یقرآن علوم مباحث
  .)١٠٢ و ٩٩، ٩۵،  ٨٢،  ٨٠

گاه  یخـدا مـراد و اتیـآ مفـاد شـدن روشن به کمک بر افزون ،نزول اسباب ازی آ
 شـده نـازل آنـان شـأن در اتیـآ کـه شود  مییافراد بایی آشنا موجب گاه، آن از متعال
گاه، نمونهی برا. است  ۀخانواد و نیرالمؤمنیام انفاق( دهر ۀسور اتیآ نزول سبب بهی آ

 مؤمنـان ریـام اخـالص و ثـاریا مقـام بـایی آشنا موجب ١ـریاس و مییت و نیمسک به شانیا
  .است حضرت آن بزرگوار ۀخانواد  ویعل

  معتبر نزول سبب تحقق طیشرا
ی بـرا کـه را یطیشـرا، مـضمون و سـند لحاظ از که استی نزول سبب معتبر نزول سبب

 علـم دیبا ریتفس مستندات رایز؛ باشد دارا است شده انیب ثیحد علم در اتیروا صحت
 کثـرت بـه توجـه بـا کـه ژهیـو بـه ،)٢١٩ ــ٢١۵: ١٣٧٩گـران، ید وی یبابـا: ک.ر( باشدی علم یا

 اتیروا جعل ای انیراو اجتهاد و نظر دخالت احتمال، نزول اسباب اتیروا انیم اختالف
 دیـترد نـزول اسـباب اتیـروا ازی رایبـس اعتبـار در جـهینت در و دارد وجود نزول اسباب
 نیقـرا بـه محفـوف ا یمتواتر که یتیروا به نزول اسباب دادن قرار نهیقر در نیبنابرا. است
 نیچنـ کـهی اتیروا و شود  میداده اثر بیترت ٢،باشد معتبر سندی دارا کم دست ای یقطع

 در کـه یاینـقر و هیـآ مـضمون با که یصورت در و شوند عرضه اتیآ ظاهر به دیبا نباشند
، صـورت نیـا ریـغ در و شـود  مـیاعتماد ها  آنبه، باشند سازگار، دارد وجود هیآ اطراف
 از نـزول اسـباب اتیـروا ازی ادیـز مقـدار اگرچـه بیـترت نیبد .شوند  میگذاشته کنار
  .)١٣٧: ١٣٧۶، ییطباطبا( اعتناست قابل و معتبر مانده یباق اما، گردد  میساقط اعتبار ۀدرج

                                                        
: ١٣۶٣، ینـیام: ک.ر، انـد کـرده اشاره نزول سبب نیا به که سنت اهل عالمان از تن ۴٣ از اطالعی برا. ١

  .۴١ـ٣٧: ١٣٧٧، یحجت؛ ٣/١٠۶
َّإمنا  ۀیآ ِنزول اسباب ۀنیزم در متواتر اتیروا انندم. ٢ ِلیُّ وِ ُم اهللا ورسوله والـذین آمنـوا الـذین ُکَ َ َِ ِ

َّ َّ ُُ َ َ َُ ُ َ ُ ّ َیمـون الـصالُ َّ َ ُ ُة ویـِ َ ن الـزاکَ َؤ َّ َ ُ َة ْ
َو ر ْ ُ َعـونِاکَ ُ )ی بحران شمهادیس، متعدد ریتفاس در هیآ نیا نزول سبب اتیروا نقل بر عالوه که) ۵۵ /مائده
  .)٩۵ ـ ٢/۶٢: ١٣٨۴( است کرده نقل سنت اهل و عهیش از هیآ نیا نزول سبب در را تیروا ۴٣
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  اتیآ ریتفس در نزول سبب و اقیس تعارض و تعامل .٣
 یگـرید، اتیآ از حیصح فهم در که است قادر اقیس و نزول سبب عامل دو از یک هر
 گـاه و معتبـر سـند فاقـد نزول سبب رشیپذی برا استی عامل اقیس گاه؛ رساندی یار را

ی هـا دسـته انیمی اقیس ارتباط عدم یا ارتباط آن از استفاده با که استی عامل نزول سبب
 دفـع را گرییکـد و دارنـد تعـارض اقیسـ بـا نزول سبب زینی گاه و شود  میمعلوم اتیآ

  .میپرداز  میها  آنیبررس به ادامه در که کنند می

  معتبر سند فاقد نزول اسباب ّرد یا رشیپذ در اقیس نقش .١ـ٣
 آیـات راهنمایی مفسر در شناخت روایات صحیح از سقیم در تفسیر، از جمله آثار سیاق

 ر آیـات کـه در بـسیاری ازیشـده در تفـس نزول نقل با توجه به انواع روایات سبب. است
  مالک محکمی برای ارزیـابیْسیاق، ّی جعل و دس نیز وجود داشته استها زمینه ها آن
 ۀتأیید قرآن نیازمند است و طبق گفت زیرا حدیث در اعتبار خود به؛ رود  میشمار به ها آن

 با آیات قرآن مخالفـت نداشـته باشـد نبایـد طـرد کـرد و بـه را که آنچه،  نامعصوم
  ١.نباید اهمیت داد روایات مخالف نیز

 را سـیاق آیـات نزول با استناد بـه ّی بسیاری از پذیرش و یا رد روایات اسبابها نمونه
   آمـدهالمیـزان مثـال در یاربـ؛  مـشاهده کـردالمیـزانتوان در تفاسیری مانند تفـسیر  می

  :است
کـه   به طرق مختلف از عایشه و ابـن عبـاس نقـل کـردهالمنثور ّالدروطی در تفسیر سی

 کردند تـا اینکـه سـرانجام آیـات  میالؤروز قیامت سۀ  پیوسته دربارمردم از پیامبر
 َفمي أنت من ذرک ْْ

ِ ِ َ ْ َ َ َإىل٭ اَاهِ ِّرب ِ َ منتھَكَ َ ْ   . نازل شد)۴۴ـ۴٣ /نازعات( اَاهُ

  :نویسد  میعالمه
اسـت کـه آیـه آن  ایـن روایـات ۀچون حاصل هم، سازد  نمیات با این روایاتسیاق آی

 کـه در طـی آن بـه خـود پیـامبر[، در حالی که سیاق آیه پاسخ پرسش مردم است
  .)٢٠/١٩٨: ١۴١٧طباطبایی، ( رساند  نمیچنین مطلبی را] خطاب شده است

                                                        
 وافـق فمـا، اهللا تـابک یعلـ فاعرضـوه، ثیحـد یّعن مکجاء إذا«: قال هّنأ السالم هیعل] ّیالنب [عنه یرو. ١

  .)١/۵: تا ، بییطوس( »الحائط عرض به فاضربوا خالفه وما فاقبلوه اهللا تابک
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َصـبغة  در ذیـل آیـه قمیال تفسیر اینکه در ای َ ْ ْاهللا ومـن ِ َ َ ِ ً أحـسن مـن اهللا صـبغةّ َ ْ ِ ِ ّ َ ُِ َ ْ َ
 )از )١٣٨ /بقـره 

َصـبغة  ۀکه در ذیل جمل روایتی آمده است یکی از صادقین َ ْ ِاهللا ِ ّصبغه: اند  فرموده ،
سـیاق  صحت این روایـت را بـا اسـتناد بـه عالمه. )١/۶٢: ١٣۶٧قمـی، ( همان اسالم است

 زیرا در آن آیات ایمان به ؛)١/٣١۵: ١۴١٧طباطبایی، ( پذیرد  می)١٣٨ ـ١٣۶: بقره(آیات پیشین 
تمام انبیای الهی و تسلیم در برابر خدا راه هدایت معرفی شده است و ایـن تـسلیم شـدن 

ه  کتیت و نصرانیهودیگیرد و از رنگ   میه انسان به خودک است ییبهترین رنگ خدا
 اسـتاند، مبر تهپا نداشه ه خدا دستور داده بکن خدا تفرقه انداخته و آن را آن طور یدر د

  .)همان(

  اتیآی برا معتبر اقیس ّرد یا اثبات در نزول اسباب نقش .٢ـ٣
با آیات قبل و بعـد ظـاهر  ها  آنآیاتی وجود دارد که ارتباط، کریم در برخی از سور قرآن

گاهی از اسباب، در این موارد .نیست تواند عـاملی باشـد کـه وجـود یـا عـدم   مینزول آ
: فرماید  می قیامت آنجا کهۀدر سور، برای نمونه. سازد را روشن توجود ارتباط میان آیا

 
َ ُبؤاُ ِاإل َّ

ْان ْ َ ُ ِمئَس َ مبا قدم وأخرٍذَ َّ َ َ َ َّ َ َ ِ بل اإل٭ِ
ْ

ِ َان ْـَ َ ُ ٌسه بـصرية َس َ ِ ِ َِ ـ ْ ْ ولـو٭َ َ َألـىق َ ْ ُمعـاذیره َ َ ِ َ ِّرُ َ ال٭َ َ بـه لـسانْكَـ َ ِ ِ ل َكِ  َ ـ َ ْ َلت ِ
ِبه ْ إن علی٭ِ َ َ َّ ْ جخعه وقرَناِ ُ َ ُ َ ْ ُنهآَ َ فإذا٭َ َ

ْقرأناه فاتبع قر ِ َُ َْ ِ َّ
َ ُ َ ُنهآْ َّ مث٭َ ْ إن علیُ َ َ َّ َنا بیِ َ ُانهَ ُبـل  َّالَ ک٭َ ْ َبـون العاجلـةَ َ

ِ َ ْ َ ُّ ْ وتـذرون اآل٭ِ َ ُ َ َ َخـرةَ َ ِ 
ِّرُ َال  ارتباط آیات .)٢١ـ١٣ /هقیام( َ به لسانْكَ َ ِ ِ ل بهَكِ  ِ ِ َ َ ْ َلت َّمث ... ِ ْ إن علیُ َ َ َّ َنا بیِ َ ُانـهَ َ

 بـا آیـات قبـل و بعـد 
 انـد برخی کوشیده .از این رو مفسران در تفسیر این آیه سخن بسیار دارند، آشکار نیست

 ۀرا جملـ  و برخـی آن)١٠/٣۴٨: ١۴٢٠ابوحیـان، : ک.ر( سـیاق تفـسیر کننـد را با توجه به آن
خـاطر   بـهیامبرکه پ  و آن این استاند نزولی ذکر کرده و برای آن سبب معترضه دانسته

را بـر  که پیک وحـی آیـات هنگامی، دریافت و حفظ قرآن داشت  شدیدی که بهۀعالق
 .کـرد  مـیداد و عجلـه  مـیهمراه با او زبان خـود را بـه خوانـدن آن تکـان، خواند  میاو

 کنـیم  مـیرا بـرای تـو جمـع خـود مـا آن، خداوند او را نهی فرمود که این کار را مکـن
ن گروه از مفسران یا. )١٠/١٩۶: تا ؛ طوسی، بی٢٩/١١٧: ١۴١٢؛ طبری، ۴/۶۶٢: ١۴٠٧زمخشری، (

  قیامـت سـخنۀبـارکـه در را در سیاق آیـاتی این آیات، شده نزول نقل با استناد به سبب
 و آیـات ماقبـل و مابعـد انـد حـساب آورده  معترضـه بـهۀرا جمل گویند ندانسته و آن می

، نزول ایـن آیـات  و با استناد به سبباند تهموضوع دانس سیاق و هم قسمت معترضه را هم
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  اعمـالۀنامـ سـیاق مربـوط بـه را با توجه بـه را که موضوع آیات معترضه  کسانیدیدگاه
  .)٢۵/٢٩٧: ١٣٧۴مکارم شیرازی، : ک.ر(اند   کردهدانند رد می

 اتیــآ ریتفــس بــه نــزول ســبب دادن قــرار مــالک بــا کــه یمفــسران صــورت نیــا بــه
 و ماقبـل اتیـآ مجمـوع بـا اتیـآ نیا انیمی موضوع ارتباط وجود یطرف از، اند پرداخته
 نیـا مابعد و ماقبل اتیآ انیمی اقیس ارتباط وجود، گرید طرف از و کنند  میرد را مابعد

  .کند  میاثبات را اتیآ

  نزول اسباب اصالت یا اقیس اصالت .٣ـ٣
که هر کدام از  طینزول و همچنین شرای ی قرینه بودن سیاق و سببها مالک با توجه به

آیـد   مـیمیان این پرسش به، استناد شودها   آن دارا باشند تا در امر تفسیر بهدبای  میدو آن
امـا ، نـزول شـرایط اعتبـار را دارا باشـند کـه هـر یـک از سـیاق و سـبب که در هنگامی

را بایـد  همدیگر را تأیید نکنند و با یکدیگر تعارض داشته باشند چـه بایـد کـرد و کـدام
  ؟قدم داشتم

 ۀهمـی موضـوع ارتبـاط و نـزول دری وستگیپ، اقیس اعتبار تحقق شرط که شد گفته
 ماننـد و نـزول شأن اتیروا، کالم مقام، انیب نوع، اتیآ مفاد به توجه با(ها  هیآ و ها جمله
 است محقق معتبر اقیس، باشد معلوم شرط دو نیا که یموارد در و است گرییکد با) آن
 در نزول بیترت تیرعا عدم و قرآنی جیتدر نزول لیدل به اما. داد اثر بیترت آن به دیبا و
. بـود معتقد قرآن اتیآ ۀهمی صدور ارتباط و نزول دری وستگیپ به توان ، نمیاتیآ ۀهم

  :اند گفتهی برخ گرچه
، اسـت نزول بیترت همانی فعل بیترت که گذاشت آن بر را بنا دیبا قرآن اتیآ مورد در

 اسـت نـشده ثابـتی انـدک موارد در جز هم آن که گردد ثابت لیدل با آن خالف مگر
  .)١/٢٨: ١۴٢۵معرفت، (

 تـوان انـد نمـی نداشته نزول دری وستگیپ قرآن اتیآ شتریب آنکه لیدل به را قول نیا اما
 قـرار نهیقر شرط دو ازی کی اساس نیا بر و )١٢٩ ـ١٢٨: ١٣٧٩گران، ید ویی بابا: ک.ر( رفتیپذ

 یمـوارد در جز و دارد ازین لیدل به قرآن اتیآ شتریب در، )نزول در یوستگیپ( اقیس دادن
  .ردیگ  میقرار دیترد مورد، دارد وجود ها  آنصدور یوستگیپ بری لیدل که
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 کـالم ظهـور اساس بر و بودهی ظن ۀنیقر یک اقیس ۀقاعد که آنجا از گرید طرف از
 آن خالف بر) یعقل برهان ا یحهیصح اتیروا و اتیآ (تر یقوای  نهیقر اگر، است استوار

 یموارد در و است اقیس از حاصل ظهور نبودن مراد بری لیدل تر یقو ۀنیقر دیترد باشد، بدون
ۀ دربـار آنکـه لیـدل به، کند دایپ تعارض هستندی ظن اتیروا که آحاد اخبار با اقیس که
، )٧١ـ ١/۶٩: ١۴١٠مظفر، ( است مطرح یمتفاوتی کردهایرو ،ریتفس در آحاد اخبار تیحج
 را واحـد خبـر اگـر و است مقدم آن بر اقیس، میندان ّحجت ریتفس در را واحد خبر اگر
 دیـآ  میشیپ تعارضی ظن لیدل دو انیم صورت نیا در، میبدان معتبر و ّحجت ریتفس در
 قـراین بـهی تـساو صـورت در یـا و شـود ریتفس هیآ تر یقو ظن اساس بر که است الزم و
 اتیآ آن اساس بر، داده حیترجی گرید بر را یظن لیدل دو ازی یک و کرده مراجعه گرید
  .میینما ریتفس را

 اسـتناد هـا  آنبـه تـوان  مـیصـحت طیشرا احراز صورت در، نزول اسباب اتیروا اما
 با ا یباشد شده نقل تواتر قیطر به یتیروا گاه هر رایز ؛باشد اقیس خالف اگری حت نمود
 قـرآن اتیـآ همچـون، باشـد آشـکار زیـن آن داللت و باشد الصدور یقطع قراین به توجه

 بـه توجـه لزوم ۀقاعد طبق توان  میو )۵/۴٢٢ و ١/٣٢۵: ١۴١٧، ییطباطبا: ک.ر( است ّحجت
 اتیآ ظاهر از آنچه، موارد نیا در. نمود استفاده اتیآ ریتفس اریمع عنوان به آن ازقراین، 

 مـراد، شـود  مـیدهیـفهم اتیـروا از ینقـرای استقصا و فحص از قبل ـ اقیس به توجه با ـ
 تیـروا در اسـت ممکن رایز، دانست اتیآی جد مراد را آن توان  نمیو استی استعمال
ی معنـا و ظهـور، آن بـه توجه با که باشد اتیآی براای  نهیقر ا ییدیق، یانیب، نزول سبب

 و اخبـار دیـوگ  مـیکـه یاتیـروا امـا. )١١٩ ــ١٩۶: ١٣٧٩،  و دیگـرانییبابـا( کنـد رییتغ اتیآ
 داللت و سند نظر از که استی ثیاحاد مورد در ًاوال، کرد عرضه قرآن به دیبا را ثیاحاد

 مقـام در ًایـثان و )١/٣٢۵: ١۴١٧، ییطباطبـا( ستیـن هـا  آنتیـحج بری لیدل و اند مشکوک
 بلکـه، ستیـنی قطعـای  نـهیقر کـه لیـدل آن به اتیآ اقیس، نزول سبب با اقیس تعارض

 یحیصح اتیروا ّرد لیدل تواند ، نمیکند  میروشن را اتیآ ظهور تنها که استای  نهیقر
 تـر یقـو اتیـآ اقیسـ ظهـور از ها  آنظهور و هستند حجت قرآن اتیآ همچون که باشد
  .است
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  نزول  موارد تعارض میان سیاق و اسباب.۴ـ٣
 کثـرا.  آیـات کـم نیـستندۀشده در زمین ی نقلها نزول موارد اختالف میان سیاق و سبب

گاه نکته نیا به پژوهان قرآن  اتیـآ نزول اسباب مورد در که یمتضادی ها نقل با که ندا آ
 سـخن،  اسـتسـاخته فـراهم را هـا  آنفیتحر و جعل موجبات که یعوامل و شده ذکر
 هـا  آنصحت به نییق که یموارد در جز ـ نزول اسباب اتیروا تیّحج و اعتبار از گفتن
 کـه رفتیی ارهایمع و ّمرجحات سمت به دیبا ریناگز و ستای علم ریغی سخن،  ـ میدار
، ها آن نیتر مهم ۀجمل از که رساندی یار معتبر و حیصح اتیروا نشیگز در را مفسر تواند می
 رایـ ز؛کنـد  میداللت آن بر اقیس که است یظهور و هیآی ریتفس مفاد با نزول سببی برابر
؛ ١٧۴ــ٧۴ :١٣٧۶طباطبایی، : ک.در این زمینه ر( است ازمندین قرآن دییتأ به خود اعتبار در ثیحد

کرمانی،  ّ؛ حجتی١۴٨: ١۴٠١؛ مظلومی، ٣٠١: ١٣٧٠؛ رادمنش، ۴۴١ و ٢۶۶، ١۴٨: ١٣۵٩کمالی دزفولی، 
 نیــا در رو نیــا از. )۵: ١۴٢٠؛ بالغــی، ١١۴: ١۴١٢؛ جاللیــان، ١/١٧٧: ١٣۶٩؛ ذهبــی، ۶٩: ١٣۶٠
  .کند  نمیدایپ قراراست نزول سبب با اقیس تعارض، موارد گونه
ِنـزول دارای  ِی فکری در تعـارض سـیاق معتبـر بـا اسـبابها  بیشترین اصطکاکاما

میـان آمـده  پای عقایـد کالمـی مفـسران بـه ها  آنکه در شرایط اعتبار در مواردی است
پژوهان  نزول در میان قرآن که بیشترین بحث در مورد پذیرش سیاق یا اسباب چنان؛ است

در ، الـصدور که به استناد روایات متواتر یا موثـوق  در مورد آیاتی استسنت شیعه و اهل
 خصوص در ارتباط با امامـت و والیـت حـضرت علـی  و بهبیت ارتباط با اهل

بـسیاری از ، در ایـن مـوارد. ارتباط با این امر قـرار دارنـد  بیظاهربه اما در سیاقی ، است
نـزول ایـن   اسـبابۀت موجود در زمینـصحت روایا با وجود اذعان به سنت مفسران اهل

عنـوان مـالک  سـیاق دانـسته و از سـیاق بـه را با آیـات قبـل و بعدشـان هـم ها ، آنآیات
ایـن در که پژوهان شیعه معتقدند  اماقرآن. اند نزول استفاده کرده نپذیرفتن روایات اسباب

الـصدور   موثـوقرا از روایات متواتر یا موارد باید از سیاق آیات دست کشید و فهم آیات
  :اند استدالل کردهچنین جستجو کرد و 
 نمـود اسـتنادها   آنبه توان  مینزول اسباب اتیروا در صحت طیشرا احراز صورت در
 ایـ شـده نقـل تـواتر قیـطر بـهی خبـر گـاه هـر رایـز ؛باشـد اقیسـ خـالف اگـری حت
 اسـت حجت قرآن همچون، باشد آشکار ای یقطع زین آن داللت و باشد الصدور یقطع
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  .)۵/۴٢٢ و ١/٣٢۵: ١۴١٧، ییطباطبا(

  :اند نیز گفته
امـا ،  و شواهد ظـاهری اسـتقراینرعایت سیاق قبل و بعد و ، ّ اولی برای مفسرۀقاعد
 گیـرد  مـی قـرارقـراینالـشعاع آن  سـیاق تحـت،  دیگر تنافی پیدا کردقراینکه با  جایی

  .)٣/١٨ش: ١٣٧٣ایازی، (

را   والیـتۀکه سیاق آیـات پیرامـون آیـ کسانیالدین در پاسخ  که عالمه شرف چنان
، سـخن از دوسـتی و ش از آنی والیت نیز همانند آیات پـیۀ که در آاند ّدال بر این دانسته
این آیه و نزول آن در شـأن   بهاینکه خود ائمه با استناد به، پرستیّمودت است نه سر

 در حد تواتر روایـت ها  و این احتجاجاند خالفت ایشان احتجاج کردهئلۀ  و مسعلی
  :نویسد ، میاند شده

ًفإن المسلمین کافة« ّ ّمتفقون علی ترجیح األدلة ّ
ِ

لیل استسلموا لحکـم الـد علی السیاق وّ
مـسلمانان ؛ )١۶۶: تا بی( »یاق السكلذ ة فیی عدم الوثوق حینئذ بنزول اآلكلُّر فی ذالسو

، گاه بین سـیاق و دلیـل ین هربنابرا ؛ندا داستان ّ ترجیح ادله بر سیاق همۀجملگی دربار
علـت . شـوند  میکنند و تسلیم حکم دلیل  میرا رها مدلول سیاق، تعارض حاصل آید

  .نزول آیه در آن سیاق نخواهد بود اطمینانی به، که در صورت تعارض آن این است

بـر اثـر تعـارض  هـا  آنسنت در تفـسیر پژوهان شیعه و اهل که قرآن آیاتی را، در ادامه
 ذکـر ،ابنـدیدست  ها  آندیدگاه واحدی در مورد  بهاند نزول نتوانسته اق و اسبابمیان سی

میزان اعتبـار ، نزول بیان شد  اعتبار سیاق و اسبابۀکه در زمین کرده و با استناد به نکاتی
که در ایـن مـوارد بایـد اتخـاذ  را بررسی کرده و دیدگاه صحیحی ها  آنرا در مورد سیاق

  .کنیم  میکرد بیان
َلیـَا  :اکمال هیآ .١ َومْ ْأک ْ ُملـتَ ْ ُلکـ َ َیـنُکد ْمَ َوأمت ْمِ ْ َ ُمـتَ َعلـْی ْ ِنعمـىت ْمُکَ َ ْ ُورضـیت ِ ِ َ ُلکـ َ ِاإل ُمَ

َسـالمْ َ ْ 
ًدینا ِ )٣ /مائده(.  

  را بـهحـضرت علـی،  را بعـد از آنکـه پیـامبر هین آی نزول ایروایات متعدد
 ۀکننـد ی بیـانهـا  در سیاق جملـهاما، اند نقل کرده، ّعنوان ولی پس از خود معرفی نمود

  .ی حرام قرار داردها احکام گوشت
سـخن ، کـدام روز اسـت» الیـوم«ان مفسران در بیان این آیه و اینکه منظور از یدر م
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 یخ زنـدگی در تـاریار مهمـید روز بسی باین روزیه چنک تردیدی نیست ی است ولبسیار
کـه در   نـدارد چنـانا معنـی روز عـادیـک یت بـرایهمه اهم نیرا ایز ؛ باشدامبریپ

 اگـر :ه گفتنـدیـن آیـدن ای با شناهود و نصاری از یه بعضک ات آمده استیاز رواای  پاره
رضا،  دیرش( میداد  مید قراریروز را ع ما آن،  ما نقل شده بودیتب آسمانکدر ای  هین آیچن
  .)۶/١۵۵: تا بی

را  مقـصود از آن یعه نقـل شـده،سنت و شـ که از طرق معروف اهل یات فراوانیروا
 بـرای( ن فرمودیی خود تعینی را به جانشیعل،  امبریه پ ک است معرفی کردهیروز
: ١٣٧٢، ی؛ طبرس١/١۶٢: ١٣۶٧، یقم: ک.ر ریغد روز در هیآ نیا نزول بر دالی سن و عهیش ازی اتیروا دیدن

ی ب بغدادیطه خکنیاز جمله ا؛ )۴٢/٢٣٣: ١۴١۵عساکر،  ؛ ابن١۴۶ـ١۴٣: ١۴١۶، ی؛ بحران٣/٢۴۶
ت یـمان گرفتن بر والیر خم و پیان غدیبعد از جر: ه گفته استک ردهکره نقل یهراز ابو
 ّلکـ یومـولی صبحت مـوالأطالب  یاب بن ایا ّ بخّبخ« خطاب  و گفتار عمر بنیعل

َلیَا  ۀیآ، »مسلم ْوم أکْ َ َ َلُکملت ْ ُ ْ َیـنُکم دَ ِ . )٨/٢٨۴: ١۴٢٢، یبغـداد بیـخط: ک.ر(  نـازل شـدْمْ
 نه نقل کرده استین زمیز در ایگر را نیت دیزده روایس، عالوه بر این روایت المه امینیع
 اند بحرانی و حویزی نیز ده روایت را از طرق مختلف نقل کرده. )٢٣٢ــ١/٢٣٠: ١٣۶٣: ک.ر(
خم  ری در روز غدی والیت حضرت علۀه دربارین آیکه ا بیان شده است ها  آنه درک

ایـن،   اما با وجود،)١/۵٨٨: ١۴١۵، ی؛ حویز٣٢۶ـ٢/٢٢٣: ١۴١۶، یحرانب: ک.ر( نازل شده است
 مقـصود اند سیاق آن استناد کرده و گفته سنت در تفسیر این آیه به برخی از مفسران اهل

: ١۴١٢، یطبـر: ک.ر(  حالل و حرام نازل شـده اسـتیها ام گوشتکه احک  استیروز
مفـسران شـیعه ، ها  و در مقابل آن)٢/٨۴١: ١٣٨٣، شاذلی؛ ٣/٢٣٣: ١۴٠۵،  بغدادیی؛ آلوس۶/۵١

ی حـالل ها  اکمال مرتبط با احکام گوشتۀمعتقدند عالوه بر اینکه سیاق آیه با اینکه آی
توان مطابق   نمینزول دلیل وجود روایت صحیح اسباب به، و حرام باشد همخوانی ندارد

  .)٢٧١ـ۴/٢۶٣: ١٣٧۴مکارم شیرازی، : ک.ر( استناد کرد قول اهل سنت به سیاق
 نزول این آیـه بـرای قرینـه قـرار گـرفتن در مورد میزان صحت و اعتبار روایات سبب

  :ه شده استگفت
 نـزول است کـه بـر تیروا ٢٠ از شی نقل شده بی و سنیعه شقیه از طرکث ی احادنیا
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  .)۵/١٩۶: ١۴١٧، ییطباطبا( ١کنند  میت داللتیوالمسئلۀ  اکمال در خصوص ۀآی

بررسـی شـرایط اعتبـار  به، بی به میزان قرینه بودن سیاق این آیهدر ادامه جهت دستیا
  .پردازیم  میها  آنسیاق

و » ارتباط موضـوعی«، »در نزول پیوستگی«، شرط اعتبار سیاق، که گفته شد چنان
که هیچ یک از این سه شرط در مـورد  است» ِتر مخالف با سیاق عدم وجود دلیل قوی«

نزول از نزول مستقل این فراز  ًزیرا اوال روایات اسباب ؛است سیاق این آیات تحقق نیافته
رو شـرط پیوسـتگی در نـزول در  کنند و از این  میآیه از فرازهای قبل و بعد آن حکایت
تـر نیـز در   قـوییعنوان دلیل ن روایات بهیست و ایمورد سیاق این قسمت از آیه محقق ن

از نظر شرط  .آیند  میحساب بعد به بل ومقابل ارتباط سیاقی این فراز از آیه با فرازهای ق
  :توان پذیرفت  نمیدو دلیل ارتباط سیاقی فرازهای این آیه را به نیز» ارتباط موضوعی«

 ۀزیـرا در جملـ؛ سـنت دلیل ناسازگاری سیاق فرازهای این آیه بـا قـول اهـل به .کی
کـه   اسـت حرام در حال اضطرار بیان شـدهیها م استفاده از گوشتکح، پایانی این آیه

ی حرام در این روز و در نتیجه مرتبط نبـودن ها  تکمیل نشدن احکام گوشتۀدهند نشان
  .ی حرام استها  اکمال با احکام گوشتۀآی

بیـان  ی آیهها زیرا در جمله؛ سنت دلیل ناسازگاری مطالب این آیه با قول اهل به .دو
، شـود  مـیکفارأس یشده که اکمال دین سبب یأس کفار شده است و چیزی که سبب 

 بـه. ی حـرامهـا ان حکم گوشـتینه ب،  اسالم استی برایمک محۀفراهم ساختن پشتوان
را انتظـار یـز، اس فـرو رفتنـدیـان امـواج یفار در م، کبا نزول آیه در این روز، همین دلیل
حال سابق   اوضاع بهامبریان رفتن پین اسالم قائم به شخص باشد و با از مییداشتند آ

ه از نظر علم و تقوا ک یه دیدند مردک یاما هنگام، ده شودیًجا برچیالم تدربرگشته و اس
ن یعنـوان جانـش ر بـود بـهیـنظ  بـیان مسلمانانی در مامبریو قدرت و عدالت بعد از پ

                                                        
ـَیـ  ۀفی شـرۀیـن نـزول آأات در شیکه آن روااند   در ارتباطیگر دیت روا١۵ از یش با بیات تعداد روانیا. ١ َا أ ُّ ا َ

َالرسول بلغ م ْ ِّ َ ُ ُ ْا أنزل إلیَّ َ ِ َ
ِ ْ ِّ من ربَكُ َ ْ  مجمـوع و انـد کرده نقل سنت اهل و عهیش را ها  آنو باشند  می)۶٧ /مائده( ...َكِ

 کنـت مـن«: فرمـود خدا رسول آن در هک است ریغد داستان به مربوط که ودش  میثیحد ٣۵ ها آن
 آن صحابه از یاریبس جمع هک یقطع و متواتر است یثیحد شیفرما نیا خود و »...مواله ّیعل افهذ مواله

، ییطباطبـا( انـد نمـوده اعتـراف آن بـودن متـواتر بـه یسـن و عهیش یعلما از یاریبس جمع و ردهک نقل را
١۴١٧ :۵/١٩۶(.  
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را فـرا  هـا ی آندیـأس و نوم، یعت گرفته شدی او بی انتخاب شد و از مردم براپیامبر
  .)۴/٢۶٨: ١٣٧۴، یرازیش مکارم( دار استیدار و پا شهینی رییه اسالم آکدند یگرفت و فهم

ًاین شرایط اعتبار سیاق در مورد این فراز از آیه وجود ندارد و اساسا سـیاق معتبـر بنابر

نـزول  در مورد آن تحقق نیافته است تا بتوان قائل به استقرار تعارض میان سیاق و اسـباب
  .آن شد
َإمنا   : مائدهۀ سور۵۶ و ۵۵ ات آی.٢ َّ ِلیُّوِ ُم اهللاُکَ ّ َ ورسوله والـذین ُ ِ

َّ َُ َُ ُ ُمنـوا الـذین آَ َ ِ
َّ ُ َیمـون الـصالَ َّ َ ُ َة ِ

ُوی ن الزاکَ َؤ َّ َ ُ ِة و راکْ َ ْ ُ َ َعونَ ْ ومن٭ُ َ ـَ  َ َول اهللا ورسـوله والـذین َ ِ
َّ ََ َ َُ ُ َ ّ َّ َمنـوا فـإن حـزب اهللا  الغـالبونآَ َُّ ِ َ ْ ُ ُ ِ ّ َ ْ ِ ِ

َ ُ َ کـه روایـات 
پـس از ،  نازل شدی حضرت علۀه دربارین دو آیکه ا ن استبیانگر آ، متواتر فریقین

؛  ١/۶۴٩: ١۴٠٧زمخـشری، (آنکه در حال رکوع انگـشتر خـود را بـه فـرد سـائل صـدقه داد 
ــیوطی،  ــ١٢/٣٨٢: ١۴٢٠، ی؛ راز٢/٢٩٣: ١۴٠۴س ــن ؛١/١٧٠: ١٣۶٧، ی؛ قم ــر اب ــشقیکثی : ١۴١٩،  دم

. انـد فار نهی کـردهکتاب و ک اهلت یه از پذیرش والک هستندیاتیاما در میان آ .)٣/١٢۶
ن آیـات یـ اۀهمـکـه  انـد گفتـه سنت با توجـه بـه سـیاق ن اهلا از مفسریرو بعض از این
فـار دسـت بردارنـد و کهود و نصارا و ی یاری د ازین باانا که مسلماند  این نکتهۀکنند بیان

 پـاه مـاز بـه نکـ یناالبته مؤمنـ ؛ و نصرت رسانندیاریرا  نا خدا و رسول و مؤمنًمنحصرا
 اسـالم در آمـده که در سـلکـس کـنه هـر ، دهند  میاتکوع زکدارند و در حال ر می
: ١۴٢٠رازی، (  نمـودیاریـد یـفـار نباکز ماننـد یافرند نکه در دل کرا  ینیپس منافق، باشد
  :اند  نصرت است و نتیجه گرفتهیه به معناین دو آیت در ای که والاند  و گفته)١٢/٣٨٢

 و یدر شـأن علـ، نزول آن این آیه با توجه به سبب ندیگو  میهکه یدیدگاه امام... 
وع کـه در حـال رکـرا تنهـا اوسـت یـز، ت و خالفت آن جناب اسـتیص والیدر تنص

: تـا رضا، بـی دیرش؛ ١٢/٢۵: همان( ل استی بدون دلییمدعا، انگشتر خود را به سائل داد
  .)۴۴٢ـ۶/۴۴١

 نـزول ایـن آیـات را نفـی تبار سببتردید در اع، نزول کثرت و صحت روایات سبب
ست یـشرایط تحقق سیاق معتبر محقق ن این آیات نیز کند و نسبت به آیات قبل و بعد می

نـزول از نـزول  زیـرا روایـات اسـباب ؛نزول معتبر تعارض پیدا کند تا سیاق معتبر با سبب
حقـق بـرای ت» پیوستگی در نزول«کنند و در نتیجه شرط   میدو آیه حکایت مستقل این

ّدر رد ارتباط سیاقی ایـن آیـه » تر دلیل قوی«سیاق وجود ندارد و همین روایات به عنوان 
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زیرا چنـان کـه  ؛کنند  میآیند و اعتبار ظهور سیاق را بر فرض وجود رد  میحساب  بهنیز
از . اسـت معتبـر اقیس تحقق طیشرا از، »اقیس ّرد بر تر یقو لیدل وجود عدم«، ذکر شد

  :نیز با اشکاالت زیر مواجه است»  موضوعیارتباط«جهت شرط 
که عالمه  چنان، دهند  میبعد این دو آیه دو سیاق مجزا را تشکیل آیات قبل و :یکم
  :نویسد می طباطبایی

 و قبـل اتیـآ تفـاوت، )اتیـآ نیا انیمی اقیس ارتباط( فوق ۀگفت فساد بر شاهد نیدوم
ـ اَیـ ۀ یآ در رایز ؛است مضمون جهت از هیآ نیا بعد َأ ُّ َالـذین اَ ِ

ُآمنـوا َّ َذواالی َال َ ْ ُ ـ ِ
َّ َھودَت َوالنـص ُ َّ  یَارَ

َأولی ِ ْ ْبعضھم َاءَ ُ ُ ْ َأولیـ َ ِ ْ ٍبعـض ُاءَ ْ َ... )و نـدک  مـیینهـ فـارک تیـوال از را نامؤمنـ تنهـا )۵١ /مائـده 
 سبقت آنان یدار جانب و فارک کمک در هک لهیرذ نیا به افرندک دل در هک را نامنافق
 یرو و باشـد فـارک به خطاب ای مرتبط المک هکنیا بدون، دینما  میزنشسر ندیجو می

 ینهـ از پـس هکـ] ۵۶ و ۵۵ ۀیـآ از [بعـد اتیـآ خـالفه بـ، گردد فارک متوجه سخن
 فـارک گـوش بـه را مطلب خدا رسول هک دهد  میدستور فارک تیوال از نانامسلم
 هک را شان یدرون بیامع و استاستهز و هیسخر همان هک را آنان زشت اعمال و برساند
 اتیـآ و ننـدک  مـیانیـب را یغرض، قبل اتیآ پس، سازد گوشزدشان است نفاق همان
 وحـدت اتیآ دسته دو نیا نیب چگونه حال نیا با ندینما  میفایا را یگرید غرض، بعد
  .)۶/۶: ١۴١٧( !؟هست اقیس

 سـنت بـه بر اساس دیدگاه مفسران اهـل تواند  نمیاتین آیدر ا» تیوال «ۀلم ک:دوم
اق و یرا بـا سـیـز ؛نـزول تعـارض پیـدا کنـد باشـد تـا بتوانـد بـا سـبب» نـصرت «یمعنا

ًو مخصوصا جمالت  اتیات آیخصوص
 َبعضھم أولی ِ ْ ََ ْ ُ ُ ٍاء بعضْ ْ َ ُ  و ـ َومـن  َ ْ َ ْمـنُکوهلم َ ِ ْ ُ َّ ْم فإنـه مـَ ُ ْ َِ ُ َّ ِ ْ 

لـه بـا ین دو قبیبـه کـ بـوده یعقد و قرارداد،  نصرتیت به معنایزیرا وال، تناسب ندارد
و   شـوندیکـیله ین دو قبیکه ا شده  نمین عقد باعثیشده و ا  می منعقدیط خاصیشرا

 یگـرید  بـهیکـیوسـتن یه عقد آن باعث پک است یوالیت امر، اتین آیه در اکحال آن
» شان خواهد بـودیرا دارا باشد از ا ت آنانیه از شما والکو هر «: دیفرما  میچون، است

مقـصود از ، نـزول سخن امامیه کـه بـا توجـه بـه سـبب، رو از این. )١٠ـ ۶/۶: همان: ک.ر(
  .شود  میاثبات، اند والیت را سرپرستی و تنصیص والیت و خالفت حضرت علی دانسته

توان استقرار تعـارض میـان سـیاق و اسـباب نـزول را   نمیاین در مورد این آیه نیزبنابر
نـزول  اسـت تـا سـیاق بـا روایـت اسـباباعتبار سیاق محقق نشده  زیرا شرایط ؛پذیرفت
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  . پیدا کندتعارض
ََأا َی  ):غیتبلۀ آی( مائدهۀ سور ۶٧ۀ آی. ٣ ْالرسـول بلـغ مـا أنـ اُّ ُ َ ْ ِّ َ ُ ُ ْزل إلیـَّ َ ِ َ

ْ مـنَكِ ِّربـ ِ ْ وإنَكَ ِ عـل فمـاَ َ مل  َ ْ َ ْ َ ْ َ 
َبلغت رسالته واهللا ی ُ َ َّ ُ ََ َ َ ِ ْ ُعصمَّ ِ َ منَكْ َالناس إن اهللا ال ِ َ ّ َّ ِ ِ

َّ ْ َی القـومِدَ ْ َ َلکـا ْ َافرینْ ِ ِات متعدد در ی که با وجود روا
در سـیاق ،   اعـالم والیـت حـضرت علـیۀ در زمینـپیامبر  دستور وحی بهۀزمین

 دسـتورات از بارهـا آنـان رایـز ؛کتاب پرداخته اسـت سرزنش اهل آیاتی قرار دارد که به
 مفـسران ازی بعـض لیلد نیهم به، اند شده مرتکب را یاله محرمات و کردهی تعدی اله
: ١٣٨٣؛ دروزه، ۴/٣٧٧: ١۴١٢، یطبـر( دانند  میکتاب اهل مورد در زین را هیآ نیا، سنت اهل
٩/١٨٢(.  

را  عدم ارتباط سیاقی میان این آیـه بـا آیـات پیرامـونی، قراین عقلی و شواهد تاریخی
کید میتأیید و بلکه   بین این آیات و وجود سیاق )۴٣ــ۶/۴٢: ١۴١٧، ییطباطبا: ک.ر( کنند تأ

 بـودن تـر به دلیل قوی، فرض وجود ظهور سیاقی کنند و بر  میو آیات قبل و بعد را نفی
 ؛توان بـه سـیاق اسـتناد کـرد  نمیشود و در نتیجه  میمراد بودن ظهور سیاقی نفی، قراین

ُاهللاَو  ۀجمل از«زیرا در این آیه   داخـ رسـول کـه یحکمـ دیآ میبر ِاسَّالنـ َنِمـ َكُمِصْعَی ّ
 رسـول متوجـهی خطـر، آن غیـتبل بـا کـه اسـت بـودهی مهم امر، شده آن غیتبل به مأمور
 در، روزگار آن در انصار و یهود که یحال در، است بوده اسالم نید شرفتیپ ا یاکرم
 آن خـاطر بـه امبریـپ تـا شـود اسـالم متوجهی خطر آنان ۀیناح از که نبودندی طیشرا

 و حفـظ ۀوعـد، امیپ نیا ابالغ صورت در خود رسول به خداوند و بردارد غیتبل از دست
 اواخـر در معتبـری هـا نقـل اساس بر سوره نیا )همان( »بدهد را دشمن خطر از حراست

 ریـکث ابـن: ک.ر( شد نازل) یهجر دهم سال( الوداع ةّحج در اکرم رسول فیشر عمر
 و )٢/٨٨٢: ١٣۶٣، ینـیم؛ ا١/٣۵۴: ١٣٨٨، ینـی؛ کل٢/٢۵٩: ١۴٠۴، یوطی؛ سـ٢/٣٣١: ١۴١٩، دمشقی

 ۀیآ، نیبنابرا. نداشتند را مسلمانان عظمت و قدرت با مقابله توان کتاب اهل زمان نیا در
 کـه  رایکـسان سـخن تـوان  نمینیهمچن. ندارد کتاب اهل بای ارتباط چیه، بحث مورد

، هـا بـت بـه نـسبتیی ناسـزاگو بـه اسـالم دعـوت را هیآ نیا در َكْیـَلِإ َلِزْنـُأ اَم  از مقصود
، یبـدیم: ک.ر(انـد  دانـسته مـشرکان بـا قتـال و جهـاد دستور و مشرکان نید ازیی جو بیع

ــ٣/١٨٠: ١٣۶١ ــادی؛ ف١٨١ـ ــن١١٩: ١۴٢١، یروزآب ــکث ؛ اب ــشقیری ــ٢/٣٣١: ١۴١٩،  دم : ١۴٠۵، ی؛ قرطب
 امبریپ عمر سال نیآخر در ها بت شدن شکسته و مکه فتح از پس رایز ؛رفتیپذ ،)٢۴٢/۶
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 وجـود آنـان بـا قتـال و مـشرکان نید ازیی جو بیع و ها بت سبی برای مورد اکرم
  .شود داده دستور آن غیتبل به فهیشر ۀیآ در تا ندارد

 و کمرشـکن، نیسـنگی فـیتکل هیـآ نیـا در نیـز» موضـوعی ارتباط«از جهت شرط 
 ازی خطـر کتـاب اهل به آن ابالغ در تا است نشده صادر کتاب اهل ۀدربار فرسا طاقت
 را هیـآ نیـا تـوان  نمیپس ،)۶/۴٣: ١۴١٧، ییطباطبا( شود اهللا رسول متوجه ها ن آۀیناح

  .بودی موضوع ارتباط به قائل و کرد ریتفس اقیس با متناسب
 َلِزْنـُأ اَمـ ْغِّلـَب  از مقـصود، انـد شـده نقل هیامام و عامه طرق از کهی حیصح اتیروا اما

 کـه یهنگـام فهیشـر ۀیـآ نیـا کـه کننـد  مـینایـب اتیروا آن. سازند  میروشن را َكْیـَلِإ
 نـازل یعلـ تیوال ۀدربار، خم ریغد محل در گشت میباز ةالوداعّحج از امبریپ

 منـاکیب عمـل نیـا از جناب آن و نمود آن غیتبل به مأمور را اکرم رسول وندخدا و شد
 خدا لرسو که کند دچار شبهه نیا به را مردم، حکم نیای اجرا و غیتبل مبادا که بود
 نیهمـ بـه و دهد قرار خود نیجانش را خودی پسرعمو تا زند  میخود نفع به را حرف نیا

 کـه داد خبـر او به و کند غیتبل را آنی ترس چیه بدون که فرمود دیاک امر خداوند جهت
 آنجـا در امبریـپ و دیـگردی عمل هیآ نیا خم ریغد در و کند  نمیتیهدا را نامخالف
: ١۴٠۵،  بغـدادیی؛ آلوسـ٣/٣۴۴: ١٣٧٢، یطبرسـ( »مـواله ّیعلـ فهذا هموال کنت من«: فرمود

رضـا،  دی؛ رشـ۶/۵٨: ١۴١٧، یی؛ طباطبـا١/٣۶٠: ١۴١١، یاشـی؛ ع٢/۵١: ١۴١۵، یکاشـان ضی؛ ف١٩۵/۶
  .)۶/۴۶٣: تا بی

َإمنـا  ):تطهیـر آیـۀ(  سورۀ احـزاب٣٣ۀ  آی.۴ َّ ُریـدُی ِ ُاهللا ِ ُلیـ ّ َذهبِ ِ َالـرجس ُمُکَعـْن ْ ْ َأهـل ِّ ْ ـا َ ْلب َ  ِتْ
ُوی ْطھرمکَ ُ َ ِّ ًتطھـريا َ ِ ْ َ

 .همسران ، ها خطابات آن که موضوع در سیاق آیاتی است  این فراز از آیه
شده از فریقین بر نزول مـستقل آن و جـدا  که روایات متعدد نقل در حالی. هستندپیامبر 
؛ ٢/١٩٣ :١٣۶٧، ی؛ قمـ ۶ــ ٢٢/۵: ١۴١٢، یطبـر( از فرازهای قبل و بعد داللت دارنـد آن بودن
ــن ــ اب ــاتم،  یاب ــن . )۵/٣٧۵: ١۴٠۴، یوطی ســ؛٨/١۵٧: ١٣٧٢، ی؛ طبرســ٩/٣١٣١: ١۴١٩ح ــداد ای تع

ش از یرا از بـ عه نیـز آنیق و شـی طر۴٠را از  ها  آنسنت ه اهلک اد استیار زیروایات بس
یش بـ، التنزیل شواهد و در تفسیر )١۶/٣١١: ١۴١٧، ییطباطبا: ک.ر(اند  ردهکق نقل ی طر٣٠
،  ایـن روایـات.)١٣٩ ــ٢/١٨: ١۴١١، حـسکانی( وایت در این باره گـرد آمـده اسـتر ١٣٠از 
رو  از ایـن. انـد  نقـل کـردهبیت  اهلۀرا دربار نزول این فراز از آیه، خالف سیاق بر
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حــسن و ، فاطمــه، علــی،  رســول اکــرم«البیــت را   شــیعه مقــصود از اهــلمفــسران
، سـیاق سـنت بـا اسـتناد بـه  اهـلناکه برخی از مفـسر  در حالی،دانند  می» حسین
: ١۴٢٠، یراز( همـسران رسـول خداسـت ین فراز از آیه نیز مربوط بـها که خطاب اند قائل
  .)١۴/١٨٢: ١۴٠۵؛ قرطبی، ١۶٨/٢۵

نـزول  تردیدی در صحت و اعتبار روایـات سـبب، در این مورد نیز مانند موارد پیشین
زیـرا روایـات ؛ حاصل نشده است، اما شرایط تحقق سیاق معتبر میان آیات، وجود ندارد

د و پیوسـتگی در نـزول ایـن نـکن  مینزول از نزول مستقل این فراز از آیه حکایت اسباب
کننـد و افـزون بـر   می نفی،که شرط تحقق سیاق معتبر استرا جمله با آیات قبل و بعد 

،  پیـامبر(  در خصوص پنج نفربیت اری از آن روایات که بر حصر اهلیبس، آن
عنـوان  به، کنند  میداللت)  ت علی، حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسینحضر

بیـت بـر همـسران پیـامبر  تر در نفی ارتباط سیاقی و شامل نبـودن عنـوان اهـل دلیل قوی
نبودن ارتباط سیاقی بین این آیـه و ، بهترین وجه که مفسران شیعه به چنان. داللت دارند

از جملـه اسـتفاده از ؛ انـد ه بیـان کـردهیـت موجـود در آاستناد نکا آیات قبل و بعد را به
بایـست از   مـیدر این آیه که در صورت وجود ارتبـاط سـیاقی» مُک« ضمیر جمع مذکر

جمع بودن بیـوت در آیـات مربـوط بـه همـسران پیـامبر و ؛ شد  میاستفاده» ّکن«ضمیر 
بـه همـسران آن لحن تهدید و عتـاب در آیـات مربـوط ؛ در این فراز» البیت«مفرد بودن 

و » حـصر«حضرت و لحن تکریم و تشریف در این فراز از آیه و همچنین کاربرد ادات 
از جملـه نکـاتی هـستند ، دهد  میرا نشان در این فراز که عدم ارتباط موضوعی» قصر«

که بر ارتباط سیاقی نداشتن این آیه با آیات مربوط به همسران آن حضرت داللت دارنـد 
: ١۴١٧، ییطباطبـا: ک.ر(انـد  بیـان ایـن نکـات پرداختـه عه مفصل بـهکه برخی مفسران شی

  .)٢٩۶ـ١٧/٢٩٣: ١٣٧۴، یرازیش ؛ مکارم٣١٣ـ٣١٠/١۶

  یریگ جهینت
ی نـیقرا از دو هـر نزول اسباب و اقیس که میریگ  میجهینت شد انیب مقاله نیا در آنچه از

 دو آن از یـک هـر اعتبـاری بـرا امـا. اسـت الزم اتیـآ ریتفس در ها  آنبه توجه که است
 الزم طیشـرا آن احـراز اتیـآ ریتفـس در دو آن به دادن اثر بیترتی برا که استی طیشرا
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 اعتبار طیشرای بررس با شود  میدهید تعارض دو آن نیب کهی موارد ازی اریبس در. است
ی تعارضـ واقـع در و ستندیـن اعتبار طیشرا واجد دو آن ازی یک که شود  میروشن دو آن
 تیـب اهـل لیفـضا و تیـوال بـه مربـوط اتیـآ ازی اریبـس در و نـدارد وجود دو آن نیب
 به استناد با و دارد تعارض ها  آناقیس با ها  آننزول سبب است شده تصور که امبریپ
 سبب اتیروای بررس با، است شده نظر صرف ها  آننزول سبب با مناسبی معنا از اقیس

 تـسنن اهـل و عهیشـ انیم در ها  آنبودن اقاتف مورد و صحت، کثرت اثبات و ها  آننزول
 در و اسـت اعتبـار طیشـرا فاقـد شـده تصور اتیآ آن مورد در کهی اقیس شود  میروشن
 استناد با کهیی معنا جهینت در و شود  میدهید معتبر اقیس عدم بری شواهد زین اتیآ خود
  .است، خطاست شده انیب اتیآ آنی برا اقیس به
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  یشناس تابک
 دار، روتیـب، چهارم چاپ، یالمثان السبع و میالعظ القرآن ریتفس یفی المعان روح، محمود، یدبغدای آلوس .١

  .ق ١۴٠۵، یالعرب التراث اءیاح
، سـوم چـاپ ،بیـالط محمـد اسـعد قیـتحق، العظـیم القرآن تفسیر، محمد بن عبدالرحمن، حاتم یاب ابن .٢

  .ق ١۴١٩، الباز یمصطف نزار ةتبکم ،یسعود عربستان
  .ق ١۴١۵، الفکر دار، روتیب، یریش یعل قیتحق، دمشق ةنیمد خیتار، حسن بنی عل، عساکر ابن .٣
 دار ،روتیـب ،نیالد شمس نیمحمدحس قیتحق، العظیم القرآن تفسیرعمر،  بن لیاسماعی، دمشق ریثک ابن .۴

  .ق ١۴١٩یه، العلم تبکال
  .ق ١۴٢٠، رکدار الف ،روتیب، البحر المحیط فی التفسیر ،وسفیمحمد بن ، انیابوح .۵
  .ش ١٣۶٣، یاسالم بزرگ ۀکتابخان، تهران، چهارم چاپ، ریالغد، نیعبدالحس، ینیام .۶
  .ش ١٣٧٣، ٣مارۀ ش، مبین ۀصحیف ،» قرآنۀپیوستۀ چهر«، علی، محمدایازی .٧
  .ش ١٣٧٩، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، شناسی تفسیر قرآن روش، دیگران اکبر و علی، بابایی .٨
  .ق ١۴١۶ ،بعثت، تهران، القرآن تفسیر یف البرهان ،دهاشمیس، یبحران .٩
، حـوزه دانـش نـشر، قـم، العـام و خـاصال قیـطر مـن االمام نییتعی ف الخصام ةحج و المرام ةیغا، همو . ١٠

  .ش ١٣٨۴
  .ق ١۴٢٠، التراث العربی دار احیاء، بیروت، تفسیر القرآن الرحمن فی آالء، جواد، محمدبالغی . ١١
 اءیـح ادار، بیـروت ،شـحاته  محمـودعبـداهللا قیـتحق،  سلیمانتفسیر مقاتل بن، مقاتل بن سلیمان، بلخی .١٢

  .ق ١۴٢٣، العربی التراث
 التراث اءیحا دار ،روتیب ،القرآن تفسیر عن البیان و الکشف، میابراه بن احمد ابواسحاقی، شابورین یثعلب . ١٣

  .ق ١۴٢٢ی، العرب
 التـراث اءیـاح ارد، روتیـبی، قمحـاو محمدصـادق قیـتحق، القـرآن احکـامی، عل بن احمد ،جصاص .١۴

  .ق ١۴٠۵ ،یالعرب
  .ق ١۴١٢، برهان، تهران، میکر قرآن ریتفس خیتار، اهللا بیحب، انیجالل .١۵
  .ش ١٣٧٧ی، اسالم فرهنگ نشر دفتر، تهران، ششم چاپ، النزول اسباب، دمحمدباقریسی، تّحج .١۶
  .ش ١٣۶٠، اد قرآنیبن، تهران، قرآن تاریخ و علوم، علی، کرمانی ّحجتی .١٧
  .ق ١۴١١ ،یاسالم ارشاد وزارت، تهران، التفضیل لقواعد التنزیل شواهد، احمد بن داهللایعبی، انکحس .١٨
 ،قـم ،چهـارم چـاپ ،یمحالتـ یرسول دهاشمیس قیتحق ،نورالثقلین تفسیر ،جمعه بن یعل عبد ،یزیحو .١٩

  .ق ١۴١۵ ،انیلیاسماع
  .ق ١۴٢٢ی، العرب اثالتر اءیحا دار ،روتیب ،سوم چاپ، بغداد تاریخ، ، احمد بن علییب بغدادیخط .٢٠
  .ق ١٣٨٣یه، العرب تبکال اءیح ادار، قاهره ،الحدیث التفسیر ،عزت محمده، دروز .٢١
  .ش ١٣٧۶، دانشگاه تهران، تهران، نامه لغت، اکبر  علی،دهخدا .٢٢
  .ق ١٣۶٩ه، الحدیث دار الکتب، بیروت، التفسیر و المفسرون، حسین، محمدذهبی .٢٣
  .ش ١٣٧٠ی، جام، تهران ،قرآن علوم با ییآشنا، دمحمدیس، رادمنش .٢۴
  .ق ١۴٢٠ی، العرب التراث اءیاح دار ،روتیب ،سوم چاپ ،الغیب مفاتیح، عمر بن محمد نیفخرالدرازی،  .٢۵
، روتیـبی، داود عـدنان صـفوان قیتحق ،القرآن غریب فی المفردات، محمد بن نیحسی، اصفهان راغب .٢۶

  .ق ١۴١٢یه، الشام الدار العلم دار
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  .تا ، بیدوم چاپه، المعرف دار، بیروت، الکریم الشهیر بتفسیر المنار رآنتفسیر الق، محمد، رشید رضا .٢٧
، مطبعة عیسی البابی الحلبی و شـرکاه، قـاهره، مناهل العرفان فی علوم القرآنزرقانی، محمد عبدالعظیم،  .٢٨

  . م١٩٨٨
  .ق ١۴١٠ ه،العلمی الکتب دار، بیروت، علوم القرآن البرهان فی ،بن عبداهللا بدرالدین محمد، زرکشی .٢٩
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه التنزیـل غـوامض حقـائق عـن الکشاف،  بن عمرمحمودجاراهللا  ،یزمخشر .٣٠

  .ق ١۴٠٧ی، العرب تابکال دار ،روتیب ،سوم چاپ ،التأویل
  .ش ١٣۶٣، امیرکبیر، تهران، علوم القرآن االتقان فی،  عبدالرحمنالدین جالل، سیوطی . ٣١
  .ق ١۴٠۴ی، نجف یمرعش ةاهللایآ ۀتابخان ک،قم، أثورالم تفسیر فی المنثور ّالدر، همو .٣٢
  .ق ١٣٨٣یه، العرب تبکال اءیحا دار، قاهره، القرآن ظالل فی ،میابراه بن قطب بن دیسشاذلی،  . ٣٣
 اهل معارف نشر و قاتیتحقۀ مؤسس، قم، یالراض نیحس قیتحق، المراجعات، نیعبدالحس، نیالد شرف .٣۴
  .تا ، بی تیب
  .ق ١۴١٧ ،یاسالم انتشارات دفترقم،  ،القرآن تفسیر فی المیزان ،نیدمحمدحسیسیی، طباطبا .٣۵
  .ش ١٣٧۶، یاسالم غاتیتبل دفتر، تهران، اسالم در قرآن، همو .٣۶
  .ش ١٣٧٢، ناصرخسرو، تهران، سوم چاپ، القرآن تفسیر فی البیان مجمع، حسن بن فضلی، طبرس .٣٧
  .ق ١۴١٢، المعرفه دار، روتیب ،القرآن یآ لیتأو عن البیان جامع، ریجر بن محمد ،یطبر .٣٨
  .تا ، بییالعرب التراث اءیاح دار، روتیب، القرآن ریتفس یف انیالتب، حسن بن محمد، یطوس .٣٩
، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، تهـران، ی تفـسیر قـرآنهـا مبـانی و روش، عباسـعلی، عمید زنجانی .۴٠

  .ش ١٣٧٣
  .ق ١۴١١، للمطبوعات یاالعلمة مؤسس، روتیب، یاشیالع ریتفس، مسعود بن محمد، یاشیع .۴١
  .ق ١۴٢١، الفکر دار، روتیب، عباس ابن ریتفس من المقباس ریتنو، عقوبی بن ابوطاهر، یروزآبادیف .۴٢
، تهـران، دوم چـاپ ،یاعلم نیحس قیتحق ،الصافی تفسیر، مرتضی  بن شاهمحسنمحمدی، اشانک ضیف .۴٣

  .ق ١۴١۵، الصدر
  .ق ١۴٠۵، یالعرب التراث اءیاح دار ،روتیب، القرآن الحکام الجامع، احمد بن محمد، یقرطب .۴۴
 ،تـابکال دار ،قـم، چهـارم چـاپ ،یب موسـویدطیسـ قیـتحق، تفـسیر القمـی ،میابـراه  بنیعل، یقم .۴۵

  .ش ١٣۶٧
دار الکتـب ، تهران، سوم چاپ، یغفار اکبر یعل قیتحق، الکافی من صولالا، عقوبی محمد بن، کلینی .۴۶

  .ق ١٣٨٨ه، االسالمی
  .ش ١٣۵٩، صدر ۀکتابخانتهران، ، دوم چاپ، تفسیر نقانو، سیدعلی، کمالی دزفولی .۴٧
  .ق ١۴١٠، انیلیاسماع، قم، سوم چاپ، الفقه اصول، محمدرضا، مظفر .۴٨
  .ق ١۴٠١، آفاق، تهران، الهی کتاب آخرین پیرامون پژوهشی، یرجبعل، یمظلوم .۴٩
  .ق ١۴٢۵، یاالسالم النشر ةمؤسس، قم، چهارم چاپ، القرآن علوم یف دیالتمه، یمحمدهاد، معرفت .۵٠
  . ق١٣٨١ ،یالخانج تبةکم، قاهره، نیسزگ ادؤف محمد قیتحق ،القرآن مجاز، دهیابوعب، مثنی معمر بن .۵١
  .ش ١٣٧۴، هیسالماال تبکال دار، تهران ،نمونه تفسیر، ناصری، رازیش ارمکم .۵٢
  .ش ١٣۶١، سپهر، تهران، چهارم چاپ، االبرار عدة و االسرار کشف، نیدالدیرش ابوالفضل، یبدیم .۵٣
  .ق ١۴٢١یه، العلم تبکال دار، روتیب، القرآن عرابا، محمد بن احمد ابوجعفر ،نحاس .۵۴
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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٢١ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

  کریم استکبار در قرآن معناشناسی
    ١اصغر افتخاری  
    ٢باباخانی مجتبی  

  دهکیچ
 معناشناسـی شناسی، روش  مطالعات زبانۀصًنسبتا جدید در عر های از حوزه یکی
میـان،  این در. آن دارد متون و فهم ساختار که بیشترین کاربرد را در تحلیل است

 هـای آن و منزه بـودنش از سـهو و اشـتباه بودن متن با توجه به آسمانی قرآن کریم
 .تنسبت به سایر متون برخـوردار اسـ رایج بشری، از اتقان و اعتبار بسیار باالتری

توانـد  مـی  استعمال واژگان در این کتـاب آسـمانیۀساختار متن و نحو لذا بررسی
  .آن باشد تر معانی در فهم هرچه دقیق روش مناسبی

 معنـای دقیـق بـه تبیـین توصـیفی بـا اسـتفاده از روش معناشناسـی این جستار      
 یایـن مفهـوم در مجـاورت بـا واژگـان. پرداختـه اسـت قرآن کریمدر » استکبار«

 قـرآن کـریممختلـف  های در آیات و سوره آن،» ِنشین هم«که  تحلیل شده است
از  گیـری بـا بهـره مختـار از اسـتکبار  تعریفـیۀاساس، ضمن ارائـ این بر .اند آمده

                                                        
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/٩/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  . (eftekhariasg@gmail.com)دانشیار دانشگاه امام صادق. ١
  .(mojtabababakhani@gmail.com) )مسئول نویسندۀ(علوم سیاسی معارف اسالمی و دانشجوی دکتری . ٢
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ّعتـو«همچـون  آن، مفـاهیمی های نشین هم ُ » معـاد بـه بـاوری بـی«و » غـرور«، »ُ
ّعلـو«چـون  و نیـز مفـاهیمی استکبار، های عنوان علل و ریشه به ، »اسـتنکاف«، »ُ
بر اساس نحوۀ استعمال در قرآن کریم  استکبار، به عنوان آثار و نتایج» ظلم«و » کفر«

مزبور، حکایت از آن دارد  نشین هم های  واژهۀشناسان زبان بررسی. ندا هشناخته شد
 ، روحـی)معاد نفی (سه جریان اعتقادی از محل تالقی قرآن کریمکه استکبار در 

  .آید حاصل می) حقایق اتراف و نفی (خره اجتماعیو باال) رتربینیخودب(
ّاسـتکبار، قـرآن کـریم، علـو، عتـو، اسـتنکاف، معناشناسـی،  :یدیـلکواژگان  ُّ ُ ُ

  .شناسی شناسی، جامعه والیت، انسان
  مقدمه
 اهمیتـی معصومان است که در کنار سیرۀ ِ منبع اصلی اعتقادات اسالمیقرآن کریم

بـسیار  هـایی پژوهش اگرچه در تبیین و تفسیر مفاهیم قرآنی. دارد لمانانویژه در میان مس
بیـشتر وجـود دارد؛ چـه بـر اسـاس  هـای بررسـی انجام گرفته اسـت، هنـوز زمینـه بـرای

 دارد کـه الزمـۀ فراوانـی معنـایی های اسالمی، این کتاب مقدس بطون و الیه های آموزه
ایـن،  وجـود بـا. اسـتمحققان و مفـسران  ۀدوباره و چندبار و تأمل  تتبع،به آن دستیابی

نـوین در مطالعـات  هـای روش از گیـری امکان یا امتناع بهره اندیشمندان مسلمان دربارۀ
  .گفتگو دارند دینی

.  اســتقــرآن کــریمدر » اســتکبار «واژۀ از معنــای تــازه تبیینــی هــدف ایــن جــستار
» ِنـشین هـم « واژه و واژگـانکه میان این ای اند با توجه به نوع رابطه نویسندگان کوشیده

ها و آثار  ریشه» توصیفی معناشناسی«دارد و با استفاده از روش  وجود قرآن کریمآن در 
کننـد تـا  بررسـی» اجتماعی«و » و روانی روحی«، »اعتقادی «در سه سطح استکبار را

  .بهتر مشخص گردد قرآن کریماین واژگان در  ١»ِآیی باهم «فلسفۀ
و  ٢در مطالعات معناشناسی معنایی های حوزه  با توجه به گسترۀالزم به ذکر است که

توجه  نشینی هم معنایی های ًموجود در نگارش این جستار، صرفا به حوزه های محدودیت
... و» تبــاین«، »تــضاد«، »جانــشینی«هــا همچــون  گردیــده و از ورود بــه ســایر حــوزه

  .شده است خودداری
                                                        

1. Prototype. 

2. Semantics. 
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  شناسی استکبار  ریشه.١
 :١٣٧١قرشـی، ( اسـت» عظمت و بزرگی قـدر «به معنای» کبر «از ریشۀ» اراستکب «واژۀ
» اعجاب نفس و احـساس خـودبرتربینی«از  ناشی را حالتی» کبر «راغب اصفهانی. )٧٢/۶

و  آن است که انسان در شرایط زمـانی استکبار دو وجه دارد؛ یکی از نگاه وی. داند می
 شایسته و پسندیده  این صورت، امریدر که و عظمت کند مناسب، طلب بزرگی ِمکانی
گونـه  آن ْکـه در واقـع حـالی نمایـد، در ابراز بزرگی وجه دیگر، آن است که وی. است
در  ِتعریـف قرشـی تـوان معـادل را مـی تعریـف اخیـر. )۶٩٧ :١۴١٢ راغب اصـفهانی،( نیست
هلـش ه اکـنـد بـا آنکّبر ک و تیاظهار بزرگ «انسان که استکبار یعنی دانست قرآن قاموس

 استکبار را نپذیرفتن حق از روی العرب لساندر  منظور ابن. )۶/٧٢: ١٣٧١ قرشی،( »ستین
 در ذیـل آیـۀ المیزاننیز در تفسیر  طباطبایی هعالم. )۵/١٢۶ :١۴١۴( ١داند عناد و تکبر می

سـخن حـق و پـذیرش دعـوت  بر نشنیدن اصرار «استکبار را به معنای ٢نوح هفتم سورۀ
  .)٢٠/٣٠: ١۴١٧ طباطبایی،( ایدنم تفسیر می» الهی

  چارچوب روشی. ٢
توان  می ٥»زمان هم«و  ٤»گذر زمان «از دو نگاه واژگان را د معناییجد ٣شناسی در زبان
رات واژگـان در گـذر زمـان ییـتغ خییتار به مطالعۀ» خییتار معناشناسی«. ردک بررسی

 ییمعنا ان در یک حوزۀواژگ ییمعنا رابطۀ به مطالعۀ» فییتوص معناشناسی«پردازد و  می
  .)١٩۶: ١٣٨٧ صفوی،( خاص در مقطع زمانی

 ٧»زمـانی هـم شناسـی زبـان«و  ٦»درزمـانی شناسـی زبان«ن دو نگاه، خود متأثر از یا
                                                        

ًبرکتعاندة ون قبول الحق ماالمتناع ع: بارکاالست .١   .اّ
٢ . ِّوإىن

ِ ِلما دعو لتغفر هلم جعلوا أصابعھم ىفُ کَ ْ ُْ َ َِ َ َ ُ ََّ ُ َ َ ِ ْ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ ْذاآ َ ِ ِ
َ واستغشوا ثیَ ِْ َ ْ َ ْ ْاَ ُ َسـتْک وأصروا واَ ْ َ َُّ َ ِسـتْکوا اَُربَ ًباراْ َ  ؛ و من هر چه دعوتشان

دند و بـر عنـاد خـود اصـرار و بـه یشکنهاده جامه به سر ها به گوش   انگشتیامرزیشان را بیردم تا تو اک
  .دندیبار ورزک استی ناگفتنیوجه

3. Linguistics. 

4. Diachronic. 

5. Synchronic. 

6. Diachronic linguistics. 

7. Synchronic linguistics. 
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نـد و بـه مطالعـه و ک می زبان را در طول زمان بررسی ّتحول ِشناسی درزمانی زبان. است
: ١٣٨۵ روبینـز،( انـد ها به وجـود آمـده ه در گذر زمان در زبانکپردازد  می راتیییل تغیتحل
سـاختمان آن  حیبـه سـازوکار زبـان و تـشر) فییتوصـ( زمـانی ِشناسی هـم زبان ولی )٣۴۶
فـا و مـستقل کِنظـام ارتبـاطی خود منزلـۀ از زمان به را در هر برشی و هر زبانی پردازد می

 معناشناسـی وشاز ر گیری با بهره کوشیم در این جستار می. )۴١۶: همان( کند می بررسی
  .کنیم  بررسیقرآن کریمرا در » استکبار «توصیفی، مفهوم واژۀ

 شناس مشهور سوئیسی، معتقد است کـه معنـا از تمـایز  زبان١،»سوسور فردیناند دو«
: گردنـد می بررسی کلی شود و این تمایزها بیشتر در دو گونه رابطۀ می ها ناشی میان دال

گـرفتن عناصـر در کنـار  قرار چگونگی یعنی» متنی درون«روابط  که» نشینی هم «رابطۀ
 که بـر اسـاس آن، رابطـۀ» جانشینی «کند؛ و رابطۀ می را بررسی هم و فرایند انتقال معنا

 و علـت انتخـاب واژۀ» هـم عناصـر بـه جـای جـایگزینی چگـونگی «یعنـی» بینامتنی«
؛ ١٢٨ ــ١٢٧: ١٣٨٧ چنـدلر،( گـردد مـی واژگـان احتمـالی بررسـی ذکرشده در متن به جـای

  .)٢۴۶: ١٣٨٧ صفوی،

  ٣نشینی  استکبار بر محور هم٢های معنایی حوزه. ٣
ن یـا. خـاص دارد مفهومی با دیگر واژگان قرآنی نیینش در مواجهه و هم »استکبار «واژۀ

دارد و  ییمختلـف ارتبـاط معنـا هـای  بـه گونـهقرآن کریمها در  از واژه با بسیاری مفهوم
  لکینــشینی، جانــشینی، تــضاد و تبــاین را تــش نــد هــممان متعــددی ییمعنــا هــای حــوزه
  .دهد می

 نیینـش در محـور هـم اسـتکبار ییمعنـا هـای حـوزه تنهـا بـه بررسـی در این جـستار،
  .پردازیم می

هـا  آن فراوانـی و میزان استکبار واژۀ های نشین ترین هم از مهم برخی ١ جدول شمارۀ
  .دهد  می نشانقرآن کریمرا در 

                                                        
1. Ferdinand de Saussure. 

2. Semantic fields. 

3. Collocation. 
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 فراوانی   )آیات مربوط(هد شوا   نشین هم واژۀ
و محرومیت از هدایت،

  به عذاب الهی ابتال
؛ ٣۵/ غافر ؛۶٠/ زمر ؛۴١ـ۴٠ و ٣۶، ۴/ ؛ اعراف١٧٣/ نساء

  ٨  ؛ ١٠/ احقاف

  ٧ ۵٩/ ؛ زمر٧۴/ ؛ ص٣٣ـ٣٢/ سبأ ؛٧۶ و ٣٧ /اعراف ؛٣۴/ بقره  کفر
  ۵  ٧/ نوح ؛۵٩/ زمر ؛۴٠ و ٣۶/ اعراف ؛٨٧/ بقره  تکذیب آیات الهی

  ٣  ٣٩/ نوح ؛٣٩/ قصص ؛٣٧/ اعراف  مظل
  ٢  ٣٩/ قصص؛ ٢١/ فرقان  به معاد اعتقادی بی

  ٢  ۵۶/ غافر ؛٨٧/ بقره  برهان بی جدال
  ٢  ٨٨ و ۴٠/ اعراف  مأل
  ٢  ٢١/ فرقان؛ ٧٧/ اعراف  ّعتو
 از هدایت جلوگیری

  ١  ٣٢/ سبأ  شدن دیگران

  ١  ١٧٣/ نساء  استنکاف
  ١  ٢٣/ مدثر  ادبار
  ١  ٣۴/ سبأ  اتراف
  ١  ٧۵/ ص  ّعلو

  ١  ٨٧/ بقرهتعارض میان حق و منافع
  ١  ٧۵/ ص  غرور و خودبرتربینی

  
  
  
  
  
  

  قرآن کریمدر  استکبار واژۀ های نشین هم فراوانی: ١ جدول شمارۀ
 بـه تبیـین قـرآن کـریمو نیز تفاسیر  زبان عربی شناسی از لغت گیری با بهره در ادامه،
کـه الزم بـه ذکـر اسـت . پـردازیم  مـی»کباراسـت «های نشین هر یک از هم دقیق معنای

  .رده شده استآو قرآن کریمها در  آن نشین، بر اساس میزان فراوانی هم واژگان ترتیب

   و ابتال به عذاب الهی،محرومیت از هدایت. ١ـ٣
شـدن از  از نتـایج ناخوشـایند اسـتکبار، محـروم یکـی ١احقافمبارکۀ  سورۀ ١٠ طبق آیۀ

                                                        
١ . َقل أر َ ْ ْمت إنْیَأُ ِ ْ

ْن من عنَ اکُ ِ ْ ِ َد اهللا وکَ َ ِ ّ ْفرمتِ ُ ْ َ به وشَ َ ِ ْھد شاهد منِ ِ ٌ َِ َ ِ بىنِ َ إسرَ ْ َیل ِائِ َ َ مثله فَ ِ ِ ْ َستْکمن واآِ ْ َ َ ْ إن اهللا ال ُْمتَْربَ َ َ َ ّ َّ َدی القوم الظاملنيِ ِ ِ َّ َ ْ َ ْ ِ  ؛ بگـو
ه کنید با ایده باشیفر ورزکبه ناحق بدان  خدا باشد و شما ۀین قرآن از ناحیًا اگر فرضا اید آیبه من خبر ده

د بـاز هـم یرده باشکبار کمان آورده باشد و شما استیت مثل آن شهادت داده و ایهود بر حقانی از یشاهد
  .ندک یت نمی در شما هست؟ نه، خدا ستمگران را هدایتید هدایام
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  متعال در این سوره، انکار قرآن و دین اسالم را پس از دیدنخداوند .است  الهیهدایت
. دانـد می موجب سلب هدایت الهی که بیانگر حقانیت قرآن است، ییها  و نشانهبراهین

» اظهار کفـر«پس از » استکبار «در تفسیر این آیه معتقد است که ذکر شریف الهیجی
 طلبـی آنـان بـوده اسـت تریاسـ آن است که علت کفر و جحود مشرکان، کبـر و نشانۀ

)١٣٧٣ :۴/١٣٩(.  
موجـب  استکبار ورزیـدن و تکـذیب آیـات الهـی ١اعراف سورۀ ۴٠ آیۀ همچنین در

وارد نشدن آنان به بهشت است مگـر «مستکبران و  بر روی» آسمان بسته شدن درهای«
» آسـمان بسته شدن درهای «دربارۀ مکارم شیرازی. »!شتر از سوراخ سوزن بگذرد آنکه
ن کـز ممیـ ظـاهر آن باشـد و نینجا معنـاین است منظور از آسمان در اکمم«:یدگو می

ه ی کـزمـان وارد نشدن آنان به بهشت تـا«نیز . »ه از مقام قرب خدا بوده باشدیناکاست 
ن افـراد بـه یـمحـال بـودن ورود ا«ف از یاست لط ای هیناک» شتر از سوراخ سوزن بگذرد

 ست شـتر بـا آن جثـۀیـن نکه ممکد ندارد یس ترد کچیه هکطور  همان «؛ زیرا»بهشت
  ورودی بـرایراهـکـه ّطور مسلم بدانند  نیند، همکرگش از سوراخ تنگ سوزن عبور بز

  .)۶/١٧١: ١٣٧۴( »ستیًبهشت مطلقا موجود ن بر بهکِمان متیا یافراد ب
 مـستکبران در رویـارویی ِبرهـان بی نیز پس از بیان مجادلۀ ٢غافر مبارکۀ سورۀ ٣۵ آیۀ
کـه  دانـد مـی عمل آنان را باعث برانگیخته شدن غضب الهی حق، های ات و نشانهبا آی

ابوالفتـوح . محـروم شـوند یت الهیز هداا و» بر دل آنان مهر زده شود«شود  موجب می
  :گوید مستکبران می» ِمهر زدن بر دل «دربارۀ رازی

تگان را در افران تا عالمت بود فرشکند در دل ک بیه خداک باشد یطبع و ختم عالمت
  .)١٧/٣٢: ١۴٠٨( ن المؤمن و المنافقیفرق ب

                                                        
١ . ــذ ِإن ال

َّ َّ ــِ َین ک ا بآیَ َذ ِ ُ ــَّ َاتن َســتْکا واِ ْ ــَ َربوا عنھ ْ َ ُ َ  هلــم أَ الاَ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ َ ــسمــُ َاب ال َّ َاء والُ َ ــِ نــة حــىت َ ی َیدخلون ا َّ َ َ َّ َْ ْ َ ُ مــل ىفُ ِ ا ُ َ َ ْ ـَ ـ ــِ ی َ ســم ا ِ
ْ ِّ ــَ َاط وک َ زی َكِلَذِ  ِ ــ ْ َ

رم ِا ِ ْ ُ
هـا تکبـر ورزیدنـد، درهـای  های ما را تکذیب کردند و در برابـر آن تردید کسانی که آیات و نشانه بی؛  َنيْ

ها   و آن]ها در حال حیات، و ارواحشان پس از مرگ باال رود تا دعاهای آن[شود  ها گشوده نمی نآسمان برای آ
  .دهیم و این چنین ما گنهکاران را کیفر می. آیند تا شتر نر در سوراخ سوزن فرو رود هرگز به بهشت درنمی

٢ . ِلذَا
ُین َّ ِادلون ىفََ َ ُ

ِات اهللا بغريَ آیِ ْ َ
ِ ِ ّ َ سلطِ ْ َان أتُ َ َ کاٍ ْ ًرب مقتُ ْ َ َ ِا عند اهللا وعند الذُ

َّ َ ْ َ ِْ َِ ِ َین آمنـوا کـّ ُ َ َطبـع اهللا َ یَكِلَذَ َ ُ ّ ُ َ َمتکـل قلـب ُ کـْ َ ُ ِ
ْ َ ٍرب جبـارِّ َّ َ ٍ ِّ  ؛ آنـان

نند، مـورد خـشم و ک یزه میها آمده باشد مجادله و ست  بر آنیه برهانکآن ی خدا بیها ات و نشانهیه در آک
 ۀن گونه خداونـد بـر مجموعـیا. باشند یاند م مان آوردهیه اک یسانک نزد  در نزد خدا و دریعداوت سخت

  .نهد ی م]شقاوت[بر زورگو مهر کدل مت
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دور شـدن مـستکبران از رحمـت و مغفـرت  «آیـد کـه  آنچه بیان شد، چنین برمیاز
 بسته شدن درهـای«و » به بهشت وارد نشدن «و وعدۀ از آثار استکبار است یکی» الهی

  .رود غضب خداوند به شمار می های مستکبران از نشانه بر روی» آسمان

  کفر. ٢ـ٣
به کـار رفتـه » اراستکب«به شکل مکرر در کنار  قرآن کریمکه در  هایی نشین از هم یکی

 ۀاسـت و وجـه تـسمی» پوشاندن و ستر «یدر لغت به معنا» کفر«. است» کفر«است، 
گـشتن آن  حقیقـت را بپوشـاند و از نمایـانتـا کوشـد  مـی که وی از آن روست» کافر«

منظور نیز معتقد است از آن جهت به اهل  ابن. )١٠/٧٩ :١٣۶٠ مصطفوی،(نماید  جلوگیری
 انـد و از پذیرش حـق امتنـاع نمـوده شود که عصیان کرده ی م، کافر گفته»الحرب دار«
)١۴١۴ :۵/١۴۴(.  

 ؛ یعنـی»الجحـود کفـر «:نمایـد کفر را به چهار نـوع تقـسیم مـی العیندر  فراهیدی
؛ »ةالمعانـد کفـر«. کنـد نکـار مـیا را رغم علم و معرفت قلبی، حقیقـت که علی کسی
 کـسی ؛ یعنـی»النفاق کفر «.پوشاند یقت را میقح عناد و لجبازی که از روی کسی یعنی

؛ »اإلنکـار کفـر«. ًدر واقع و قلبا کـافر اسـت مسلمان است ولی که به ظاهر و در زبان،
در  قـرآن کـریم. )۵/٣۵۶ :١۴١٠(که چه در زبان و چه در قلب، کـافر اسـت  کسی یعنی

رسـد  کـه بـه نظـر مـی است افراد دانسته استکبار و تکبر ۀاز موارد، کفر را نتیج بسیاری
  .تر باشد نزدیک» ةالمعاند کفر«و » الجحود کفر«به  لحاظ معنایی به

بیـان گردیـده  اسـتکبار از آثـار و نتـایج ْکفر هم یکـی ،قرآن کریمدر آیات مختلف 
قـرآن در  بنا به اهمیت آن بارهـا که اردیاز مو یکی. از علل و منابع آن و هم یکی است
آدم  در سجده بر شیطان از اطاعت فرمان الهی یدن تکرار شده است، استکبار ورزکریم

و  ٢ص ۀسـور ٧۴ۀ و آیـ ١بقـره ۀ مبارکـۀ سور٣۴ ۀهمچون آی مختلف است که در آیاتی
ات در ایـن آیـ »کـان «از نظر شریف الهیجی .آیات دیگر به آن اشاره شده است برخی

                                                        
١ . َوإذ قلنـا للمال َ ْ ِ َ ْ ُ ْ

ِ دوا آلَکــِئَ ِة ا ُ ــُ ْ دوا إال إبلــیس أىبِ َدم  َ َ ِ ْ ِ ِ
َّ ُ َ َ َفـ َ َســتْکوا َ ْ َ واکََربَ َلکـن مــن اَ ْ َ ِ َافرینَ ِ ِ  بــه هکــ ی هنگــام]اد آریــبــه [؛ و 

بـاز زد و  ه سـرکـس یردند جز ابلکهمه سجده . ]دییو خضوع نما[د ینکبه آدم سجده : میفرشتگان گفت
  .]داشت یفر خود را پنهان مکه ک[افران بود کد و او از یّبر ورزکت
٢.  َستْکإال إبلیس ا ْ َ ِ ْ ِ ِ

َ واکََربَّ ْلَکن من اَ َ ِ ِفراَ   .کافران بوداز  ]ش از آنیپ[د و یبر ورزکه تکس ی؛ مگر ابل َینِ
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خویش به کار رفته باشد که در این صورت ایـن مفهـوم از آیـه  اصلی  در معنایتواند می
 باشد؛» صار «یتواند به معنا نیز می .که شیطان از قبل کافر بوده است شود برداشت می

 تـوان ایـن آیـه را چنـین معنـا ، لـذا مـی»ندیآ یگر میدیک ایه افعال ناقصه به معنکرا یز«
 بنـا. )٣/٨۴۵ :١٣٧٣( »افرانکـ ۀ از جملین نافرمانیس به محض اید ابلیو گرد ... «:نمود

  .اثر و نتیجۀ آن یگاهاست و  استکبار علت گاهی که کفر توان گفت بر آنچه گذشت، می

  تکذیب آیات الهی. ٣ـ٣
ذکـر نمـوده اسـت،  بـا مفهـوم اسـتکبار نـشین  آن را هـمقرآن کریمکه  از دیگر مواردی

 کسانی اعراف ۀ از سور۴٠٢و  ٣۶١ اتمتعال در آی خداوند. است» تکذیب آیات الهی«
خلـود در «بـه ننـد ز مـی نماینـد و از پـذیرش آن سـر بـاز می را تکذیب که آیات الهیرا 

آنـان گـشوده  آسـمان بـر روی دهـد کـه درهـای کنـد و هـشدار مـی تهدید مـی» جهنم
  .گردند بهشت نمی شود و اینان هرگز وارد نمی

 بسته شـدن درهـای«عبارت  از مشهورترین اقوال در تفسیر قل برخیبا ن فخرالدین رازی
باال نرفتن و مستجاب نشدن «این عبارت  دارد که معنای مستکبران بیان می بر روی» آسمان

 در حـالی کـه برخـی اسـت، تکبرپیشگان» ِو سایر طاعات دعاها و پذیرفته نگردیدن اعمال
آسمان را  مستکبران، امکان باال رفتن از درهای حاروا«: اند دیگر از مفسران قرآن کریم گفته

  .)١۴/٢۴١: ١۴٢٠فخرالدین رازی، (»  از این قابلیت برخوردارند،مؤمنان ارواح د امانندار
» تکذیب آیات الهـی«و » استکبار«میان  و معلولی یّ علۀرابط نوعی رسد به نظر می
 تکـذیب هـای از ریـشه تـوان اسـتکبار و تکبـر را یکـی کـه مـی ای بـه گونـه وجود دارد

مستکبران و خلـود  آسمان بر روی یانست که منجر به بسته شدن درهاد الهی های نشانه
  .شود در جهنم می

                                                        
١ . ... َوالذین ک َ ِ

َّ ا بآیَ َذ ِ ُ َستْکاتنا واَّ ْ َ َ ْوا عنَُربِ ِا أولئَھَ
َ اب النار  فیھا خَكُ َ أ َ ِ ْ ُ

ِ َّ ُ َ ْ َلدوناَ ُ ِ  نند و کب یذکات ما را تیه آک یسانکو  ...؛
  .ه در آن جاودان باشندکند ا بر ورزند، آنان اهل آتشکها ت رش آنیاز پذ

٢ . ــ َّإن ال َّ ــِ َذین ک َ ا بآیِ َذ ِ ُ ــا واَّ َســتْکاتن ْ َ َ ْوا عنَُربِ ــَ ُا ال  هلــَھ َ ُ َّ َ ــُ ــْمَ ــسماء وال ی اب ال َ أ َ َ ِ َ َّ ُ َ ْ نــة حــىتَ َّدخلون ا َ َ َّ َْ ْ َ ُ ــَی ُ م َ ا َ ـَ ـ ِل ىفِ ِّ ســمُ ْ اَ
ــِ ــَی َاط وک َ ِذلِ

ــَ َكَ ی ِزْ
رمني َا ِ ِ ْ ُ

ْ
 دنـد، یبـر ورزکهـا ت نـد و در برابـر آنردکب یذکـ مـا را تیهـا ات و نشانهیه آک یسانکد یترد ی؛ ب
ات، و ارواحـشان پـس از مـرگ یـها در حال ح  آنیتا دعاها[شود  یها گشوده نم  آنی آسمان برایدرها

اران را کن ما گنهیچن نیند تا شتر نر در سوراخ سوزن فرو رود و ایآ یها هرگز به بهشت درنم  و آن]باال رود
  .میده یفر مکی
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   ظلم.۴ـ٣
. کـار رفتـه اسـت نشین استکبار به هم قرآن کریمکه در  است هایی از واژه یکی» ظلم«

 یـارانش در فرعـون و اسـتکبار ِضـمن یـادآوری ١قـصص ۀ مبارکۀ از سور۴٠ و ٣٩آیات 
ظالمان و ستمکاران یـاد کـرده  برای را درس عبرتی آنان بار مقابل حق، سرنوشت تأسف

و » اسـتکبار«میـان  مالزمه و همراهـی از نگاه قرآن، نوعیکه توان گفت  لذا می. است
 ظلـم و بـا اسـتفاده از تفاسـیر موجـود، معـانی بـر اسـاس در ادامـه،. وجود دارد» ظلم«

  .کنیم را تبیین میچگونگی این مالزمه 
خودش است؛  جای در غیر قرار دادن چیزی «ظلم به معنایاصفهانی، از دید راغب 
  »آن عـدول از زمــان و مکــان و چــه بـه لحــاظ یـا نقــصان در آن زیــادی چـه بــه لحـاظ

)١۴١٢ :۵٣٧(.  
 مختلف تقسیم نموده و سپس بـه تعریـف های ابتدا ظلم را به گونه حسن مصطفوی
 است که به معنای خداوند تعالی  اول ظلم، ظلم بهۀاز نگاه وی، گون. آن پرداخته است

 توحید ۀگونه که شایست  اوست، آنۀشأن و مقام و صفات جمالیه و جاللی نکردن رعایت
شـود کـه  می ترین نوع ظلم محسوب دیگر ظلم، ظلم به نفس است که بزرگوع ن. باشد

کمـال و  نفس از سیر به سـوی کردنکه منع  دیگر است؛ به این معنا های ظلم ۀمنشأ هم
  دیگر ظلم، ظلـم در حـق مـردم وۀگون. است و دنیوی مشغول ساختن آن به امور مادی

اسـت کـه  ای این ظلـم از گناهـان کبیـره.  استآنان در اموال و آبرویشان حقوق تضییع
  .شود بخشیده نمی

ان انـسان، دانـد کـه میـ مـی حقوقی را تضییع» ظلم«فوق،  بندی تقسیم پس ازایشان 
ــدال در افکــار، «خــدا و ســایر مــردم وجــود دارد کــه همــان  خــروج از راه حــق و اعت

  .)٧/١٧١: ١٣۶٠( »اعتقادات، اعمال، آداب، اخالق و صفات نفسانیه و سخنان است
 مـستکبران معرفـی ظلـم بـرای  دلیلـیۀمتعـال اسـتکبار را بـه مثابـ بنابراین، خداونـد

  .نماید می
                                                        

١ . َســتْکوا ْ ــََربَ ِو وجنــوده ىفُ ه ُ ُ ُ ُ َ ــريَ ِ األرض بغ ْ َ
ِ ِ ْ َ قْ ِّ ا َــ ــوا أ إلیْ ْ وظن َ ِ ْ ُ َّ َ ُّ َ ــا الَ َن َرجعــونُی َ ُ َ َ فأخــذن٭ْ ْ َ َ ــذنا ىفَ ِاه وجنــوده فنب ْ ُ َ ْ َ َ َُ ُ َُ ُ ــميَ ِّ ال َ ْ فــانْ َظر کَ ْ ــُ َف اکْی ُن عاقبــة َ َ ِ َ َ

َملنياَّالظـ ِ ِ مـا بازگردانـده یه بـه سـوکـنـد ردکدند و گمان یّبر ورزکن به ناحق تیانش در زمی؛ و او و سپاه 
  .اران چگونه بودکه عاقبت ستمکم پس بنگر یندکا افیم و در دریانش را گرفتی پس او و سپاه،شوند ینم
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  داعتقادی به معا  بی.۵ـ٣
 نشین مفهـوم اسـتکبار هم است که در قرآن کریم از دیگر مفاهیمی» به قیامت اعتقادی بی«

ریشۀ استکبار و طغیان فرعون و لشکریانش را پندار  ١قصص  سورۀ٣٩آیۀ . قرار گرفته است
از  نیـز ناامیـدی ٢فرقـان  سـورۀ٢١آیـۀ . کند بیان می خداوند تعالی به سوی بازنگشتن آنان بر

  .داند می) همچون دیدن خداوند(مستکبران  عجیب های ند را علت درخواستدیدار خداو
روز (» انکـار روز بعـث«، »از دیدار خداونـد ناامیدی «عبارت القرآنیه الموسوعةدر 
گویـد ایـن   مـیمحمـدجواد مغنیـه. )١٠/۴١۵: ١۴٠۵ َابیـاری،( شمرده شـده اسـت) قیامت

از  در روز قیامت و نیز خوف و ترسی یاله به جزای امیدی«است که  کسانی عبارت، گفتۀ
جویانـه  بهانـهو نداشـتند  به بعثت پیامبران الهی ایشان اعتقادی ندارند؛ چرا که» الهی عذاب
پیامبر را بـه ایـشان اعـالم دارد و یـا مالئکـه بـر  ًاگر خداوند مستقیما بعثت «:گفتند می

  .)۵/۴۶٣: ١۴٢۴(» اهند پذیرفتپیامبر را ابالغ نمایند، آن را خو و رسالت ایشان نازل شود
ه معـاد و روز ب اعتقادی بی«همان  که به نوعیـ » خداوند از دیدار ناامیدی «ِآیی باهم

توانـد نـشانگر وجـود  مـی قـرآن کـریمدر چند آیه از » استکبار ورزیدن«با  ـ است» جزا
قـی، لحـاظ منط رسـد از بـه نظـر مـی. میان این مفاهیم باشـد و معلولی یّ علۀرابط نوعی

  .انسان محسوب شود ورزیدن» تکبر «برای ای تواند ریشه می» به معاد اعتقادی بی«

  مجادله با حق، بدون برهان. ۶ـ٣
. کبـر در انـسان دانـست دیگر از آثار و نتـایج توان یکی  بدون برهان با حق را میۀمجادل

 بـدون اینکـه را الهی های علت نپذیرفتن آیات و نشانه ٣غافر ۀ سور۵۶ ۀ در آیقرآن کریم
                                                        

١ . َسـتْکوا ْ ِ هـو وجنـوده ىفََربَ ُ ُ ُ ُ َ َ ِ األرض بغـريُ ْ َ
ِ ِ ْ َ قْ ِّ ا ــ َ ْ وظنـوا أ إلیْ َ ِ ْ ُ َّ َ ُّ َ َنـا الَ َرجعـونُی َ ُ َ ْ ّبــر کن بـه نــاحق تیمــانش در زی؛ و او و ســپاه

  .شوند ی ما بازگردانده نمیه به سوکردند کدند و گمان یورز
٢ . ... َوق ِال الذَ

َّ َین الَ َرجون لقَی َ ِ َ ُ َاءنْ َا لوالَ ْ ْ أنزل علیَ َ َ َ
ِ ْ َنا املالُ َ ْ َة أو نرِئَکَ َ ْ َ َی رنبُ َّ َستْکا لقد اَ ْ ِ َ ِربوا ىفَ ُ سھم وعتوا عتوا کَ َ أ ًّ ُْ ُ َ َ َ ْ ِ ِ ُ ْ ه ک یسانکو  ...؛  اًريِبَ

ا پروردگـار خـود را یـ فرسـتاده نـشد یچرا بر ما فرشتگان:  گفتند]رندکمعاد را من[دار ما را ندارند ید دیام
ًم؟ حقا ینیب ینم   .ردندک ی بزرگیشکدند و سریبر ورزکش تیها در نهاد خو ه آنکّ

٣ .  ُإن الذین َ ِ
َّ َّ ِادلون ىفَِ َ ُ

ِات اهللا بغريَیآ ِ ْ َ
ِ ِ ّ َ سلطِ ْ َ أتـٍانُ ْ إناَ ِ ْ

ِ صـدور إال کـِ ىفُ
َّ
ِ ْ ِ ِ ُ ْ مـا ٌْربُ ُ َ ببَ ُلغیـه فاسـتعذ بـاهللا إنـه هـو الـسمیع البـصرياِ ِ ِ َِ ْ ُ ِ َِّ َ ُ َُ َّ ِ ِ ّ ِ

ْ ْ َ ِ د یـترد ی؛ بـ
زه یده باشـد مجادلـه و سـتیهـا رسـ  بـه آنیه برهـانکـآن ی خداونـد بـیهـا ات و نشانهی آۀه دربارک یسانک
د، ی نخواهنـد رسـ]بـه هـدف خـود[ه هرگز به آن ک ]رش حقیاز پذ[ یربکشان جز تیها نهینند، در سک یم
  .ناستیه شنوا و بکرا اوست یپس به خدا پناه بر؛ ز. ستین



  

سی
شنا
معنا

 
رآن

ر ق
ر د
کبا

است
 

ریم
ک

/ 
شها

ژوه
پ

٣٧  

آورده شـود، تکبـر  ایـن امـر روشـن بـرای برهـان و دلیلـی ١الهی،  مقابل براهین قاطعدر
دانـد  مـی مستکبران را عـاملی متعال کبر نیز خداوند ٢سوره  از همین۴٠ ۀدر آی. داند می
 و قـدرت زنـد آنان مهر می های  آن، خداوند بر دلۀکه در نتیج تکذیب آیات الهی برای
  .کند یم حرکت در مسیر هدایت را از ایشان سلب حقیقت و درک
در  قرشـی. اسـت» شدت خصومت «یبه معنا» جدل «ۀدر لغت از ریش» مجادله«

مقابله با خـصم  «یجدال و مجادله را به معنا ٣هود ۀ مبارکۀ سور٣٢ یۀذیل آ قرآن قاموس
در  قـرآن کـریمدر  لمـهکن یـا. آورده اسـت»  خودیاز رأ به منظور منصرف کردن وی

در قرآن  بیشترین کاربرد آن. ه استار رفت ک باطل، و دفاع بهۀمجادل  حق،ۀمفهوم مجادل
  .)٢/٢٣: ١٣٧١(  ناحق استۀمنازعه و مخاصم در معنای

 مجادله به معنایکه داند و معتقد است  می»  برهان با برهانۀمقابل«جدل را  طریحی
 دارد؛ یعنــی) قبــیحاحــسن، حــسن و (مراتــب مختلــف  اســت و» منــاظره و مخاصــمه«

بـدین . )۵/٣٣۶: ١٣٧۵( بـا آن و یا مقابله ٤باشد اثبات حق مجادله برای تواند به معنای می
توان فهمیـد  می» سلطان بغیر «عبارت فوق با ۀدر آی» مجادله «ِآیی ترتیب، با توجه به هم

  .آن استعمال شده است منفی که مجادله در این آیه به معنای
 را علتی» استکبار«توان  شود که می گونه استنباط می این آنیاز مجموع مستندات قر

از  دوری « آن،ۀدانست کـه نتیجـ» آیات روشن الهی تکذیب«و » مجادله با حق «برای
  .است» غضب خداوند«مستکبران در آتش  و گرفتار آمدن» رحمت و هدایت الهی

                                                        
١ . َّمث َ أرسلنا موُ ُ َ ْ َ ْ َ وأخاه هارون بآیَ ِ َ ُ َ ُ َ َ ٍاتنا وسلطان مبنيَ ِ ُ ٍ

َ ْ ُ َ َ َ إىل٭ِ
َ فرعون ومالِ َ َ َ ْ َ ْ َستْکه فاِئِ ْ َ َوا واکَُربِ ًا قوما َ ْ َ َعـالنيُ ِ َ و برادرش ی؛ سپس موس 

 ]از نظـر منطـق و اسـتدالل[ار ک و حجـت آشـ]گانـه معجـزات نـه[ خـود یهـا ات و نـشانهیهارون را با آ
جـو و  ی برتـریدنـد و گروهـیّبـر ورزک او، پـس ت]قـوم[ فرعـون و اشـراف و سـران یبـه سـو. میفرستاد

  .طلب بودند استیر
٢ . ِلذَا

ُین َّ ِادلون ىفََ َ ُ
ِ اهللا بغريِاتَ آیِ ْ َ

ِ ِ َ سلطّ ْ َان أتُ َ َا کٍ ْ ًرب مقتُ ْ َ َ ِا عند اهللا وعند الذُ
َّ َ ْ َ ِْ َِ ِ َین آمنـوا کـّ ُ َ َطبـع اهللا َ یَكِلَذَ َ ُ ّ ُ َ َمتکـل قلـب ُ کـْ َ ُ ِ

ْ َ ٍرب جبـارِّ َّ َ ٍ ِّ ؛ آنـان 
خـشم و نند، مـورد ک یزه میها آمده باشد مجادله و ست  بر آنیه برهانکآن ی خدا بیها ات و نشانهیه در آک

 ۀین گونه خداونـد بـر مجموعـا. باشند یاند م مان آوردهیه اک یسانک در نزد خدا و در نزد یعداوت سخت
  .نهد ی م]شقاوت[بر زورگو مهر کدل مت

٣ . ُقالوا ُحا َی َ ْقد ُ َدلتنااَج َ َ ْ ْفأک َ َ َْ َجدالنا َتَ ََ
َفأتنا ِ ِ

ْ َتعدنا َِمبا َ ُ ِ ْإن َ َمـن َتْنُک ِ َالـصادقني ِ ِ ِ َّ ار ی و بـسیردک نوح، با ما جدال یا:  گفتند؛
  .اوری بیا ه به ما دادهک یا ، هر وعدهییگو یاگر راست م. یردکهم جدال 

٤ . ... َوج َادهلم بالىت هیَ ِ ِ
َّ
ِ ْ ُ ْ ُ أحسنِ َ ْ َ

  ّن وجه محاجه و مجادله نمایوتریک به ن]مخالفان[؛ با آنان.  
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   مأل.٧ـ٣
 نـشین اسـتکبار هـم اعـراف ۀک مبارۀ سور٨٨٢ و ۴٠١که در آیات  دیگر از مفاهیمی یکی

و در  آمـده» پرکن چشم «به معنای» مأل «نمونه تفسیردر . است» مأل «ۀآمده است، واژ
  :گونه نگاشته شده است این ذیل آیات مربوطه
چـشم  (ر بـه مـألیـهـا تعب ه از آنکظاهر و بدباطن  ِاشراف و ثروتمندان خوش تیجمع
مکارم (  را به دست گرفتندیبر بزرگ الهامین پی مخالفت با اۀشده است، سررشت) نکپر

  .)۶/٢٣٨: ١٣٧۴ شیرازی،

دانـد کـه هیئتـشان چـشم و  از مردم می جماعتی «، آن را»مأل«در تعریف  طریحی
 مردم و رؤسـای آنان اشراف«که  است آن گفته شده نیز در معنای .»کند قلب را پر می

 آنـان ۀ وجه تسمیۀچنین دربارهم .»کنند ها توجه می ایشان هستند که مردم به سخنان آن
 طریحـی،( »انـد بـوده) ثـروت(و غنا ) نظر (آنان مملو از رأی«شود که  گفته می» مأل«به 

١٣٧۵ :١/٣٩٧(.  
، در »مـأل «لغت برای» اشراف جماعت«و » جماعت«ِنیز با بیان دو تعریف  قرشی

  :گوید بیشتر آن می تبیین
 خلـق و یبـه معنـا ایـن واژه. تس و مطلق جماعـت اسـآن اشراف نا یاز جمله معان
  .)۶/٢٧٢: ١٣٧١( ز آمده استیمشورت ن

 در جـایی پر بودن یا قرار دادن چیزی«را » مأل «اصل در معنای اما حسن مصطفوی
 یا معنـوی تواند مادی یمداند که  می» اخذ آن به مقدار ظرفیت و استعداد آن محل برای

 راف، آبـروداران، ثروتمنـدانجماعـت، اشـ«چـون  مفاهیمیکه است  معتقد وی. باشد
 معنای برایاند  روند که مصادیقی کار می به رو آن اند و از این واژه مجازی معنای» ...و

                                                        
١ . ِال املأل الذَق

َّ ُ َ َ ْ َستْکین اَ ْ ِا من قومـه للـذَُربوَ َّ ِ ِ ِ ِْ َ َین استـضعفوا ملـن آمـن مـ أ تعلمـون أن صـْ َّ ََ َُ َ ْ َ ُ ْْ ْ ِ َ ْ ََ َ ِ ُ ِ ُ ًاْ َا مرسـل مـن ربـه قـِ ِ ِّ َ ْ ِ ٌ َ ْ َالوا إنـا مبـُ ِ َّ ِ
َا أرسـل بـه مؤمنـونُ ُ ِ ْ َُ ِ ِ ِ ْ ُ  ؛

د یـدان یا شـما مـیآ: ها گفتند  آنِه مستضعف بودند، به مؤمنانک یسانکبر قوم او به کسران و اشراف مست
د ما به آنچه بدان ارسـال شـده، یترد یب: ها گفتند ه صالح از جانب پروردگارش فرستاده شده است؟ آنک

  .میمؤمن
٢ . ِال املأل الذَق

َّ ُ َ َ ْ َستْکین اَ ْ رجنَ َّربوا من قومه  َ ِ
ْ ُ َل ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْا شعیَ یَكَ َ ِب والذُ

َّ َ َین آمنوا معُ َ َُ َ من قریَكَ ْْ َ َتنِ ِا أو لتعودن ىفِ َّ ُ ُ َ َ ْ َ ملتنَ ِ َّ ُال أو لو کَا قِ ْ َ َ َ َنا اکَ ِرهَّ ؛ سـران و  َنيِ
ارمـان و یانـد از د مـان آوردهیه با تـو اک را یسانکد تو و یترد یب، بی شعیا: ِبر قوم او گفتندکاشراف مست
  .دیین ما درآییه به آکنیرد مگر اکم یرون خواهیاجتماعمان ب
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  .)١١/١۵۶ :١٣۶٠( ...ًاست؛ مثال پر بودن از مال یا فضیلت و» شدن پر«که همان  اصلی
 یمقـرآن کـربا توجـه بـه چگـونگی کـاربرد ایـن مفهـوم در  رسد نظر می بنابراین، به

کـه  چرا استکبار در جامعه دانست؛ گیری شکل بسترهای از را یکی» اشرافیت«توان  می
  اشـراف جامعـه بودنـد و اکثـرۀمستکبران از طبق ، بیشترقرآن کریم های بر اساس آموزه

گـشتند، از مستـضعفان  را پذیرفتند و تسلیم فرامین الهی یالهکه دعوت پیامبران  افرادی
  .بودندو طبقات پایین جامعه 

ّعتو.  ٨ ـ٣ ُ ُ  
 ١فرقـان ۀ سـور٢١ ۀخداوند متعال در آی. است» ّعتو «نشینان استکبار در قرآن هم از یکی

 بـرای عاملی که به معاد و روز قیامت اعتقاد ندارند، را کسانی بینی استکبار و خودبزرگ
و   آن را سرکـشیۀو نتیجـ دانـد عجیب آنان همچون دیدن پروردگار مـی های درخواست

  .شمارد می یلهآنان در مقابل احکام ا شدید یانطغ
ّعتو« ُ ّبر وزن غلو» ُ ُ و نیـز  )۴/٢٩٠ :١٣٧١ قرشـی،( اسـت» تجاوز و نافرمـانی «به معنای ُ

: ١٣٧۴ مکـارم شـیرازی،( » از فرمان، توأم با عناد و لجـاجیچی از اطاعت و سرپیخوددار«
 خـود تجـاوز ّاز حـد«و » ردنّبر کـکت«، »استکبار ورزیدن«نیز آن را به  برخی. )١۵/۵۵
  .)۵٩٣: تا بی مهیار،( اند معنا کرده» دننمو

ّعتــو «معنــای ۀدربــار الجــامع جوامــعدر تفــسیر  طبرســی ُ  فرقــان ۀ ســور٢١ ۀدر آیــ» ُ
ًّعتوا «ِلغت ذکر: گوید می ُ ُ«  ًعتوا عتوا کبريا ِ

َ ًّ ُْ َُ َیشکآنان در سر«این مطلب است که   بیانگر 
افـراط  «ۀدهنـد نـشان» ًرایبک «ۀلمکاین واژه با  و توصیف» اند ردهک یرو ادهیان زیو طغ
ز یـآم جـسارت ِن گفتـار بـزرگیـفـار بـر اک آن یعنی«آنان است؛ » ِانی و طغیشکدر سر

 و یشکـه در سرکـنیردنـد، مگـر اک ینمـ اقـدام] دن خـدایا دیه کدرخواست نزول مالئ[
نیـز در تفـسیر  ییاه طباطبـعالمـ. )٣/١٣۴: ١٣٧٧( »ده باشـندیّبار به حد افـراط رسـکاست

ّعتو«معتقد است که  المیزان ُ  ۀاضـاف گاه با حرف و هر  استیچی تمرد و سرپیبه معنا» ُ
  .)١۵/١٩٩: ١۴١٧( بار استک استی از رویچی شود، متضمن سرپی متعد»عن«

                                                        
١ . ... َوق ِال الذَ

َّ َین الَ َرجون لقَ یَ ِ َ ُ َءناْ َا لو الَ ْ ْ أنزل علیَ َ َ َ
ِ ْ َنا املالُ َ ْ َة أو نرِئَکَ َ ْ َ َی رنبُ َّ َستْکا لقد اَ ْ ِ َ ِربوا ىفَ ُ سھم وعتوا عتوا کَ َ أ ًّ ُْ ُ َ َ َ ْ ِ ِ ُ ْ ه ک یسانکو  ...؛  اًريِبَ

ا پروردگـار خـود را یـ فرستاده نشد یچرا بر ما فرشتگان:  گفتند]رندکمعاد را منو [دار ما را ندارند ید دیام
ًم؟ حقا ینیب ینم   .ردندک ی بزرگیشکدند و سریبر ورزکش تیها در نهاد خو ه آنکّ
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 و ّتجـاوز از حـدود در راه شـر«ایـن مـاده  اصـلی معتقد است که معنـای مصطفوی
 تـوان آن را بـه معنـای اسـت و نمـی» ر مسیر نادرست و ناصوابیر مداوم دس«یا » فساد

و اصـرار  مـذموم دانست، اما مداومت در این کارهای» و ستمگری استکبار، سرکشی«
ّعتو«توان  آنان را می بر ُ   .)٣٠ـ٨/٢٩: ١٣۶٠( نامید» ُ

ّعتـو«تـوان  مـی آیـه با توجه به توضیحات ذکرشده و با استناد به سـیاق ُ را از نتـایج » ُ
فرعـون و   فرقان استکبار ورزیـدنۀ مبارکۀ سور٢۵ ۀاساس آی که بر استکبار دانست؛ چرا

  .آنان در مقابل حق گردید عظیم یارانش منجر به سرکشی

  مانع هدایت شدن. ٩ـ٣
مفهـوم  نـشین هـم قـرآن کـریماسـت کـه در  دیگر از صفاتی یکی» هدایت شدن مانع«

مستکبران و  با نقل گفتگوی ١سبأ ۀ از سور٣٢ ۀ در آیقرآن کریم. گردیده است استکبار
مستضعفان  از اتهامات در راه هدایت خلق را یکی تراشی مستضعفان در روز قیامت، مانع

َصـددنامک عـن اهلـدی عبـارت  مستضعفان که با این ادعای. کند بر مستکبران یاد می َُ ْ
ِ

َ ْ ُ َ ْ َ بیـان 
را نـشان » ع شدن از هدایت الهـیمان«با » استکبار «نشینی هم ی،شنگردیده است، به رو

  .دهد می
َصدد«یا » َّصد«را  »صددنا«محققان ریشۀ  َ  فرهنگ ابجدی نویسندۀ کتاب. اند دانسته» َ

ُصد عنه« َّ ِصـد الـسب«آورده و » دی گردانیاز او رو «را به معنای» َ
َّ َّ گونـه  را نیـز ایـن» لیَ

 ۀدیـبـه عق. )٨۴: تا مهیار، بی( »دیجاد گردی ایراه بر او بسته شد و مانع«: معنا نموده است
 ی بـه معنـایاست و گاه» اعراض و انصراف «ی به معنایگاه» ّصد«،  اصفهانیراغب

 بـه کـار یمتعـد معنـای در الزم و گـاهی در معنـای  گـاهییعنـی؛ »داندننع و برگرم«
  .)۴٧٧: ١۴١٢( رود می

 د و برخـیدار بیـان مـی »شـدید گردانی روی«را » َّصد «اصلی معنای اما مصطفوی
و مترتـب  عارضی را از معانی» عدول، میل، اعراض و منع«شناسان همچون  لغت معانی

  .)۶/٢٠٢: ١٣۶٠( داند  آن میبر
                                                        

١ . َستْکقال الذین ا ْ َ ِ
َّ َ َوا للذین استضعفوا أ َُربَ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ ِ َّ ْن صددنامکِ ُ َ ْ َْ َ ُ عن اهلُ ْ

ِ
ْدی بعد إذ جاءمکَ ُ َ َ ْ

ِ َ َْ ُ بل کَ ْ َرمنيُ ُْمتْنَ ِ ِ ْ
 دند یبار ورزکه استک یسانک ؛

ه کـ بل]نـه[! م؟ید بازداشـتیه به شما رسکت پس از آنیه شما را از هداکم یا ما بودیآ: ندیگوبه مستضعفان 
  .یدار بودکخودتان گنه
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ذیل این آیه چنین آورده است کـه مـستکبران بـا  التفسیر القرآنی للقرآنمؤلف کتاب 
ا هـ کننـد بـه آن مـی خـویش معرفـی گمراهـی را عامـل مستضعفان که ایـشان ادعای ّرد
یـار خـویش ت ما فقط شما را دعـوت کـردیم و شـما خـود ایـن راه را بـا اخ کهگویند می

مستکبران : گوید نویسنده سپس در توضیح صحت و سقم این ادعا می. انتخاب نمودید
توانـستند  است و مستکبران نمی قلبی از آن جهت که ایمان و کفر، قبل از هر چیز امری

امـا از آن . گوینـد شان تغییر یابد، راست مـی قلبی تقادمستضعفان را مجبور نمایند که اع
انـد و راه نادرسـت را  بوده ضاللت و گمراهی کنندگان به از دعوت یکینان جهت که آ

ِعوام مستضعفان  گمراهی گویند و مسئول اند، دروغ می زیبا جلوه داده مستضعفان، برای
  .)١١/٨٢٨ :١۴١۴خطیب، ( خواهند بود

  استنکاف. ١٠ـ٣
 ١نـساء ۀ مبارکـۀ سور١٧٣ و ١٧٢یات  است که در آهایی دیگر از واژه یکی» نکافاست«
کـه ایمـان  در این آیات، خداونـد متعـال بـه کـسانی. قرار گرفته است نشین استکبار هم

 از فضل خـویش را داده  پاداش و برخورداریۀوعد اند، آورده و عمل صالح انجام داده
» اســتنکاف«نمــوده و از اطاعــت خداونــد کــه تکبــر  اســت و در مقابــل، بــه کــسانی

  .دهد می را وعده دردناک اند، عذابی ورزیده
 داننـد مـی» ابا و امتنـاع «و به معنای» نکف «ۀاز ریش را» استنکاف«دانان،  اما لغت

 ۀرا متـرادف بـا واژ» اسـتنکاف«مفـسران  دیگـر، برخـی از سوی. )٧/١١٢ :١٣٧١قرشی، (
امـا مـصطفوی، اصـل در ایـن مـاده را  )٩/٣۴٠ :١۴١۴ ر،ابـن منظـو( انـد دانـسته» استکبار«
همچـون  معـانی بیـان نمـوده و برخـی» آن و عدم میـل بـه سـوی چیزی  نکردنطلب«

                                                        
١ . ْلن ْف ا أنِکْسَتْنَ َ َ ُ ِملس َ ْ َون عبـدا هللا وال املالُکَی َ َ ْ َ َ ِ ِّ ً ْ َ ُة املَکـِئَ ْ ن ومـنُ ْقـر َ َ َ ُ َّ ـ َ َـف عـن عبادتـه وِکْسَتْنَ َْ ِ ِ َ َ ِ ْ َ ِْربْسَتْکَ َفس ْر إلیـْـُشَ َ ِ ْ

ُ ًه جخیعـاُ ِ َ َّ فأمـا ٭ِ َ َ
ِالذ

َین آمنوا وعملوا الصاَّ ِ َّ ُ
ِ َ َ ُ َ ُات فیَ َ َوف أجور ویِ َ ُْ ُ َ ُ ْ

ِ
ِّ ِید من فضله وأما الـذِزَ

َّ َّ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْسـتنَکین اُ َ ْ َسـتْکفوا واَ ْ َ ُربوا فیُ َ ُ َعـذ عـذَ َِّ ْ ُ ُ ِلـا أًابَ َ والًَ ْدون هلـم َ َ ُ َ َ ُ ـ ِ ُمن د ْ ًّون اهللا ولیِ ِ َ ِ ّ َا والِ ـ َ ِ ز ابا یّ فرشتگان مقرب نۀ خدا باشد ابا و امتناع ندارد و همۀه بندکنیح از ای؛ هرگز مس اًريَ
 ی بـه سـو]زیدر روز رستاخ[ آنان را ۀ هم]خداوند[بر ورزد کند و تکه از پرستش او امتناع کندارند و هر 
مـان آوردنـد و یه اکـ یسانکـّامـا ]. فـر دهـدکیاق تـا همـه را طبـق اسـتحق[ خواهد نمود یخود گردآور

امل خواهد داد و از فضل و رحمت خـود بـر آنـان ک آنان را به طور یها ردند، پاداشکسته ی شایها عمل
در [فر خواهـد داد و کی ک دردنایها را به عذاب بر نمودند آنکردند و تکه ابا ک یسانکخواهد افزود و اما 

  .افتی نخواهند یاوریرپرست و  خود جز خداوند سی برا]آنجا
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.  این واژهۀریش اصلی نه از معانی را از آثار مترتب بر آن دانسته است» امتناع و استکبار«
شـریفۀ  ۀدر آیـ» سـتکبارا«آن بـا  ِآیـی را باهم» استنکاف «برای علت رواج این معنا وی
  .)١٢/٢۴٧: ١٣۶٠( داند  نساء میۀ سور١٧٣

 هـای واژه ظریف میان معـانی به تفاوتی بیان السعادة فی مقامات العبادةمؤلف کتاب 
 میـان ۀرابطـ چگـونگی راهگـشای تا حدی کند که اشاره می» استکبار«و » استنکاف«

 یزیـو بـاالتر دانـستن از چاف، خـود را برتـر کاستن«که معتقد است  وی. این دو است
بار، برتـر و بـاالتر کاسـت«که  در حالی»  هستیز نقصانیه در آن چکنیّبه تصور ا است،

: ١٣٧٢ جنابـذی،( » داردیبر برتـرکًه واقعـا مـستکـنیّ است به تصور ایزیگرفتن خود بر چ
٢۶۵(.  

 ۀنـددر ایـن آیـه را مقیدکن» اسـتکبار «ۀواژ ذکـر المیـزاندر تفـسیر  عالمه طباطبایی
تکبـر و  نظـر اسـت کـه از روی ّدر آیـه مـد گویـد اسـتنکافی  مـیو دانـد استنکاف مـی
  :ایشان معتقد است. جهل و نادانی باشد و نه از روی خودبرتربینی

 :اف دو گونه باشـدکبسا استن را چهیز شود؛ ی نمی باعث سخط الهییاف به تنهاکاستن
 باعث خشم و غـضب یافک استنآن .بارک از استیگری و استضعاف و دی از نادانیکی

  .)١۵١ـ۵/١۵٠: ١۴١٧( بار باشدکِه از سر استکشود  یم یلها

چنین » استکبار«و » استنکاف «نشینی  فوق، در تبیین همۀنیز ذیل آی تفسیر نمونهدر 
ن، مفهـوم یبنـابرا .» اسـتیزیـ امتنـاع و انزجـار از چیاف به معنـاکاستن«: آمده است

را یـز«شود؛  ی آن محدود مۀدر ادام» برواکاست «ۀر جملکذه با ک دارد یعیگسترده و وس
بـر و ک به خـاطر تی است و گاهی آن جهل و نادانۀ سرچشمیگاه  خدایامتناع از بندگ

مراتـب بـدتر   بـهی دومـی است ولیخالف ارک گرچه هر دو،.  استیشک و سرینیخودب
مکـارم شـیرازی، ( ده اسـتاخیر را اراده نمـو استعمال این واژه، معنای و قرآن نیز از» است
١٣٧۴: ۴/٢٣٢(.  
امتناع «گونه برداشت نمود که  توان این ها می آن شده و تفسیر اساس آیات بررسی بر

 ورزیدن در مقابل خداوند است و از نتایج کبر اوامر الهی، یکی از اطاعت» و استنکاف
  .خواهد بود شدید الهی عذاب  آن،ۀنتیج
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   ادبار.١١ـ٣
َأدبـر«استفاده شـده اسـت، » استکبار«در کنار  قرآن کریمه در ک از دیگر واژگانی در » َ

در .  اسـتگرفتـه شـده» إدبـار«این واژه از مـصدر .  است١مدثر ۀ مبارکۀاز سور ٢٣ ۀآی
 تفسیر شده است» از حق گردانی روی «در این آیه به معنای» دبارإ«تفاسیر شیعه،  بیشتر

  .)١۴/٣۵٧: ١٣٧٢ جنابذی، ؛٢۵/٢٣٠: ١٣٧۴ شیرازی، مکارم(
کـار  در تفـسیر ایـن آیـه، قـبح  و محمدجواد مغنیـهاهللا فضل عالمه سیدمحمدحسین

رغم اینکه آنان حق را شناختند و بـه آن یقـین  دانند که علی ین نکته میر امستکبران را د
 :١۴١٩، اهللا فــضل(و بــه آن اذعــان ننمودنــد  آن امتنــاع ورزیدنــد پیــدا کردنــد، از پــذیرش

  .)٧/۴۶١ :١۴٢۴ مغنیه،؛ ٢٣/٢١۵
ُالدبر«زبان عرب،  های نامه در واژه ُ ُالقبل «در مقابل» ُّ ترتیـب، ه رود و بـ به کار مـی» ُ

 در معنـای» أدبـر «ۀهمچنـین، واژ. )۴/٢۶٨ :١۴١۴ منظور، ابن(  استجلوعقب و  معنای به
ُدبر عنهأ «ذکر شده و» گرداندن روی« َ مهیار، ( ندا معنا کرده» گردان شد از او روی«را » َ
بـه «را » یزیـادبـار از هـر چ « مـدثرۀ سور٢٣ ۀنیز در ذیل آی عالمه طباطبایی. )٣٣: تا بی
  .)٢٠/٨٧ :١۴١٧( دانسته است»  اعراض از آنیامعن

خـود،  برتر دیدن و» استکبار«از نظر منطقی، که  توان گفت آنچه گذشت، می بر بنا
 و دارد بـاز مـی حـق ظیم در مقابـلاز تع را شود که وی می غرور در انسان موجب نوعی

دسـت   مدثر بهۀ سور٢٣ ۀی از آآنچه. دارد می وا» از حق گردانی ادبار و روی«را به  وی
از  و دوری الهـی عـذاب ْکـه ایـن امـر یقین به آن است رغم حق، علی نپذیرفتن آید، می

  .خواهد داشت رحمت خداوند را در پی

  اتراف. ١٢ـ٣
میـان مستـضعفان و  بـا نقـل گفتگوهـای ٢سـبأ ۀ سـور٣۴ا  تـ٣١در آیات  خداوند تعالی

که بـه استـضعاف کـشیده  یسانمستکبران در روز قیامت، پس از ذکر این مطلب که ک

                                                        
١ . َّمث َستْک أدبر واُ ْ َ َ َ ْ   .دیبر ورزکرد و تک ]ت قرآنیّبه حق[ سپس پشت ؛ ََربَ
٢ .  ...ََستْکول الذین استضعفوا للذین ا ْ َ َِ َِّ ِ ُ ِ ْ ُ ْ َّ ُ ْوا لوَُربُ ْال أن َ َ َلُکمت َ ْ َنا مؤمننيُ ِْ ِ ُ َّ

 )ه انـد بـ ه استضعاف شدهک ییها آن ...؛ )٣١ /سبأ
  .میشد ی ما مؤمن مًاید حتماگر شما نبود: ندیبارورزان گوکاست
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اقـوام را از  ِمـستکبران و اشـراف دانند، خویش می گمراهی ، مستکبران را عاملاند شده
کـرده و بـا ایـشان بـه را تکـذیب  آوران الهـی نماید که همواره پیام می معرفی هایی گروه

  ١.اند برخاسته مخالفت
 و راحتـی دنیـوی هـای از نعمـت منـدی بهـره «بـه معنـای» ترف «ۀاز ریش» اتراف«

کـار  نیز بـه» طغیان و سرکشی «اگرچه این واژه در معنای. است» از هر جهتی زندگانی
شده که استفاده  رو آن مجاز است و از رسد این کاربرد در معنای نظر می رفته است، به

: ١٣۶٠ مـصطفوی،( اسـت دنیـوی یاندر معیشت و زندگ راحتی طغیان و سرکشی، از لوازم
َالمترف«. )١/٣٨۴  بخواهـد یارکـ باشد، هـر یروز ه در فراخکشود  گفته می به کسی» ُ
از  مـادی، هـای منـدی کامـل از نعمـت بهره در عین ند و ویک او را منع نیسکند و کب

  .)٧٧٧: تا بی مهیار،( گردان باشد خویش روی و وظایف الهی حاالت روحانی
ِمترف«فرق میان که معتقد است  یمصطفو

ِمنعم«و » ُ کـه مـنعم از  در ایـن اسـت» ُ
در  متـرف غـرق ولـی منـد اسـت به شکل کامل یا نـاقص بهـره و معنوی، مادی نعمات

  .)١/٣٨۴ :١٣۶٠( است و غافل از معنویات نعمات مادی
ِپیونـد  شـود، نـوعی برداشت می» مترف«و » مستکبر «های میان واژه نشینی آنچه از هم

ِاجتمـاعی  هـای ها و زمینـه از ریشه را یکی» اتراف«توان  میان آن دو است؛ چه می مفهومی
کید می استکبار و مخالفت با حق دانست، چنان گیری شکل نماید کـه هـیچ  که قرآن تأ

  .ایشان به مخالفت پرداختنداقوام با  ِو مترفان ارسال نشد مگر آنکه اشراف پیامبری

ّعلو. ١٣ـ٣ ُ ُ  
  ۀواژ اسـت، کـار رفتـه بـه اسـتکبارواژۀ کـه متـرادف بـا  قرآنـی هـای دیگر از واژه یکی

ّعلو« ُ ّ علـو و برتـری٢،مؤمنـونمبارکـۀ  ۀ سـور۴۶ و ۴۵آیـات . اسـت» ُ   جـویی فرعـون و ُ
                                                        

١ . ... ِوما أرسلنا ىف َ ْ َ ْ َ َ َ قریَ ْ ْة منَ ِ ْ نذیر إال قال مرتفوها إنا مبا أرسلمتٍ ُ ْ ِ ْ ُ َ ِ َّ َِ َِ ُ َ ُ َ َ َّ
ٍ َ به اکِ

ِ َفرونِ ُ ِ )ِامبرپی[ یچ مجتمع بشریو ما در ه... ؛ )٣۴ /سبأ[ 
ًحقا:  آن گفتندیها ه اشراف و خوشگذرانکنیام مگر ی نفرستادیا دهنده میب ه ما به آنچه بدان فرسـتاده ک ّ

  .میافرکد یا شده
٢ . َّمث َ ارسلنا موُ ُ َ ْ َ ْ َ وأخاه هارون بآیَ ِ َ ُ َ ُ َ َ ٍاتنا وسلطان مبنيَ ِ ُ ٍ

َ ْ ُ َ َ َ إىل٭ِ
َ فرعون ومالِ َ َ َ ْ َ ْ َستْکه فاِئِ ْ َ َوا واکَُربِ َا قوما عـالنيَ ِ َ ً ْ َ ُ

 ادرش  و بری؛ سپس موس
 ]از نظـر منطـق و اسـتدالل[ار ک و حجـت آشـ]گانـه معجـزات نـه[ خـود یهـا ات و نـشانهیهارون را با آ

جـو و  ی برتـریدنـد و گروهـیّبـر ورزک او، پـس ت]قـوم[ فرعـون و اشـراف و سـران یبـه سـو. میفرستاد
  .طلب بودند استیر
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ــی اشــراف ــوم بن ــشه اســرائیل را یکــی ق ــل از ری ــا و دالی ــان مع اســتکبارورزی ه ــیآن   رف
  .نماید می

 کـردن خـدایی قرآن، ادعـای منظور: گوید در تفسیر این آیات می محمدجواد مغنیه
در میان تمام اشـراف و اطرافیـان فرعـون نیـز وجـود » فرعونی روح«این  ١.است فرعون

یافتنـد هماننـد فرعـون طغیـان  ها فرصـت مـی اگر هر کدام از آن«که  ای گونه داشت به
  .)۵/٣٧٣: ١۴٢۴( »نمودند می خدایی و ادعای کردند می

ّعلو« کتـاب در  فراهیـدی. )۵/٣٧: ١٣٧١ قرشـی،( اسـت» ارتفاع «در لغت به معنای» ُ
 ۀجملکه آورده و معتقد است » کشی عظمت، تکبر و گردن «را به معنای این واژه العین

ِعال مل« . )٢/٢۴۵ :١۴١٠(کـشی پادشـاه اسـت  طغیـان و گـردن به معنـای»  األرضی فكَ
ّعلو«که اسان معتقدند شن لغت گونـه  داشته باشد، همـان یا معنوی  مادیۀتواند جنب می» ُ

  .)٨/٢١٣: ١٣۶٠ مصطفوی،( ٢است کار رفته  هر دو معنا بهقرآن کریمکه در 
ــایی ّعلــو «حقیقــی معنــای در کالبدشــکافی عالمــه طباطب ــا رد»ُ  برخــی  ادعــایّ، ب

در  )١٧/٢٢۶: ١۴١٧( اسـت» بارکسـتا«همـان  اند مـراد از ایـن واژه شناسان که گفته لغت
  :گوید در این آیه می» عالین «معنای تبیین

ّگران علو و برتریه نسبت به دکن است یا »نیعال«منظور از  گران را بنده ید  داشتند ویُ
  .رده بودندکخود  َبر و فرمان

  :لذا از نگاه ایشان
ّعلو  ا بـه اطاعـت خـود درن ریزمـ ن، و اهـلیان بر اهل زمیه است از طغیناکن یدر زم ُ

  .)١۵/٣۴: همان( آوردن

ّعلو«رسد که  نظر می بنابراین، به و  روحـی هـای از ویژگـی یکـی» جـویی و برتـری ُ
شـود و  جامعـه محـسوب مـی گیـری اسـتکبار در انسان است که از عوامل شکل درونی
  .نخواهد داشت ِجز طغیان در مقابل حق ای نتیجه

                                                        
١ . األمُکُُّبَا رَنَأ َ َْ ْ

) ٢۴/ نازعات( میشمامن پروردگار بزرگ ؛ . یِْريَ غٍهَلِ إْنِ مْمُکَل ُتْمِلَا عَم) شما ؛ )٣٨/ قصص
  .دیر از من نداری غییخدا

َوجعل ک : ّیّالعلو المعنو. ٢ َ َ َ َلمة الذین کَ َ ِ
َّ َ َ َفروا السفلِ ْ َُّ َی وکُ َلمة اهللا هیَ ِ ِ ّ ُ َ َ العلیِ ْ ُ ّوالعلو الماد) ۴٠/ توبه (اْ َشر فنـ : ّیّ َ َ َ َ َ فقـ٭یَادَ َال أنـَ َ ا َ

ُربمکُ ُّ َ األَ ْ َ ْ
) ٢۴ـ٢٣/ نازعات.(  
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   غرور و خودبرتربینی.١۴ـ٣
غـرور و «کـار رفتـه اسـت،  بـه نـشین اسـتکبار  هـمقـرآن کـریمکه در   مواردیاز دیگر

 احـساس برتـری «١ص ۀ سـور٧۶و  ٧۵خداونـد متعـال در آیـات . است» خودبرتربینی
شــیطان در ســجده نکــردن بــر آدم تــصویر  اســتکبار ورزیــدنرا علــت » آدمنــسبت بــه 

انـسان از خـاک  قـتاز آتـش و خل وی استدالل شیطان در این آیـه، خلقـت. نماید می
 بود که باعث شد متکبرانه خـود را برتـر از آدم بـشمارد و خـویش را بهتـر از وی) گل(

ُأنا خري منه : بداند ْ ِ ٌ ْ َ َ َ
 .  

  :ذیل این آیه آمده است تفسیر قرآن الکریم یفالجدید در تفسیر 
 بـه علـت جـسارت بـر پروردگـارش؛ یکـی: شـود تقبیح می کار شیطان از چند جهت

و دیگـری،  بـه میـان آورد؛» مـن«از  خـالقش سـخنی مخلوق نبایـد در مقابـلکه  چرا
گاه حالی خویش نزد خالقش است، در معرفی  تر اسـت؛ که او از همه به احواالتش آ
حال  جهالتش گمان برد که آتش برتر از خاک است  بعد اینکه شیطان از رویۀو نکت

 نجفی، سبزواری(  بر انسان باشدشیطان توانست مالک برتری نبود و این نمی آنکه چنین
١۴٠۶ :۶/١٣۶(.  

  :معتقد است ی اصفهانی بانو،نیده نصرت امیس
.  نداشـتی ویروحـانقت یحق از یست و خبرینگر طان، ظاهر و جسم آدم را مییش
گمـان  ده شـده و آدم از خـاک،یه خودش از آتش آفرکدانست  ه چون میکن بود یا
 و ّ متعـال در سـریه خـداکـ ییبها گوهر گرانن از آن کل. تر از آدم است فیرد شرک
ن جهت او را مـسجود یفرموده و به هم) یبر وح(ر یه از آن تعبک گذاشته یقت ویحق
  .)١١/١٧١: ١٣۶١(  نداشتیچ خبریه ده،یه گردانکمالئ

ُأنا خري منه در عبارت » خیر «در تبیین معنای قرشی ْ ِ ٌ ْ َ َ َ
 گوید می:  

شتر بـه یـد بیمج این واژه در قرآن. و هم اسم است لیر هم اسم تفضیدر زبان عرب، خ
  .)٢/٣١٩: ١٣٧١( است» دلپسند و مرغوب «صورت اسم استعمال شده و به معنای

                                                        
١ . َقال ی َ َإبلیس مـا منعـ اَ َ َ َ ُ ِ ْ ْ أنَكِ د ملـا خلقـت بیـَ  َ ِ ُ ْ َ َ َ ِ َ ُ ْ َّدیَتـ َسـتْک أَ ْ ُت أم کَْربَ ْ َ َت مـن العـالنيْنـَ ِ َ ْ َ ِ ٌ قـال أنـا خـري٭َ ْ َ َ َ َ ِ منـه خلقتـىنَ َ ْ َ َ ُ ْ ْ مـنِ ْ نـار وخلقتـه مـنِ ِ ُ َ ْ َ َ َ ٍ ٍ طـنيَ ِ  ؛

بالواسطه و [ه من با دو دست خود ک یزیه به چکنی از اابلیس، چه چیز تو را مانع شدای :  گفت]خداوند[
را یمن از او بهترم؛ ز: ؟ گفتیها بود نیًا واقعا از برتری ّ آفریدم سجده نکنی؟ آیا تکبر ورزیدی] خودۀبا اراد

  ].ز بهتر خواهد بودی نافته از بهتریو آتش از گل بهتر است، پس تولد[ و او را از گل یدیمرا از آتش آفر
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همـه «ه ک پسندیده دانسته شده است امری »خیر«نیز  راغب اصفهانی المفردات در
ر خیـ «:کنـد تقسیم مـی خیر را به دو قسم راغب. »نند؛ مثل عقل و عدلکبدان رغبت 

کـه » خیـر مقیـد«همه و در همـه حـال خیـر و مـورد رغبـت اسـت، و  که برای» مطلق
  .)٣٠٠: ١۴١٢( شر باشد دیگری خیر و برای شخصی تواند برای می

ٌنـا خـريَأ بیان عبـارت از  هدف شیطان رسد نظر می بدین ترتیب، به ْ َ ْ منـَ  اثبـات نـوعی ُهِ
  .جر به غرور و تکبر او گردیدِبرتری نژادی و جنسیتی نسبت به انسان بود که من

  تعارض میان حق و منافع. ١۵ـ٣
ِ ارسال رسل الهی بـا آیـات و براهینـی پس از ذکر ١بقره ۀ مبارکۀ سور٨٧ ۀخداوند در آی

انـد،  روشن، به مردمی که پیامبران زمـان خـویش را تکـذیب نمـوده یـا بـه قتـل رسـانده
آوران است در پیروی نکردن از   پیامتنها علت این امر، مخالفت با دعوت این: فرماید می

  .های نفسانی امیال و خواسته
دانـد و از قـول  مـی» میل بـه چیـزی«را » هوی«ِ اصل معنای القدیر فتحشوکانی در 

  :نویسد جوهری می
 دهد اند که صاحب خویش را به سوی آتش سوق می رو هوی نامیده آن  را از»هوی«
  .)١/١٣٠: ١۴١۴شوکانی، (

 دانـد و وجـه مـی» میل نفس به سوی شهوت«را » هوی«نیز معنای اصفهانی راغب 
و در  ٢)داهیه(صاحبش را در دنیا به سوی هر چیز منکری «داند که   آن را این میۀتسمی

  .)٨۴٩: ١۴١٢( »دهد  میل می٣)هاویه(ی آتش جهنم آخرت به سو
 یروشـن مذکور عبارت است از معجزات ۀدر آی» ناتّیالب«، الجامع جوامعدر تفسیر 

ه کـ» بیـور مـادرزاد و خبـر دادن از غکـردن مردگـان و شـفا دادن کـزنـده «همچون 
                                                        

١ . ... ْولقد آ َ ْ َ َ ْلِکا مو اَنَ َ ْاب وقفیَتُ َّ َ َ ْا من بع بالرسل وآَنَ َ َ ِ ُ ُّ ِ ِ ِ ْ َ ْ َیـىس ابـن مـرميِا عَنِ َ ْ َ َ ْ ِّ اَ َلب َّات وأیـَنـْ َ َ َدنِ َفُکاه بـروح القـدس أ ْ َ
ِ

ُ ُ ْ
ِ ُ ِ َلمـُ ْاءمکَا جـَّ ُ َ رسـول مبـَ ِ ٌ ُ  َا الَ

َو ْ سکَ ُی أ ُ ُ ْ َستْکم اَ ْ ِربمت ففرُ
َ َ ْ ُ ْ ِذبمت وفرَا کًَ

َ َ ْ ُْ تلـونًَّ َا  ُ ُ ْ َ
 م و پـس از او یـ داد]یآسـمان[تـاب ک یًقا ما بـه موسـی؛ و تحق

القـدس  م و او را بـا روحیردکل روشن عطا یم دالی بن مریسیم و به عی را پشت سر هم فرستادیفرستادگان
بـر ک شـما آورد تیگرفـت بـرا یلتـان نمـی مهکـ را یزیـ چیا ه فرسـتادهکپس چرا هر زمان . مید نمودییتأ

  د؟یشتک ی را میرده و گروهکب یذک را تید، گروهیدیورز
  .میر العظکاألمر المن: ةیالداه. ٢
  .مّاسم من أسماء جهن: ةیِالهاو .٣
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  :افزاید طبرسی می.  حقانیت پیامبران بوده استۀکنند اثبات
رغم علم به حقانیت دعوت پیامبرانشان، تنها به  ِزشتی کار مستکبران این است که علی
بیا وجود داشـت، پیـامبران الهـی را شان با تعالیم ان علت تعارضی که میان امیال نفسانی

  .)١/۶٢: ١٣٧٧( تکذیب کردند

های تکبر و سرکشی در مقابل حـق را مخالفـت  توان یکی دیگر از ریشه بنابراین، می
ِشخصی و گروهی مستکبران دانست کـه منجـر بـه » منافع«و » هواهای نفسانی«حق با 

  .بران گردیدایستادگی در مقابل براهین و آیات روشن حق و تکذیب پیام
 ١ ۀ در دو نمـودار شـمارقرآن کریمهای استکبار در  نشین  جزئی میان برخی همۀرابط

 تحلیلی جامع از روابـط میـان ۀشود با ارائ در ادامه، تالش می.  نشان داده شده است٢و 
  .تر نشان داده شود ِهای قرآنی استکبار، این رابطه به شکلی جامع نشین هم

  

  
  

  در قرآن» بارکاست «یها نشین همئی  جزۀرابط: ١ ۀنمودار شمار
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  در قرآن» بارکاست «یها نینش  همی جزئۀرابط: ٢ ۀنمودار شمار

  گیری نتیجه
 معنای ۀ، نکاتی دربارقرآن کریمهای استکبار در آیات مختلف  نشین با احصا و تبیین هم

پیامـدهای آن در هـای اسـتکبار و نیـز آثـار و   علل و ریـشهۀدقیق آن و نیز مواردی دربار
بررسـی . شـود حاصل می» اجتماعی«و » روحی و روانی«، »اعتقادی«ِسطوح مختلف 

 ۀتنیـد هـم  درۀ نمایـانگر شـبکقرآن کـریمهای آن در  نشین در کنار هم» استکبار «ۀواژ
  .نماید می نشین باز  متقابل و معنادار را میان واژگان همۀمعنایی است که نوعی رابط
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وان گفت که استکبار حالتی است درونی که به لحـاظ اجتمـاعی، ت اساس می این بر
نیـاز دانـستن خـویش از  جـویی؛ بـی غـرور و برتـری: شـود بر اثر این عوامل حاصل مـی

 بـا منـافع ـ رغم علم به آن علی ـپذیرش حق  ِ دانستنی؛ مناف)اتراف و مأل(خداوند متعال 
بر بـه بازگـشت بـه سـوی خـدا اعتقادی شـخص مـستک  با بی،چنین حالتی. افراد جامعه

  ).ها علل و ریشه( متالزم است) معاد(
رغم علـم  وی علیکه گردد  شکل گرفتن این حالت در شخص مستکبر موجب می

ها استنکاف ورزد و ضمن سرکشی در برابـر فـرامین  به براهین روشن الهی، از پذیرش آن
ِن امـر، مهـر خـوردن قلـب  ایـۀنتیج. های روشن حق بپردازد خداوند، به مجادله با نشانه

شـود عـالوه  شخص مستکبر و دور شدن از رحمت و هدایت الهی است که موجب می
اسـاس  بـر. بر گمراهی خویش، زمینه را برای گمراه ساختن افراد جامعه نیز فراهم آورد

، عاقبت چنـین شخـصی چیـزی جـز خلـود در قرآن کریمهای روشن خداوند در  وعده
  ).آثار و پیامدها(د الهی نخواهد بود جهنم همراه با عذاب شدی

های قرآنـی آن  نشین  معنایی میان استکبار و همۀپیچید هم  بهۀ، شبک٣ ۀنمودار شمار
  .دهد را بهتر نشان می

  
  

  قرآن کریمهایش در  نشین با هم» استکبار«معنایی ۀ شبک: ٣ۀ نمودار شمار

 استکبار
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یج فردی و اجتمـاعی همـراه  آمدن این حالت درونی در فرد، با برخی آثار و نتاپدید
ها و آثار مترتب بر مفهوم استکبار  توان ریشه است که در مجموع با بررسی موارد فوق می

  : را در سه سطح، بررسی و تبیین کردقرآن کریمدر 
  اعتقـادی بـی«تـوان  در سطح اعتقادی، ریشه و علت استکبار را می :سطح اعتقادی
  »تـسلیم نـشدن در برابـر فـرامین الهـی«و » کفـر«دانست که اثرش » به معاد و روز جزا

  .است
ّعلو و برتری« :سطح روحی و روانی توان از  را می» غرور و خودبرتربینی«و » جویی ُ

ّعتـو و سرکـشی«های استکبار در سطح روحی و روانی دانست که آثاری چون  ریشه ُ ُ« ،
اظ روحی و روانـی را به لح» فرار از شنیدن سخن حق«و » مجادله با حق، بدون برهان«

دور «و » هایـشان مهر خوردن بر دل«برای شخص مستکبر ایجاد خواهد نمود و موجب 
  .خواهد شد» شدن از رحمت و هدایت الهی

شـده در ایـن تحقیـق بـرای مفهـوم   اجتماعی یافتۀترین ریش مهم :سطح اجتماعی
شـخص » ِیزدگـ مـأل و رفـاه«و » نیاز دیـدن خـویش از خداونـد اتراف و بی«استکبار، 

تعارض حق با منافع و هواهـای «شود وی به علت  مستکبر در اجتماع است که منجر می
اطاعـت امـر خداونـد «َروی آورد و از » مخالفت با براهین روشن الهی«به » اش نفسانی

مـانع از هـدایت شـدن «در این صورت، وی عالوه بر گمراهی خود، . ورزد» استنکاف
  .ودش نیز می» سایر افراد اجتماع

هـا و نتـایج اسـتکبار بـا  توان ادعا نمود که بررسی دقیق معنـا، ریـشه در مجموع، می
دهـد کـه ایـن مفهـوم یکـی از   نشان میقرآن کریمهای آن در »نشین هم«گیری از  بهره

ترین آفات موجود در یک جامعه است که آثار و پیامدهای فـردی و اجتمـاعی  محوری
  .ذاردگ فراوانی را در جامعه بر جای می

هـای  در این جستار کوشیدیم تـا تبیینـی مختـصر از معنـای اسـتکبار، علـل و ریـشه
گیری آن و نیز آثار و پیامدهای آن در جامعه در سطوح مختلف فردی و اجتماعی  شکل

  .ارائه دهیم
و نیـز » روحـی و روانـی«، »اعتقـادی« این روابط در سه سـطح ۴ ۀدر نمودار شمار

  . استنشان داده شده» اجتماعی«
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  مکریات قرآن یاساس آ بار برکها و آثار است شهی میان رۀرابط: ۴ ۀنمودار شمار

تعارض حق 
بامنافع 
  مستکبران

شرط کردن
رؤیت خدا برای
ایمان آوردن

 وّعلو
  جویی برتری

عدم اعتقاد به
 معاد و بازگشت
  به سوی خدا

کفر ورزیدن به
  خداوند متعال
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ک

   

بر
ک

  

 

  نشدنتسلیم
  برابر در

 دستورات الهی

 

 مأل و اتراف

 

  هوای نفسپیروی از 
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  .ق ١۴١۴صادر،  دارچاپ سوم، بیروت، ، العرب لسانرم، کابن منظور، محمد بن م .١
 یاحقیـ، تحقیق محمـدجعفر قرآنال الجنان فی تفسیر الجنان و روح روض، یعل بن نی، حسیابوالفتوح راز .٢

  . ق١۴٠٨، ی آستان قدس رضوی اسالمیها اد پژوهشیبنمشهد،  ناصح، یو محمدمهد
  .ش ١٣۶١نهضت زنان مسلمان، تهران، ، مخزن العرفان در تفسیر قرآنن، یده نصرت امی، سی اصفهانیبانو .٣
تهـران ، یاضـی راهللا حـشمت رضا خانی ومحمد ۀ، ترجمهبیان السعادة فی مقامات العباد، محمد، یجنابذ .۴

  .ش ١٣٧٢نور،  امیدانشگاه پ
پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسـالمی، تهران،  مهدی پارسا خانقاه، ۀ، ترجمشناسی مبانی نشانهچندلر، دانیل،  .۵

  .ش ١٣٨٧
  .ق ١۴١۴نا،  جا، بی ، بیالتفسیر القرآنی للقرآنم، یرکب، عبدالیخط .۶
، هیالـشام  الدار ـالعلم داردمشق ـ بیروت، ، غریب القرآنالمفردات فی محمد،  بن نی، حسیراغب اصفهان .٧

  .ق ١۴١٢
ز ، کـمرچـاپ هفـتم، تهـران، شـناس،  محمد حق  علیۀ، ترجمشناسی تاریخ مختصر زبان، .اچ .نز، آریروب .٨

  .ش ١٣٨۵
 للمطبوعات، التعارف داربیروت، ، المجید الجدید فی تفسیر القرآن، اهللا بیحب بن ، محمدینجف یسبزوار .٩

  .ق ١۴٠۶
  . ق١۴١۴ب، یلم الطکال دار ـ ریثک دمشق، دار ابن ـ ، بیروتفتح القدیر، یعل بن ، محمدیانکشو . ١٠
، )غـات اسـالمیی هنـری سـازمان تبلۀحـوز(  مهرۀسورتهران، ، شناسی درآمدی بر معنیورش، کصفوی،  . ١١

  .ش ١٣٨٧
وابسته بـه  یتشارات اسالمدفتر انقم، ، چاپ پنجم، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سیدمحمدحسین،  .١٢

  .ق ١۴١٧ قم، ۀیعلمۀ ن حوزی مدرسۀجامع
 ۀیـ علمۀت حوزیریانتشارات دانشگاه تهران و مدتهران، ، تفسیر جوامع الجامعحسن،  بن ، فضلیطبرس . ١٣

  .ش ١٣٧٧قم، 
  .ش ١٣٧۵، ی مرتضویفروش تابک، چاپ سوم، تهران، مجمع البحرینن، ی، فخرالدیحیطر .١۴
  .ق ١۴٢٠، یالعرب اء التراثیاح دارچاپ سوم، بیروت، ، مفاتیح الغیبعمر،  نب ، محمدین رازیفخرالد .١۵
  .ق ١۴١٠هجرت، قم، ، چاپ دوم، العین کتاب ل بن احمد،ی، خلیدیفراه .١۶
 للطباعـة و النـشر، کدار المـالبیـروت، ، چاپ دوم، تفسیر من وحی القرآنن، یمحمدحسید، ساهللا فضل .١٧

  . ق١۴١٩
  . ش١٣٧١ه، یسالمتب االکال دارتهران، ، چاپ ششم، رآنقاموس قبر، کا یدعلی، سیقرش .١٨
  .ش ١٣۶٠تاب، کبنگاه ترجمه و نشر تهران، ، الکریم التحقیق فی کلمات القرآن، حسن، یمصطفو .١٩
  .ق ١۴٢۴ه، یسالمتب االکال ، تهران، دارتفسیر الکاشفاله، محمدجواد، یمغن .٢٠
  .ش ١٣٧۴ه، یسالمتب االکال دارتهران، ، نمونه تفسیر، ناصر، یرازیارم شکم .٢١
  .تا نا، بی جا، بی ، بی فارسی ـفرهنگ ابجدی عربیار، رضا، یمه .٢٢
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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٢١ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

  آیات قرآنۀ قدرت نرم و منابع آن در آیین
  ١  محمد میرزایی  

  دهکیچ
تعریـف متفـاوتی در ، گوناگونی انواع عالوه بر ،قدرت به مفهوم توانایی و قابلیت

و  هـا قدرت نرم بـه معنـای جـذب انـسان. ادبیات قرآن و رایج سیاسی جهان دارد
ای بـه  سـابقه، دور از خـشونت و زوره جوامع انسانی به اندیشه و عمل مورد نظر ب

ظهـور مجـدد و پررنگـی یافتـه  امروز، در ادبیات سیاسیشته و طول عمر انسان دا
قـرآن عـالوه بـر . رود کـار مـیه  دیگـران بـۀ خود برظور تحمیل اراد به مناست و

. ّبیشتر به قدرت نرم خود متکی اسـت، ِکارگیری قدرت سخت در موارد خاص هب
. آیات قرآن بیانگر قدرت نرم اسالم و منابع آن در برابر جنگ نرم مستکبران است

. رآن اســتصـدد معرفــی قـدرت نــرم و منـابع آن در آیــات قـ  درۀ پــیش رونوشـت
زیـرا از ؛ اسـتضـروری شناخت قدرت نرم اسالم به منظـور حفـظ و تقویـت آن 

ها و رشد انسانیت است و از سوی دیگر  ای برای نفوذ و تغییر در دل سو وسیله یک
جـستار . هاسـت  اسالمی و منابع قـدرت آنۀی دشمنان به جامعبمانعی برای دستیا

                                                        
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١۵/٢/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(mirzaee@razavi.ac.ir) استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ١
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گاه  بیشترین قدرت نرم قرآن را در بینش،حاضر ها نـسبت بـه  سازی انسان دهی و آ
ایجـاد بیـنش . داند ها می ثر در هدایت جامعه و رشد انسانؤموضوعات و مسائل م

جهاد ، شناسی دشمن، جهان،  انسانۀ قرآن دربارۀبینش و برنام، توحیدی در انسان
اندکی از نمایش قدرت نرم و منابع تولید آن در قرآن است که تبیـین و تبلیـغ ... و

  .یازمند هوشمندی استآن ن
  .قرآن، قدرت، قدرت نرم، منابع قدرت، سیاست :یدیلکواژگان 

  مقدمه
ایـن . گوینـد مـیآن قـدرت بـه توانایی و قابلیت است کـه ، اولین شرط انجام هر کاری

 در ادبیـات ،قدرت. حقوق و فلسفه است،  سیاستۀترین مباحث حوز مفهوم از باستانی
 انــد  را متــرادف دانــستههــا  آنگــاهی سیاســت دارد و  تنگــاتنگی بــاۀرایــج جهــان رابطــ

مـداران از  سیاسـتدر کالم ،  در میان تقسیمات گوناگون قدرت.)١۴: ١٣۶٠بورالتـسکی، (
ِ اما قـدرت نـرم بـه ،)٣٨: ١٣٨٩نـای، (  ناظر به نوع سخت آن بوده استًباز قدرت غالبادیر

ه دور از بـ هـا و جوامـع ر ملتِ ترجیحات دیگران و اعمال و تحمیل اراده بِمعنای ساختن
: ١٣٨٩شـارپ، ( در ادبیات سیاسی امروز جایگاه بلندی پیدا کـرده اسـتخشونت و زور، 

تاریخ طـوالنی دارد و امـروزه بـه دنبـال تجدیـد ،  این اصطالح به عنوان یک روش.)۵١
و » منـدهنجار«ساختار قدرت در بستر تفکر غربی شـکل گرفتـه و مبتنـی بـر دو اصـل 

هـا و  قابلیت، ها  به تمام توانایی، از این رو.)٨: ١٣٨٩نای، (  استقدرت شدن »اجتماعی«
دور از ه  بـاهـدافشحکومت یا کشوری را در رسیدن بـه ، هایی که یک حزب جذابیت

 این نوشتار آن اسـت ِال اصلیؤس. شود قدرت نرم اطالق می، خشونت و زور یاری دهد
 قدرت نرم و منابع آن در ه ویژهو ب؟ چیست قدرت در قرآن ۀجایگاه و فلسف، که تعریف

و واکـاوی ضـرورت بیـان ؟ چه تعریـف و جایگـاهی دارد، قرآن به عنوان کتاب هدایت
خواه و مستکبر عالم در رسـیدن بـه  های زیاده  که امروزه نظامبدین جهت استموضوع 
فـان  در جنـگ علیـه مخالها آن. شوند بیشتر به قدرت نرم متوسل می، های خود خواسته
های خود به جنگ نرم  کردن هزینه کم  پایدار وۀجهت سلط، قبل از اقدام سخت، خود
هـا  از بین بردن موانع یعنی جذابیت، گام اول در این جنگکه بدیهی است . پردازند می

هایـشان فـراهم  هـا و اراده  تزریق و تحمیل ایـدهۀ هدف است تا زمینۀهای جامع و قابلیت
صـحت   بیـانگر،دشمنان اسالم بر تخریب قدرت نرم مسلمانان ِتمرکز جنگ نرم. گردد
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پیشرفت ، علم، اخالق، تی که از فرهنگّ افراد و مل.)٣۴ـ٣٣: ١٣٨٨رنجبران، (  ادعاستاین
توانـد  گمـان دشـمن وقتـی مـی بـی. بینند  میو بالندگی تهی باشند خود را نیازمند برنامه

ا بـه دلخـواه تعیـین کنـد کـه هویـت  و خوب و بد ملتـی رها ، اندیشهآرزوها، ترجیحات
نـابودی . ت را از بـین ببـردّی ماندگار و عوامل قدرت نرم آن آیـین و ملـها ارزش، اصلی

.  جدیـد اسـتۀناپـذیر تحمیـل فرهنـگ و اندیـش نیاز اجتناب ت پیشّقدرت نرم یک مل
و رمـز  راز دارد کههایی  ها و توانمندی قابلیت، ها  جذابیت،دانیاسالم به عنوان دین جاو

شناخت این قدرت با تعریف و . ها و ماندگاری آن در جوامع و کشورهاست نفوذ در دل
زیـرا از ؛ غایتی که قرآن از آن دارد به منظـور تقویـت و حفـظ آن یـک ضـرورت اسـت

ط ّ مـانع تـسل،آورد و از سـوی دیگـر هـا را فـراهم مـی تّ بقا و نفوذ در ملـۀزمین، سو یک
 قرآن عـالوه بـر. شود  اسالمی و منابع قدرت مسلمانان میۀدشمنان در دستیابی به جامع

هـای  هـا و توانـایی قابلیت، ها بیانگر جذابیتنیز آیاتش ،  منبع قدرت نرم استْآنکه خود
دور از زور و خـشونت ه دهی و کشاندن افراد به سوی هدف مطلـوب بـ اسالم در جهت

ــیش رو، . اســت ــتۀ پ ــومنوش ــاه  ضــمن مفه ــدرت در نگ ــشناســی ق ــدار تسیاس ان و م
به تعریف قـدرت نـرم از منظـر ،  قدرت در اسالمۀپژوهان و بیان جایگاه و فلسف سیاست

با استناد به آیات فراوان قرآن و برخی  های اسالم را ها و جذابیت  قابلیتپردازد و میقرآن 
کـه قـدرت گیـرد  نتیجـه مـیو گـذارد  مـیبـه نمـایش   در چند موضوع و مسئله،تفاسیر
ها و افراد بـه آیـین  تّم نسبت به مسائل و موضوعات و جذب ماندگار ملدهی اسال بینش

ار قدرت نـرم قـرآن در ذتحقق نتایج حتمی و تأثیرگکه بدیهی است . مانند است خود بی
هـا و   دیـدگاهِ آیـات و پـذیرش عملـیصـحیحنیازمند تبیین و تبلیغ ، های مختلف عرصه
هـای سـطحی در  جز بررسیه باره ب این در. افراد و جامعه استاز سوی های قرآن  آموزه

پـژوهش ارزشـمندی سـامان نیافتـه ،  مـورد نظـرۀفضاهای مجازی و منابع اندک از زاویـ
  .است

   قدرتشناسی مفهوم
 و گـاه متـرادف بـا )۵/٢۴۶: ١٣۵۴قرشی، (توانستن و داشتن توانایی است  قدرت به مفهوم

ۀ واژایـن .  شرایط تأثیرگـذاری اسـتِجدواۀ  به معنای قو)۵/۶٣: تا ابن فارس، بی( استطاعت
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َقدر «ثالثی مجردمصدر  ،عربی َ  نهـایی و کامـل هـر ّظرفیت واقعـی و حـد« به معنای »َ
و ضمن آنکه به مفهـوم شود  می متعدی »علی«با که  )٢/٢۶۴۴: ١٣۶٠معین، (  است»چیز

ّتمکن و تسل : ١٣۶٢طریحـی، ( ّ مترادف با قوت و طاقـت اسـت،ط بر کسی یا چیزی استّ
 تـرین مباحـث یکی از باسـتانی،  مباحث مربوط به قدرت با وجود اختالف نظر.)۴۵٠/٣

اسکندری و ( ی حیات آدمی دارداست و عمری به بلندحقوق و سیاست ،  فلسفهمطرح در
های مهم اجتماعی و سیاسی در مقاطعی  صحنه  حضور پیامبران در.)١٠: ١٣٨٣دارابکالیی، 

افزون بر اختالفاتی که از . گواه بر آن است،  شروع شدهقدیماز تاریخ که از زمان بسیار 
شناسـی و  روانشناسـی،  جامعـه، کـالم، تعریف قدرت در علـوم مختلـف ماننـد فلـسفه

حقوق اساسی وجود دارد، در علوم سیاسی و حقوق نیز تعریف واحدی ندارد و هر یـک از 
شی و غیر ارزشی بودن بـه تعریـف ای خاص به اعتبار آثار، حوزۀ عملکرد یا از بعد ارز زاویه

ِمارکس آن را اعمال قهر متشکل یک طبقـه بـرای سـرکوب طبقـ. اند آن پرداخته
ّ

ِ  دیگـر ۀِ
ِآوردن  آن را پدیـد،  اما راسل به اعتبار آثار قـدرت)٨١: ١٣۵٩مارکس و انگلـس، (شمرد  میبر

یافتـه  ت تعمـیمبرخی مانند پارسونز قدرت را یک قابلی. )۵۵: ١٣۶٧( داند آثار مطلوب می
، لـوکس( آور اسـت  متـضمن اجـرای تعهـدات الـزام،های جمعـی د که در سازمانندان می

فرصـتی  چهـارچوب روابـط اجتمـاعی آن را در وبر  ماکس، در مقابل.)١۴٨ ـ١۴٧: ١٣٧٠
هرچنـد پـژوهش . )١٣٩: ١٣۶٧( ش را بر دیگران تحمیل نمایـدی خوۀداند که فرد اراد می

، »فرصـت اجتمـاعی«ِسـه حقیقـت ، رام تعاریف وارده نیستدر مقام نقض و ابحاضر 
تردیـد در  ولـی بـی،  قابل تفکیک از یکدیگر نیست»ِپذیرش قدرت«و » اعمال قدرت«

  .)٣٧: ١٣٨٣اسکندری و دارابکالیی، (  نظر استّ فاعلی آن مدۀ بیشتر جنب،مفهوم قدرت
د توجـه قدرت از موضوعاتی است که به جهـات گونـاگون در علـوم مختلـف مـور

ًاز بعد علمی یکی از مفاهیم کلیدی و محوری علوم سیاسی رایـج اسـت و غالبـا است؛  ُ
ِقـدرت را هـدف ،  مورگنتـا.نس جـیها.  ناظر به تعریف سیاست است،توصیف قدرت

 یـا ًسیاست تمامـاکه زیرا معتقد است ؛ داند المللی می  بینۀصحن فوری سیاست حتی در
ورژه قدرت  موریس دو. )١٧٨: همان(  استآن نمایش در پی حفظ قدرت یا افزایش و یا

یافتـه و در   علـم قـدرت سـازمانۀو سیاست را به منزلدانسته  اصلی علم سیاست ۀرا هست
مفهـوم قـدرت را محـور نیـز التسکی ربو. )٣: ١٣۵۴(کرده است  اجتماعات معرفی ۀهم
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شـناخت کـه ت اسمعتقد داند و   مشخص میِهای سیاسی  پروژهۀ سیاسی و مطالعتئوری
  .)١۴: ١٣۶٠( سازد سیاسی جدا می امور سیاسی را از غیر، ماهیت قدرت
، انـد کـه قـدرت پژوهان مسلمان نیز با انـدکی تفـاوت گفتـه پژوهان و قدرت سیاست

 هــای دیگــر در طــول آن قــرار دارد  مــستولی و چیــره اســت کــه ارادهۀوجــود یــک اراد
 آن است برای واداشتن دیگـران بـه تـسلیم ۀدارند ِ یا توانایی)۴٩: ١٣٧۶بخشایشی اردسـتانی، (

این تعریف نیز که  طبیعی است .)٢۴٧: ١٣۶۶آشوری، ( در برابر خواست خود به هر شکلی
طوسـی، ( دانند  فنون میۀناظر به سیاست است که آن را نوعی ریاست و حاکمیت بر هم

ی دانـسته کـه ای از عوامـل مـادی و معنـو  عمید زنجانی قدرت را مجموعـه.)٢٠: ١٣۴۶
. )١/۵۶: ١٣۶٧( گردد موجب به اطاعت درآوردن فرد یا گروه توسط فرد یا گروه دیگر می

، نـاظر بـه ماهیـت، ست که نشان دهیم تفاوت هر یک اتعاریف متعدد به خاطر آنبیان 
است و برای توصـیف یکـی از ه انواع قدرت و مفاهیم همسو با آن،  قدرتۀمنشأ و فلسف

زیـرا ؛  آن در اصطالحات علوم سیاسی ضروری استۀدرت نرم و پیشین به نام قآنانواع 
و تحلیـل  بیان تفاوت مبنایی و غـایی ایـن واژه در ادبیـات سیاسـی قـرآن و رایـج جهـان

  .استجایگاه آن در قرآن نیازمند بازگویی آن تعاریف 

  جایگاه قدرت در اسالم
ی همچـون نیچـه یـا ا بانـهطل دیدگاه اسالم به قدرت بر خالف دیـدگاه افراطـی و قـدرت

معتقـد  نیچه بـا نگـاهی آرمـانی بـه قـدرت. گرایان است ها و مادی تفریطی ماتریالیست
های  مالک ارزش، هدف زندگی چیزی جز دستیابی به قدرت نیست و قدرتکه است 

 ۀقدرت را نـشان،  مادیۀداران فلسف طرف، در مقابل. مثبت و منفی در رفتار انسان است
حالی ، در )١٧٩: ١٣٨٣اسکندری و دارابکالیی، ( دانند وارض زندگی طبقاتی میبیماری و از ع

 ارزش مثبت یا منفی نـدارد ًذاتا، ها و امکانات قدرت مثل سایر پدیده، که از منظر اسالم
هاست و قدرتمندان حق ندارنـد بـه دلخـواه و بـدون  ای الهی در اختیار انسان بلکه ودیعه

 عـاملی، ّحـر( بـرداری کننـد  از قدرت به نفع خویش بهـره،لحاظ حقوق و مصالح دیگران
ۀ محـور چون قـدرت در گفتمـان اسـالمی بـه مثابـ؛ )١۵ از ابواب تجـارت، ح٢باب /١٢ :١۴١۴

فهـم و بازتولیـد شـود و از ، ً اوال در چهارچوب شرعد دینی است و بایسیاست در جامعۀ
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، نـای( اکمیت الهـی اسـت کرامت انسانی و تحقق ح، تأمین سعادت مردم، آناقتضائات
م مکـارم ّتمـما بعثـت ألّنإ«: که فرمود  بعثت پیامبرۀ بر اساس فلسفً و ثانیا)١۴: ١٣٨٩
 قرآن .)١۵: ١٣٨٩نای، ( محور باشد  قدرت باید اخالق،)١۶/٢١٠: ١۴٠٣، مجلسی( »خالقاأل

، بـه تمجیـد از قـدرت موسـی، های سخت و نـرم مـستکبران فرعـونی ضمن نفی قدرت
 پیشوایی و وراثت زمین را به مستـضعفان عـالم ۀوعدپردازد و  می... و طالوت وسلیمان 

 رویـارویی ،)٧۵ /نـساء(  مبـارزه در راه خـدا و دفـاع از مستـضعفان.)۵ /قـصص(دهـد  می
 از ،)٣٩ /انفـال( انگیـزان  پنجه در پنجه شدن با فتنـه و)٧۶/ نـساء(  شیطانیمسلحانه با اولیا
های همسو بـا  قدرت و واژه اساس. درت در آیات قرآن استکارگیری قه مصادیق بارز ب

 / کهـف؛١۶۵ /بقـره(ِ به تصریح آیات قرآن از آن خداسـت ،عزت و اقتدار، قوت، آن مانند
انـسان بـه . ّ مشیت اوستدر پرتوها در طول قدرت الهی و  و تمامی قدرت )١٠ / فاطر؛٣٩

در .  او برگرفتـه از قـدرت خداسـتهای  توانایی و قابلیت،هر میزان هم که توانمند باشد
ای برای رسیدن بـه هـدف بـاالتر و قـرار گـرفتن در جـوار   وسیلهْقدرت، بینش توحیدی

  :قرب خداوند عزیز و مقتدر است
 ر ىف مقعد ِإن املتقني ىف جنات و َ ْ َ ِ ٍِ َ َ َ ٍَ َّ َ ِ َّ ُ ْ َّ ِدق عند ملیِ صِ َ َ ْ ِْ ٍ مقتـدرٍكٍ ِ َ ْ ُ )ن در زگـارایًنـا پرهیقی؛ )۵۵ ــ ۵۴/ قمر

  . مقتدرکدق نزد خداوند مال صگاهیدر جا، د دارنی جای بهشتیها و نهرها باغ

 ؛۴ / قـصص؛١۴ /نازعـات( آغاز انحراف و سـقوط انـسان اسـتنیز تکبر و خودبرتربینی 
 تقـسیم »نامـشروع« و »مـشروع« ۀقدرت به دو گون، رو از منظر قرآن  از این؛)٨۴ /یـونس
مـسیر و ابـزار «و » هـدف«، »منابع« ۀگان ط سهایشر و مشروع بودن آن منوط به شود می

 ۀ جامعـۀچنین قدرتی نه تنها عالمت بیماری جامعـه نیـست بلکـه الزمـ.  است»درست
  .سالم است

  قدرت در اسالمۀ فلسف
هـدف   و نـه انـسان بـی)١١۵ /منونؤم(  نه آفرینش بیهوده است،بینی قرآن کریم در جهان

 /بقـره( خدا شروع شده و بازگشت او نیز به خداستبلکه از ، )٣۶ /قیامـت( رها شده است
 /شـمس(  نهفته در سرشت انسانیِآمیز ز حکمتی با وجود غرا.)۶٠ /منونؤ م؛٩٣ / انبیاء؛١۵۶
کـشمکش ، شیطانی از بـرونهای  وسوسه و ، رذایل اخالقی و امیال نفسانی از درون،)٨
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 اسـتخدام در انـسان امـری ۀ غریز.)١١٩ /هود( ها در جامعه امری طبیعی است  انسانمیان
 خداوند نیز پس از آفـرینش انـسان و نـشان دادن .)٢/٣٠۵ :١۴١٧طباطبـایی، ( فطری است

  چیـره گردانیـده اسـت وی و نه رسـوالن را بـر)٣ /انسان(کرده  او را مجبور ِنه خود، راه
ام  چرا که امر را چنان رقم زده است که هدایت و هالکت بـا اختیـار و اتمـ؛)٢٢ /غاشیه(

 خداوند بر اسـاس حکمـت ، در این میان.)۴٢ /انفال( حجت و از روی دلیل روشن باشد
پیـامبرانی معـصوم بـه منظـور ، ات زمانی و مکـانیئبه فراخور اقتضا، ها و استعداد انسان

ۀ  تـا ضـمن برطـرف کـردن عادالنـ)۵۶ / کهـف؛۴٨ / انعـام؛٢١٣ /بقره( بشارت و بیم فرستاده
 فرسـتادگانی از میـان ؛)٢١٣ / بقـره؛١۶۵ /نـساء( ان تمـام نمایـدآنـ حجت را بـر، اختالفات

،  بـا آمـوزش کتـاب و حکمـت،های خداونـد خودشان که ضمن بازگویی آیات و نشانه
اش  یر نهاییِ و او را در س)٢ / جمعه؛١۶۴ /عمران  آل؛١٢٩ /بقره(د نبشر را پاکیزه و تطهیر نمای

گیرد بلکه نیازمنـد   صورت نمی در خأل،ییند هدایتااین فرکه بدیهی است . یاری کنند
هـای عملـی و اخالقـی را بـه مـردم آمـوزش دهـد و سـپس  ای است تا ابتدا آموزه برنامه

حفـظ اسـتقالل و نیـز  و ،ن و سودجویان داخلیامتخلفدر قبال ضمانت اجرایی الزم را 
 ه قدرتاینجاست ک. در برابر دشمنان متجاوز خارجی تأمین کندرا  الهی ۀتمامیت جامع

بـر روی ، تمرکز اصلی اسـالم. یابد میَبا اشکال مختلفش به عنوان یک ضرورت مفهوم 
، ترین شرایط با کمترین هزینـه تواند در سخت زیرا آنچه می؛ قدرت نرم و منابع آن است

 توانـایی ،در عین حال. قدرت نرم اسالمی است، هدایت افراد و جامعه را تضمین نماید
گفته در اسـالم یـک  شود نیز با هدف پیش  به قدرت سخت تعبیر میو قابلیتی که از آن

کید قرآن عالوه بر . ضرورت است سازی هر چه بیشتر نیرو و قوای نظـامی در  بر آمادهتأ
 و آنـان را محبـوب خـدا و )٩۵ /نـساء( دانـسته مجاهـدان را برتـر )۶٠ /انفـال(برابر دشمن 

  :دژهای آهنین نامیده است
  ُإن اهللا َ ّ َّ ُب الــذین ِ َ ِ

َّ ُّ ــ ِاتلون ىف ســبیلهِ ِ ِ َ َِ
ُ ِ ــ َفا کــَ صــَ َأ نبیــًّ ْ ُ ْ ُ َّ ٌمرصــوص ٌانَ ُ ْ َ )خداونــد کــسانی را ؛)۴/صــف 

  .اند بنایی آهنینکه ایشان ی ی گو،کنند دارد که در راه او پیکار می دوست می

 ِتـرین تهدیـدها در برابـر باورمنـدان ّمستکبران و متموالن در طول تاریخ یکی از مهم
 هـر ۀکارگیری هوشـمندانه  و داشتن قدرت سخت در کنار قدرت نرم و باند ّموحد بوده

  .مطلوب قرآن است، یک با هدف انسانی الهی اسالم
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   قدرت نرمپیشینۀ
  معطـوف بـه زور یـا دادن پـول بـود،رکن اصلی قدرت در مکاتب رئالیستی و ماکیـاولی

 قـدرت بـه اقـسامی ً علوم سیاسی غالباۀ و تا اواخر قرن بیستم در حوز)٣٨و  ٨: ١٣٨٩نای، (
اسـکندری و (شد  تقسیم می... سیاسی و نظامی و، المللی ی یا قدرت بینّی و فراملّمانند مل

حـل  کننـده و راه تـأمین، هـای قبـل قـدرت نظـامی در دوره. )٢٣٨ ـ١٧٨: ١٣٨٣دارابکالیی، 
 ۀاسـی در لولـقـدرت سی«: گویـد مائوتسه تونگ مـی. شد ها فرض می  قدرتۀنهایی بقی

ّخواهید منافع ملـی را از راه مـذاکره  اگر میکه و هیتلر معتقد است » تفنگ نهفته است

: ١٣٨٩بهـزادی، ( بـاز هـم بایـد از نظـر نظـامی قـوی باشـید، به دست آوریـد) دیپلماسی(
 اسـتقالل و ، نمـاد...ی و پـرچمّسـرود ملـ، ارتـش،  گـاترویج.از نگاه دبلیـو. )٢٢١ـ٢٢٠

ّنیروهای مسلح نقـش غیـر مـستقیم در تعلـیم و که  و معتقد است ندپیشرفت یک کشور

ها مانند مارکس بر این   مارکسیست.)۶٧ــ ۶۶: ١٣۶٠ ،دیگران بیلین جان و( دنتربیت جامعه دار
در . باشـد ِمامای هر جامعه و مملکتی است که آبستن نظـامی نـوین مـی، باورند که زور
: ١٣٧٠ ،باقری کبـورق(  را امری محتوم شمرده استنبرد، لنین، داری و طبقاتی نظام سرمایه

  .)٣٨  و٣۵
 تقسیمات قدرت به دو ،)٨: ١٣٨٩نای، ( دنبال تجدید ساختار قدرت در بستر غربیه ب

یکـی از نـادرترین رویـدادها در تـاریخ . بخش قدرت نرم و قدرت سـخت تغییـر یافـت
، تـافلر( ی قـدرت اسـتجـای هانقالب در ماهیـت و جابـ، بینی تافلر بشریت بر اساس پیش

نای در   جوزفتوسط قدرت نرم ۀ که در ادبیات سیاسی جدید به عنوان نظری)۴٧: ١٣٧٠
یکاآپارادوکس قدرت کتاب  ای   و رخنـه)٢٧ــ٢۶: ١٣٨٩، نـای(  مطرح شـد١٩٩١  سال درمر

داند و معتقد  او ماهیت قدرت را متغیر می. )١١: همان(  قدرت ایجاد کردۀعظیم در نظری
سـت کـه بـدانیم  امهم آناز نظر او، .  استمؤثرعوامل مختلفی ، در این تغییرکه است 

: همـان( آورد بهترین مبنا را برای هدایت قدرت در شرایط خاص فـراهم مـی، کدام منابع
 ،اوبـه بـاور  .)٢٩: همـان( کنـد مـینرم و هوشمند یاد ، از سه نوع قدرت سختوی . )۴٠

: همان(  جاذبه است نه از طریق اجبار و تطمیعتوانایی کسب مطلوب از طریق قدرت نرم
ــان ســاده و در اصــطالح رفتــاری.)٢۴ ــه بی ْقــدرت جــذابیت و در اصــطالح،  ب ــابعِ ،  من
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 او هرچند استدالل .)۴٢: همان( کند هایی را تولید می  است که چنین جذابیتهای دارایی
 بیش از قـانع چیزی، قدرت نرمکه داند معتقد است  های مهم قدرت نرم می را از بخش
بـسیج ، قـدرت نـرم. رف یا توانایی حرکت دادن مردم از طریق استدالل اسـتِکردن ص

و بر قابلیت شـکل  )۴۴: همان( دیگران به همکاری بدون استفاده از تهدید و تطمیع است
هاسـت و اثرگـذاری آن   خارج از کنترل حکومـت،)۴٣: همان( ق تکیه داردیدادن به عال

 بـر ایـن اسـاس قـدرت نـرم .)٢١٢و  ١٨۵: همـان( نندگان بستگی داردک به اشتیاق دریافت
یعنی وادار کردن دیگران بـه خواسـتن آنچـه مطلـوب ماسـت و توانـایی شـکل دادن بـه 

شـناخت دقیـق مخاطـب و   آن نیـزۀالزمـ. ادراک دیگران و ایجاد ترجیحات آنان است
پرداز دیگر   نظریه،شارپ جین. )١٩٩ ـ٢٠٠: همان( ستو پیام به گوش اۀرساندن هوشمندان

ِاعمـال و تحمیـل اراده بـدون زور و  قدرت نرم بـه مفهـومکه آمریکایی نیز معتقد است 
از نظر او قدرت نرم با آنکـه تـاریخ طـوالنی . های خود است واداشتن دیگران به خواسته

  .)۵١: ١٣٨٩( نگاری ندارد  تاریخۀ پشتوان،دارد

  و منابع آن در قرآن قدرت نرم
و منابع آن همواره پیوندی ناگسستنی با تعریف و غایت آن در میـان مکاتـب  مقدرت نر

جایی و تغییر در ماهیت قدرت است که از  هجاب است، تغییر آن آنچه غرب مدعی. دارد
. اما در غایت و تعریف آن هیچ تغییری رخ نداده اسـت، سخت به نرم تبدیل شده است

و  سـت کـه قـدرت نـرم ا گویای آن،له آوردیمابتدای مقاکه در قدرت ها از   آنتعاریف
طلبانه   و اهداف خودخواهانه و توسعه)١۴٣: همان(منابع آنان برای رسیدن به نتایج دلخواه 

ایجــاد طبقــات ، گــسترش اختالفــات، هــا تّتحمیــق ملــ. گونــاگون و متغیــر باشــدبایــد 
ــاعی ــضل( اجتم ــاذب  آزادی،)١٢/٢٠٣: ١۴١٩، اهللا ف ــای ک ــر ، ه ــن ع(تحقی ــور، اب : ١۴٢٠اش

طباطبـایی، ( یّهای قـومی و ملـ تاراج سنت، ترس کاذب، اساس  اتهامات بی،)٢٣٣ــ٨/٢٢۴
 ۀگرایـی بـا رویـ خرافـه، دور نگه داشـتن مـردم از حقـایق  تغییر باورها و،)٢٧۵/١۵: ١۴١٧

بنـا بـر  پیـشین بخشی از برخورد نرم جوامـع مـستکبر ،)٣/٧٩۵: ١٣٨٧، شاذلی(روشنفکری 
. کردنـد های گوناگون و ابزارهای متعـدد دنبـال مـی ن است که با روشقرآهای  گزارش
هـای  ارزش، فرهنـگ، مقـاالت علمـی، موسـیقی، هـای سـینمایی فیلم، شهرت، اقتصاد
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پـذیر ماننـد   و فـضای آزاد و انعطـاف)١٠۵ ـ ٨٧  و۵١: ١٣٨٩نای، ( سیاست خارجی، سیاسی
زیـرا اسـت؛ نابع تولید قـدرت نـرم مریکای امروز از عوامل و مآبازان در  جنس آزادی هم

های مختلف است و در مسیر رسـیدن بـه  صدور انواع سنت آزمایشگاهی برای ترکیب و
  .)٩۶: ١٣٨٩، همان( کند کمک میها   به آناهداف

 قدرت در اسالم است و تعریفی متفـاوت ۀ مشروع در قرآن همسو با فلسفِقدرت نرم
هر نوع توانـایی و قـابلیتی کـه که دیهی است ب. از قدرت نرم در علوم سیاسی رایج دارد

از نظـر ، دور از خـشونت و زور باشـده هرچند بـ، مین کندأگران را ت  سلطهۀ خواستًصرفا
دهـی   قدرت نرم در اسالم به مفهوم توانایی شکل،از این جهت. اسالم مشروعیت ندارد

گاهان  ها از طریق فطرت ق انسانو عالی )٢٠/٣١٩ :تا الحدید، بی ابن ابی( ادراک ۀو بازسازی آ
گونه خـشونت و زور در   است و هر)٣۵ / عنکبوت؛۴٢ /انفال( عاطفه و استدالل، )٣٠ /روم(

اجـرای عـدالت و تنظـیم درسـت روابـط میـان ، هدایت و عبودیت بشر. آن منتفی است
چنـین . اهداف ایـن قـدرت اسـت، بخش ِبخشی به شئون زندگی سعادت ها و نظم انسان

هـا و  فرامـرزی و خـارج از کنتـرل قـدرت، ها سروکار دارد ها و افکار انسان قدرتی با دل
نافـذ ، سـخت اختنـاق ای اسـت کـه در شـرایط قدرت نرم اسالم به گونه. هاست دولت

 راه حـل تغییـر واقعـی را ،اسالم. استاعمال  قابل، است و در باالترین موقعیت قدرت
قـدرت نـرم بـر ، نگارنـدهبه بـاور . )١١ / رعد؛۵۴ /انفال( کند در تغییر زیربناها جستجو می
 ،توانمندی و قابلیتی است که آزادانه و خیرخواهانـه، منشأ، اساس مفهوم مستفاد از قرآن

آل ( کنـد آبشخورهای زالل فکری را حکیمانه تبیین مـی، شناساند انسان را به خودش می
، ش در قالـب شـریعت لطایف و ظرایفۀ زندگی با همصحیح و با بیان مسیر )١۶۴ /عمران

منابع قدرت که بدیهی است . )٣ /انـسان( گذارد انسان را در انتخاب فکر و عمل آزاد می
مقـصود . نرم با این تعریف و غـایتی کـه پیـشتر گفتـیم متفـاوت از سـایر مکاتـب باشـد

ها  کشش،  قدرتۀها و عوامل پدیدآورند ناظر به ریشه، و منابع آن نگارنده از قدرت نرم
، دهـد  بـشر جهـت مـیۀاندیـشبـه هـایی کـه  سرچشمه. ها از منظر قرآن است تو جذابی
هـای  ظرفیـت، کنـد های احتمـالی او را گوشـزد مـی های وی را تبیین و آسیب نیازمندی

دوست و دشـمن و آیـین زنـدگی را ، جامعه، انسان، خدا و شناساند اش را به او می نهفته
 کنونی بیشتر متوجه ایـن آبـشخورها و ِجنگ نرم دشمن در عصر. کند به وی معرفی می
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قدرت نـرم اصـلی قـرآن را در ، نگارنده.  قدرت نرم و منابع آن استپدیدآورندۀ عوامل
گاهی بینش دانـد و معتقـد اسـت  بخشی آیات نسبت به موضوعات و مسائل می دهی و آ

و تبیین توانایی و قابلیتی که قرآن در این محور دارد چنانچه به خوبی تبلیغ ، جذابیتکه 
بلکه عامل رشد جوامع ،  نه تنها مانع نفوذ دشمنان به جامعه و افکار مسلمانان است،شود

. بـه سـوی تعـالی و غایـت خلقـت انـسان یعنـی عبودیـت اسـتهـا  آنبشری و هدایت 
گاهیدهی بینش اخـالق و ، دیـن، حـق، انـسان، جهـان،  توحیـد قرآن دربـارۀبخشی  و آ
رهبـری ، شـعائر دینـی، امـدادهای غیبـی، دود شـرعیحـ، مسائل مالی، خانواده، تربیت
شمار قدرت و منابع قـدرت نـرم و  اندکی از رقم بی... طبیعت و، شناسی دشمن، جامعه

 ،دهـی آن بـه افکـار آفرینی آیـات قـرآن و توانـایی و قابلیـت شـکل بینش. ّمولد آن است
برخی از ولی به ، گنجدز آن است که در این مقاله بافراتر ، ها های انسان اعمال و خواسته

گونـه  ای از ایـن اقیـانوس ناپیداکرانـه و عـاری از هـر کنیم تا قطره آن اشاره می مصادیق
  .اجبار و اکراه را در تحول انسان و جامعه به نمایش گذاریم

  قدرت نرم قرآن در معرفی توحید و ایجاد بینش توحیدی. ١
و ارزشـمندترین  آن بـاالترین ترین محور در دین اسالم است و شـناخت  اساسی،توحید

ــی ــرآن .)٣/١٨٨۶: ١۴١۶شــهری،  ری محمــدی( شــود معرفــت محــسوب م  هــدف اصــلی ق
برای شناخت این موضوع مهـم . شناساندن توحید به انسان با تمام شئون و ابعاد آن است

 ،)٢١٠: ١٣٨٩سـعیدی روشـن، ( است ها بر مبنای حقایق  انگیزه و کنش ایمانی انسانۀکه پای
بینی او  بر معرفت بشر و جهان، برهانی و وحیانی،  حقایق از سه طریق تجربیۀا ارائقرآن ب

 سـتو ظاهری اۀهمین وجهْبشر خالصه در ژرفا بخشیده و به انسان آموخته است که نه 
 ۀقدرت نرم قرآن اینجاسـت کـه بـا ارائـ.  منحصر در همین عالم مشهود استْنه جهان و

ر تفکر و شـناخت خواهد که باور ایمانی خویش را ب  میها  انسانۀ از هم،آیات گوناگون
برای معرفی خدا بـه عنـوان . استوار سازند، نه بر مقبوالت و مشهورات کورکورانه و جاهالنه

تـرین  ترین و در عـین حـال قابـل فهـم عمیق، ترین به نزدیک، عینی وجودی متشخص و
آمده و معاندان ارها ِخ انبیا ب آن در تاریۀموضوعی که تجرب؛ ها روی آورده است استدالل

پروردگـار را نـه تنهـا خـالق ، قـرآن. انـد و لجوجان از مقاومت و پاسخ در برابرش مانـده
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 خـدایان  و)١۶۴ /انعـام( ّ کـه رب هـر شـیئی اسـت)۵۴ /اعـراف(دانـد  می و زمین ها آسمان
 از ،)٢٠ /نحل( خواند داند که مخلوق می دروغین دیگران را نه تنها خالق هیچ چیزی نمی

 زمین هیچ چیز از او پنهان نیـستها و  آسمان و در )٧۴ /بقـره( اعمال دیگران غافل نیست
 ۀ و اراد)۴٠ /نـساء( کنـد ای ظلـم نمـی  که حتـی ذره)۴۴ /یونس(  نه به مردم،)۵ /عمران آل(

، )۶۵ /غـافر( و زنـده اسـت )٨٨ /قصص( ماندگار ،)١٠٨ /عمران آل( ظلم بر عالمیان را ندارد
و بـا چیـز دیگـری  )٣ /حدید( اول و آخر است، او )۵٨ /ذاریات(ای قوی است  دهنده یروز

 /ص(  و نه باطل)١١۵ /منونؤم( است  خلقتش نه بیهوده)١١ /شوری(ندارد شباهت امکانی 
برهـان تمـانع یکـی از بـراهین مهـم فلـسفی در بیـان اثبـات . )١۶ /انبیاء(  و نه بازیچه)٢٧

َلو اک : )١٠/١۴۴: ١۴١٣مکارم شیرازی، ( خداست ْ َن فیھمَ ِ ِ َا آهلة إال اهللا لفسدتَ َ َ َ َ ُ ّ َّ
ِ
ٌ َ َا ِ ْ ُفـس َّان اهللا رب العـرش عمـا َ َِّ

ِ ْ َ ْ َ ِ ّ َ
ِ َفونَ ُ

 )ِبرهان قابـل ، در نفی تعدد خدایان نیز با بیان محذورات الینحلقرآن . )٢٢ /انبیاء
ذ اهللا مـن ولـد ومـ  :)۶٣ــ ١۵/۶٢: ١۴١٧، طباطبـایی(گذارد  میرو  ُدرک خلف را پیش َمـا ا ََ َ ٍُ

َ ْ ِ ّ َ ـ َ َن َا اکَّ
َمعه من إل
ِ ْ ِ ُ َ ًه إذَ

ِ ُا لذهب کٍ َ َ َ َل إلَ
ِ َه مبُّ ِ َا خلق ولعالٍ َ َ َ َ َ َ بعضھم َ َ ْ ُ ُ ْ ٍبعـض َ ْ َ )بیـان کـه بـدیهی اسـت . )٩١ /منـونؤم

دارای معانی بلند است و هر کـس ، معارف به شکل روشن و ساده که از سطح به عمق
ه بـه درسـتی در معـرض افکـار مـردم ، چنانچـگـردد مند می ابلیتش از آن بهرهبه میزان ق

 ِزیـرا بیـان حقـایق برخاسـته از فطـرت خـدایی؛ استاب و دلرب جذ،جهان گذاشته شود
 مانـدگار و ،عالیق و ترجیحات دیگران، دهی افکار هاست و جذابیت آن در شکل انسان
زایـی و  در بیـنش، سـهل و ژرفتمرکـز قـدرت نـرم اسـالم در مباحـث . نظیر اسـت بی

 مـشترک انبیـا در ۀموضوعی است کـه تجربـ، ها نسبت به توحید دهی روشن انسان بینش
آفرینـی قـرآن  قـدرت تحـول.  گونـاگون اسـتهای سرزمیندر و های متمادی  طول قرن

خود را به ، ای و خانوادگی را بریده قبیله،  پیوندهای قومیهمۀ که انسان ای است گونه به
  .)٣۶ /احزاب( شود منتظر دستور او می و تسلیم نمودهخدا 

ِهـا از آن   قدرتۀخداوند قادر مطلق است و همکه پیشتر به استناد آیات قرآن گفتیم 
 و مخاطـب )٣ /مائـده؛  ٨۵  و١٩ / عمـرانآل( تنها دین پسندیده نـزد او اسـالم اسـت. اوست

، هـای فکـری متفـاوت یق و افقها با عال انسانو  )٢٨ /سبأ(است آیات قرآن تمام بشریت 
ِدادن ،  احیای افراد و جامعه،در چنین شرایطی. )٢۵۶ /بقره( در فکر و انتخاب دین آزادند

. نیازمند تدبیری حکیمانه است، آن جهت و پویایی در انتخاب راه درست و پایداری بر
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ِ در عمـل ها به انتخاب یـک فکـر و قبوالنـدن الزامـات آن ِ راه ماندگار جذب انسانتنها
قدرت نرم قـرآن در ایجـاد چنـین . ساختن زیربناها و ایجاد بینش در انسان است، پایدار
هـای منظـور بـر  چون بینشکه بدیهی است . نسبت به موضوعات و مسائل است بینشی

 بـر اینکـه افـزون )٣٠ /روم(  نهفتـه در نهـاد بـشر اسـتِاساس فطرت خدایی و تغییرناپذیر
زایی او در انسان  بینش قرآن و بینش. باشد نیز مییدار و جذاب پا،  و راست استّمستدل

حاکمیـت ، قـدرت، علـم، قـرآن، جهـاد، پیامبران، انسان، جهان، نسبت به موضوع خدا
 آرمـانی و الهـی ۀبـر اسـاس برنامـ ای قـوی ها و جامعه است که منشأ ساختن انسان... و

، لی را بـر فـردی تحمیـل کنـده به کسی دستور دهد یا عم، پیش از آنکاسالم. شود می
 »هـا«جـذابیت هـست. گـذارد های خود را به نمایش می»هست«ِبدیل و نرم  قدرت بی

ّ تعلقـات را در ۀوطن و همـ، جان، کند که مال ها می»باید«بینش فرد را چنان مجذوب 

گاهانـ پذیرش. )٢٣ و ٢١ /احزاب( بیند ها محو می»هست« اسـت ه»هـست« ۀمختارانه و آ
زیـرا ؛ اندازد ِدهد که فرد را به تکاپوی فهم باید و برنامه می می ها تن»باید«ه که نه تنها ب

االمـری اسـت و سـعادت  بایدها و نبایدهای شرعی حاکی از ارتباط عینی و مفاسد نفس
، شـمار عالمـان  سـیل بـی.)٢٠٢: ١٣٨٩سعیدی روشـن، ( هاست انسان در گرو پایبندی به آن

بیـنش . ادعاسـت های عینـی ایـن  نمونه،در طول روزگاران الهی یانبیا و اولیا، مجاهدان
دل ، هـا و موانـع در تبلیـغ و تبیـین آن  کاسـتیۀرغـم همـ ها علـی»هست«برآمده از این 

 ماننـدها به خود معطوف نمـوده و در راه جانـان افـرادی   را در طول قرنانسانها  لیونیم
: ١۴٠٩متقـی هنـدی، ( نـدبین  در ذات خـدا مـیمحـوخـود را و  سر از پا نـشناخته علی
  .)٣/٢١ :١٣٧۶،  مازندرانیابن شهر آشوب؛  ۶٢١/١١

  سازی قرآن در بیان حقانیت خود بینش. ٢
ها و رسیدن سـخن حـق   آیات قرآن به دلنفوذکنون برای جلوگیری از  از روزگار نزول تا
 رآنانگاری ق سازی و اسطوره مشابه؛ کار رفته استه ترفندهای مختلفی ب، به گوش مردم

 ،)٢۶ /فصلت(  جلوگیری از استماع آیات قرآن،)۶/۶۵: ١۴٢٠،  ابن عاشور؛٨/٣٧٧: ١۴١٣علی، (
ی بارزی است که ها نمونه...  و)٢٩ /طور( جنون به پیامبر و )٢۴ /مدثر( ِسحربرچسب 

قرآن بـدون هیـاهو . ها و ابزارها باشد تمامی ندارد و تنها تفاوت آن ممکن است در شیوه
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ها و غوغاهای توخالی اشـخاص و مکاتـب در گذشـته و حـال و آینـده  ببرچس ۀ همبه
: ١۴١٢، شــاذلی؛ ٣٣/ فرقــان( بــودن حقــانی، )١۶٣ /نــساء( بــودن وحیــانی؛ پاســخ داده اســت

 همــاوردی و مانندناپــذیری، )٣/١١۵: ١۴٢٠،  ابــن عاشــور؛٣/٢٢٧: ١۴١٧، طباطبــایی ؛۴٠۵/١
 در آیات روشن )۴ /ابـراهیم(قرآن  بودن پذیر فهم و )۴٢ /لتّفص( ناپذیری بطالن، )٣٨ /یونس(

امـروزه در . ی بـسیاری از مـدعیان بـه قـرآن شـده اسـتیاز امروزه مانع دست، و واضح
 ۀحکیمانـه و نـرم قـرآن بـه مجموعـ، تر از پاسـخ منطقـی جنگ نرم هیچ قدرتی کوبنده

ا و هـ مـانع بزرگـی در برابـر برداشـت، آیات روشـن و واضـح قـرآن. شبهات وجود ندارد
مباحـث .  برخی افراد و مکاتـب بـر قـرآن اسـتۀ خودساخته و خودخواهانیِتحمیل آرا

برای متون بـه جـای به ویژه  هیچ بنیان استواری ، خودۀگان هرمنوتیک فلسفی با انواع سه
، تولیـده جـای باز بْتولید، )٢٨١: ١٣٨۶مسعودی، ( بشری و زبانی بودن متن. نگذاشته است

: ١٣٨۶، مـسعودی( ر فهم بـدون وجـود فهـم برتـرّتکث، )١۵٣: ١٣٩٠، واعظی( مندی فهم زمان
 و )١٧٢: ١٣٨٨،  هــادی؛٢٧٢: ١٣٨۶مــسعودی، (ناپــذیری فهــم   پایــان،)١٧١: ١٣٨٨، هــادی؛ ٢٧۴

های هرمنوتیک فلسفی اسـت کـه  از ویژگی...  و)١۵٣: ١٣٨۶ مسعودی،( حلقوی بودن آن
 و بیهوده انگاشتن دیـن، حیای بدعت ا،)٧٣: ١٣٨١، سـبحانی( اکیت و نسبیتمنجر به شک

 ۀ تحیرزایـی کـه زاییـدۀاز گذشته تا کنون بـا همـ. ده استگردی )٧۶: ١٣٨٢، مصباح یزدی(
از ،   خـود بـا خداونـد و پیـامبرۀوردی و تبیـین رابطـاقـرآن بـا همـ، افکار غلط است

شناسی  قرآن،  مبانی خداشناسیۀ وحیانی پرده برداشته و با ارائِ متنِات هرمنوتیکیئاقتضا
های ناروای قدیم و جدید را رد و رسوا کرده  پایه بودن اتهام بی،  این دو با تفسیرارتباطو 

  .)٣٩۴ـ٣۵٣: ١٣٩٠واعظی، ( است

   انسانۀ قرآن دربارۀو برنام بینش. ٣
  در خـأل،داری حقـوق بـشر و داعیـه) اومانیـستی( دوسـتی امروزه مدرنیته با شعار انـسان

هـا و  تّتوانـسته اسـت تفکـرات و توجهـات ملـ، سبت به انـسان جهانیان نصحیحبینش 
 ، بـا دنیـارویاروییترین قدرت نرم غرب در  بزرگ. کشورهای دنیا را به خود جلب کند

 از صـحیحفقـدان بیـنش .  انسان و جایگـاه او در جهـان اسـتۀ دربارها پردازی آن ایده
نیـسم از انـسان در میـان تعریـف اوماتـا  گوناگون باعث شده های مکتبانسان در میان 
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 و ننـدشـماری ک لحظـه های زیادی بـرای رسـیدن بـه آن تّ چنان بدرخشد که ملها ّملت
 دیدگاه ،آنچه از آن غفلت شده و یا تالش شده مغفول بماند. نمایندها مبارزه  حتی سال

تبیینی ؛ تبیین انسان است،  قرآنهای ترین رسالت یکی از مهم. عمیق قرآن به انسان است
انسان از نظر قرآن تنهـا موجـودی اسـت . شود  انسان تکمیل و تربیت می،ه در پرتو آنک

در زمین است بـرای را  و آنچه )٣٢ /ابراهیم( جویبارها، )١٢ /نحل( روز  شب وْکه خداوند
 قدسـی یبرای همین در حدیث. ده استگردانی )۶۵ /حج(ش َّ و مسخر)٢٩ /بقره(آفریده او 

  :فرماید زیند و میگ برمیاو را برای خود 
  .)١/٣۴٠: تا شوشتری، بی(همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خودم ، ای فرزند آدم

و امیـر زمـین  )٣٩ /؛ فـاطر٣٠ /بقـره(  خدا در قرارگـاه زمـینۀانسان در نگاه قرآن خلیف
نهـا  و ت)٧٢ /احـزاب(دار خـدا  او امانـت. )١/١۵۵ :١۴١٣،  شیرازیمکارم( است نه اسیر هستی

 ۀ اعجوبـیو. )٧٢ /ص( ف شـده اسـتّ الهـی مـشرۀموجودی است که به شـرافت نفخـ
تمجید شده است و گاه در و یین قرار گرفته ّ چون گاه در اعلی عل؛جهان آفرینش است

 تعـابیر گونـاگون قـرآن از انـسان .)١٧٧: ١٣٩١کاویـانی، ( اسفل سافلین مذمت شده اسـت
 ،)۵ /جمعه(  خران بارکش،)٧۴ /بقره( تر از سنگ  سخت،)۴۴ /فرقان( چونان چارپایان ِمانند

ًصرفا بر اساس   و)٢٣ /نجـم( ّمسماست اسمی بی، )۵٠ـ ۵١ /مدثر( یا گورخران فراری از شیر

 انسان حقیقـی کـسی ، از منظر قرآن.)١۴٩ :١٣٨۴جوادی آملی، (  مردم استۀمحاوره با تود
تی انسانیت خود را تنها به نطـق ح،  حیات حیوانی و طبیعی نایستدۀاست که در محدود

ّیا تفکر محدود نکند بلکه حیات الهی و جاودانی و تأله و خداخواهی فطری خویش را 

ّانتهای تأله گام بردارد و مراحل تکامل انسان را تا  به فعلیت برساند و همچنان در سیر بی

: همـان( ایـد بپیمق بـه اخـالق اهللاّمقام خالفت و مظهریت اسمای حـسنای الهـی و تخلـ
 نـه ، تعریف قرآن از انسان و هویت و اوصافی که قـرآن از انـسان توصـیف نمـوده.)١۵١

سرشت و غایتی است که ، استعداد، توانایی بلکه مبتنی بر، یک توصیف ذهنی و خیالی
 شـده انسان در نگـاه قـرآن هـم نکـوهش و هـم سـتایش. رقم زده استایش براو خالق 
اش  گرایـی هـا فطـرت گرایـی اوسـت و مبـدأ سـتایش یعـتها طب مبدأ این نکوهش. است

 .)٢١۵: همـان( نکوهش قرآن هشدار و توصیه به انسان در برابر خطرات اسـت ،)٢١٣: همان(
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 شرافت ذاتـی دارد و )٧٠ /اسـراء( بخشی خداوند به او  در نگاه قرآن به دلیل کرامتانسان
ونـد او را بـر دیگـران فـضیلت آنکـه خداافزون بر  . نیستمخلوقاتقابل مقایسه با دیگر 

: همـان( انـد بهـره که بسیاری از مخلوقات از آن بیداده بخشیده است یعنی به او چیزی 
 و بـه )٣٢ــ٣١/ بقـره( علم به اسماء حسنای الهی اسـت، های کرامت انسان از جلوه. )٢١۶

 ِیگـر دۀ جلـو)٣٠ /بقـره(یفـۀ الهـی بـودن  خل.)٣٣ /بقره( م فرشتگان استّ معل،همین دلیل
کرامـت ،  زیرا جانـشین کـریم؛کرامت مرهون خالفت اوستاین و  کرامت انسان است

: همـان(  غیـر انـسان نیـستۀ بهـر، خالفت الهی باشـدۀدارد و چنین کرامتی که از ناحی
 َّ خداونـد آسـمان و زمـین را مـسخر او کـرده اسـت، خداسـتۀخلیفچون انسان . )٢١٩

. )١۴ /قیامـت( سان بـر خویـشتن کامـل شـده اسـت و این کرامت با بصیرت ان)١٣ /جاثیه(
: همـان(های فضیلت انسان در قرآن آنجاست که خداوند او را بـه دلیـل جـامعیتش  جلوه
ان ىف أحـسن : ه است نامید»حسن المخلوقینأ« )٢٢۵ ِلقـد خلقنـا اإل َ ْ َ

ِ َ ْـَس ِ
ْ َ ْْ ََ َ ٍومي َ ِ ـ

ْ َ
 )قـرآن .)۴ /تـین 

 انـسان را بـه نقـاط ضـعف و ،سـازی اسـت سان انـۀشناسـی و برنامـ  انسانۀکریم که نام
گاه میشصفات خصیوصیات طبیعی یا دیگر  و )٢٨/ نـساء( او را ضـعیف گاه ًمثال؛ کند  آ

هـای  ه زمینـ، ناپـسند نیـست ولـی غفلـت از آنً کـه ذاتـا)١٩ /معارج(خواند  گاه هلوع می
ــاه ــاخواهی و رف ــال دارد دنی ــه دنب ــی را ب ــ٢٠ /معــارج( طلب  ،)١۵ /جــرف( خودمحــوری. )٢١ـ

 ،)۵۴ /کهف(جدال ، )١١ /اسراء( عجول بودن ،)۴٩ /فصلت(  ناامیدی،)٢٠ /معارج( ناشکیبایی
 و دنیادوستی از اوصاف منفی انسان در قرآن )٢٠ /فجر( دوستی  مال،)١ /تکاثر( طلبی افزون
گاه نمودن در برابر تهدیدایهمه هشدار به انسان بر این. است نقـاط . اوسـتها علیـه  آ

 ،)٧ـــ ۶ /علــق(  طغیــانگری،)٣ /عادیــات(  قابلیــت اوصــافی ماننــد ناسپاســی،نــسانضــعف ا
 و غفلـت را )١۵ــ١۴ /قیامـت( گـری  و توجیه)۶٠ /یس(  نقض عهد،)٣۴ /ابراهیم( ستمگری

 کنونال اینجاست که کدام فرهنگ و مکتب تا ؤسحال، . دنبال داشته باشده تواند ب می
هــای   ظرفیـتۀرفــی کنـد و شـرافت او را بــا همـتوانـسته اسـت انــسان را ماننـد قـرآن مع

کـرده  اوسـت ادا ۀ حق انسان را چنان که شایـست،کدام مکتب؟ ش معرفی کندا وجودی
چـه ؟ خـدایی نیـست  بنـدهای غیـرۀآیا بندگی انسان تعریفی جز آزادی او از هماست؟ 

 قـدرت نـرمکـه بـدیهی اسـت ؟  قرآن تذکر دهدمانندهای انسان را  کسی توانسته آسیب
، )۶ /زمـر( هـا جـنس واحـد انـسان. ها و بینش الهی او به انسان بـارز اسـت قرآن در نگاه
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 )١۵١ /انعام( حق حیات  داشتن حرمت و،)١٣ /؛ حجرات٢٧ /اعراف(  در پدر و مادرهمسانی
نظیر  های بی  از ویژگی)٣٢ /مائده(  مردمۀو برابری قتل و تهدید هر فرد با تهدید و قتل هم

 نه از سر اجبار و اکراه اسـت ،ها قدرت قرآن در قابلیت جذب انسان. ستانسان قرآنی ا
معرفی این مکتـب بـه . بخش است  نجاتِکه در نگاه او به انسان و جایگاه رفیع و پایان

الیـق بـا شـناخت انـسان بـدیهی اسـت کـه . معرفی انسان به خود انسان اسـت، ها انسان
 اوست و با یافتن چنین خـودی ۀت گمشدمنزلت خود نه تنها نگران نیست که این شناخ

 و مرموزی اسـت کـه ّاین همان قدرت مستدل. َکند است که به سادگی از خود دل نمی
چـون یـافتن فطـرت ؛ کنـد  مسیرش مـیۀافراد را شیفت، ِبلکه از سر عالقه، نه از راه فشار

  .پذیرد نمی ِحقیقی خود است و به سادگی جدایی

  سبت به رهبری جامعه قرآن نۀبرنام  ودهی بینش. ۴
نیازمند داشتن حـاکمیتی اسـت کـه در آن ،  به حسب خودی کوچک یا بزرگۀهر جامع

 الهی و اسالمی ۀدر جامع. مشخص باشدها   آن بینۀقانون و مردم و رابط، ِجایگاه حاکم
 امـور در ۀ و هم)٧٠ /؛ قصص۴٠ /؛ یوسف ۶٢ /انعام( ِحاکمیت مطلق و حکم از آن خداست

ِخداونـد بـرای اجـرای ایـن حاکمیـت . )١۵۴ /؛ آل عمـران٣٠ /انـسان( وسـتدست تقدیر ا
 به عنوان حجت خود بـر مـردمفرستادن پیامبران با ، مدار بر اساس ویژگی انسان حکمت

. حـاکم و مـردم را مـشخص کـرده اسـت، حکـم،  میـان حاکمیـتۀ رابطـ،)١۶۵ /نساء(
 /نـساء(  دانسته اسـت پیامبرًخداوند پیروی مردم از خودش را عینا در پیروی مردم از

 همان حکم خداست و کسی در برابر حکـم پیـامبر ، در حق مردم حکم پیامبر،)٨٠
در قرآن در کنار دستور به فرمـانبرداری از خداوند بارها . )٣۶ /احـزاب(حق انتخاب ندارد 

لـواالمر  و او)٣٣ /؛ محمـد۴۶  و٢٠، ١ /؛ انفال١٣٢ و ٣٢ /آل عمران(به اطاعت از رسولش ، خود
را شرط رسـتگاری و ارادت بـه سـاحت کبریـایی خداونـد و  داده فرمان )٨٣ و ۵٩ /نـساء(

 حاکمیت و حکـم  طور کهناهم، )٧١ /؛ احـزاب٣١ /آل عمران( دانسته است  رسولاطاعت
 ی انتخـاب رسـوالن و اولیـا،)٢۴  و١٧، ١١/ نـساء( خداوند بر اساس علم و حکمت اسـت

گاهی و حکمت استِالهی نیز به تبع آن بر مب این هر گـاه فرمـانی بنابر. نای عدالت و آ
آن فرمـان چـون ، امام و حتی از سوی جانشینان عصر غیبت صادر شـود، از سوی پیامبر



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٢١

٧٢  

 بـر .)٧/۴٠: ١٣٨۵، محمـودی( باید مردم از آن اطاعت کنندو  فرمان خداست،  استالهی
گـر آن حکمـت و حتـی اانـد  دارای حکمـت و مـصلحت الهـی های  فرمان،این اساس

 ۀ در سـایچنین پیوند مـستحکمی کـه. )۶۵ /نساء( افراد آشکار نباشدهمۀ مصلحت برای 
اسـاس عقیـده و از روی برهـان و حجـت   میان حاکم و مردم بـررهبری الهی و مطمئن

. سـتای ا ورزانـه ُجذابیت و برد آن فراتر از هر قدرت قهریه یـا طمـع، استشکل گرفته 
های چنین پیوندی است که  از ویژگی، مردم از رهبریاطاعت اد و اتح، ایثار، جانفشانی

 ۀتجربـ. ی یـا جهالـت و بیگـاریّملـ، مبنای آن عقیده است نه تعصب و پیوندهای مالی
صدر اسـالم اسـت   در حکومت خود پیامبر،روشن و موفق چنین پیوندی در اسالم

 به دنبال داشـتدر عالم که در کمترین زمان بیشترین موفقیت و رشد مادی و معنوی را 
 در هـای دعـوت رسـول خـدا نامـه،  عربستانۀو عالوه بر گسترش آن در شبه جزیر

 ۀ بــه درواز در ســال هفــتم هجــریلح حدیبیــه و فــتح خیبــرصــ اولــین فرصــت پــس از
 پـس از آن نیـز .)٢/١٠۶: ١٣٨۵عاملی، ( های عصر نزول یعنی روم و فارس رسید وریتامپرا
ت مـسلمان را شـیرین کـرده ّ طعم پیروزی کام ملـ،ورت گرفتهگاه چنین پیوندی ص هر

 روشنی است که بـا وجـود ۀجمهوری اسالمی ایران در عصر حاضر آخرین تجرب. است
شـک تـداوم آن نیـز  بـی. توانسته است به حیات خـود ادامـه دهـد قطبی  تکۀنظام سلط

ارهای مختلـف و هایی که با ابز  خباثتۀمقصود دشمن از هم. نیازمند همین پیوند است
کند نـابودی چنـین پیونـد  ی رنگارنگ در جنگ نرم خود دنبال میها با عناوین و برنامه

قدرت نـرم اسـت  ِزیرا قابلیت و توانایی؛  اسالمی با مردم استۀعمیق میان رهبری جامع
  رهبـری و،صف واحد و بـه سـوی هـدف درسـت  حق را درۀکه مبارزان و پیروان جبه

  .کند هدایت می

   نسبت به جهاد و دفاعدهی درت نرم قرآن در بینشق. ۵
اختالف ، ها معرفی کرده است ِخداوند مسیر صحیح رسیدن به هدف را به انسانهرچند 

ِ زیـرا سرشـت آزاد انـسان و مراتـب گونـاگون ؛ اسـتناپذیر اجتنابامری ، ها میان انسان
 از ،)١٢/١۵٠: ١۴١٩، اهللا فـضل( مقتضی اخـتالف اسـت اوعاطفه و انفعال ، تجربه، فکری

َوال : فرماید این رو قرآن می تلفنيَزَ یَ َالون  ِ ِ َ
ْ ُ َ ُ

 )درگیری بـا دشـمنان خـود ْاسالم. )۴۴ /یونس 
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 .)۵/٩: ١٣۶٧، کلینـی( جهاد نامیـده اسـترا مال و ناموس ، جان،  راه دفاع از دین خدادر
بـه در قـرآن مـا آنچـه ا،  ارزش جهاد و مجاهدان و اهمیت آن از زبان قرآن گفتیمۀدربار

 نگـرش بـه جهـاد و ۀنحـومطرح اسـت، قدرت نرم اسالم و بلکه منبع قدرت نرم عنوان 
ّ اصل درگیری و دفاع در هر ملـت و گروهـی در برابـر ،به عبارت دیگر. مجاهدان است

مربـوط بـه ،  چنـین مبـارزه و دفـاعیۀ اما قدرت نـرم اسـالم دربـار، وجود داردهاتهدید
 ۀهمـ ،در مکتـب اسـالم. اصل جهاد و مجاهدت در راه خـدا داردنگرشی است که به 

 حرکت در فکر و عمل بر مبنای شریعت الهی برای رسیدن به فرجامی ،های انسان تالش
 قرار گرفتن در جـوار قـرب .)١٠٧۴  و١٠٢۴ح: ١۴٢٠تمیمی آمـدی، ( نیک مانند بهشت است

ُا أَی  ۀو ورود به فردوس برین بر اساس آیالهی  َّ ُھـا الـنفس املطمئنـةَ َّ َِّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َارجعـی إىل َ
ِ ِ ِ ِّربـ ْ َاضـیَ رِكَ َّة مرضـیِ ِ ْ َ  ًةً

َفادخلی ىف عب ِ ِ ِ ُ ْ ِوادخلی جنىت ِادیَ َّ َ َِ ُ ْ )مبـارزه  و جهاد و  آرزوی هر مسلمانی است،)٣٠ــ٢٧ /فجر
ِکـه بـه روی دوسـتان  )۵/٢٧٢: ١٩٨٨، هیثمـی( در راه خدا دری از درهـای بهـشت اسـت

  :دارنده و سپر خداست زره نگها،  لباس تقو،جهاد. شود ه میخدا گشودخاص 
ّأما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجن ّ ُ ... یائه وهو لباس التقـویّلخاصة أول  فتحه اهللا،ةّ

  .)٣۴ـ٢/٣٣: ١٣۶٢؛ بحرانی، ٢۶خطبۀ : البالغه نهج (

، دارمـی( تقـرب بـه خداسـت ۀبهتـرین وسـیل ْ جهاد، پس از ایمان به خدا و پیامبر
  : بلند اسالم استۀ بلکه قل،)٢/٢٠١: ١٣۴٩

ّإن أفضل ما توسل به المتوسلون إلی اهللا ّ  سبحانه وتعالی، اإلیمان به وبرسوله والجهاد فی ّ
  .)١١٠ ۀ خطب:نهج البالغه (ّسبیله، فإنه ذروة اإلسالم 

تورات تقدم آن بر جهاد به دلیل یقین به دیدار پروردگار و باور قـوی مجاهـد بـه دسـ
 هنگام وصیت بـه امـام حـسن و منینؤ امیرالم.)٣/٧۴: ١٣۶٢بحرانی، (  استپیامبر

 »مکم وأنفـسک الجهـاد بـأموالی ف اهللاهللا«: فرماید در سفارشی اکید می امام حسین
شـمارد  مـیدر برپایی فضیلت ؤمنان گرمی م کمک و پشت  آن راۀ و ثمر)۵/١٢٢: همـان(
و غایـت آن  »لةی إقامـة الفـضین ومعاونتهم علـی ظهور المؤمنّوهو شد« :)۵/٢۵٧: همان(

 روایات فراوانی که در منابع حدیثی مسلمانان در .)۵/٣۶۶: همان( ناپذیری اسالم شکست
 بیانگر این نوع نگرش و بینش به ،آمده» کتاب الجهاد«یا » باب الجهاد«عناوینی چون 
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 مـسلمانان بـه ۀانگیزاننـدبرت و  منبـع تولیـد قـدر،هـا ایـن نگـرش.  و مجاهد استجهاد
 مسلمان ۀطوری که آرزوی هر رزمنده ب، پوشیدن لباس رزم و افتخار به مجاهدت است

قرآن . مند گردد  از باالترین فیض آن یعنی شهادت بهره،ن است که با درک مجاهدتای
 شـهید ،دهنـد سـپاری ادامـه مـی تا مرز جانرا جانکاه  فرسا و کسانی که تالش طاقتبه 
ند کـه در محـضر  هـستهـایی میرنـد بلکـه زنـده شهیدان در نگـاه قـرآن نمـی. گوید یم

 /بقـره( برخـی خـارج اسـتفهم  ۀچند از دایر، هر)١۶٩ /عمـران آل( ندا پروردگارشان متنعم
را داده و ؤمنـان  خریـد جـان و مـال مۀ وعـد، تـورات و انجیـل، خداوند در قرآن.)١۵۴

های شاخص فروشندگان جـان  یکی از ویژگی. ستبهشت را بهای این خرید قرار داده ا
  :فرماید می منینؤ امیرالم.)١١١ /توبه( پیکار و شهادت در راه خداست، و مال

دانسته اسـت یاری و یاور خود  شمرده و  را بزرگآنخداوند جهاد را واجب دانسته و 
  .)١/٣٣٣: همان(ممکن نیست آن جز به صالح دین و دنیا و به خدا سوگند که 

  :فرماید می در قرآن وندنانچه خداچ
 َولـــوال ْ َ ِدفـــع اهللا َ ّ ُ ْ َ النـــاس بعـــضھم بـــبعض لفـــسدت األَ ْ

ِ َ ََّ َ َ
ٍ ْ َْ ِ ْ ُ َ َ َرض وَ ُ َن اهللاِکـــَلْ ّ َ ذو فـــضل  العـــَّ ْ َ َ

ٍ
ْ َ َاملنيُ ِ َ )همـــان: 

١/٣٣۴(.  

، دادن نـدارد ای نه تنها چیزی بـرای از دسـت چنین روحیهکه صاحب بدیهی است 
از توانمنـدی چنـین  ارزیـابی قـرآن. ه دنبـال کـسب همـه چیـز اسـتبلکه با شـهادت بـ

 ،در برابـر دشـمن اسـت و حـداقل آنها   آنقدرت ده برابری،  رزمۀهایی در صحن انسان
های خـود  هزینهکاهش امروزه مستکبران دنیا برای . )۶۶ـ ۶۵ /انفال(برتری دو برابری آنان 

دنبال ه ها و مخالفان برآیند ب تّکی ملبیش از آنکه به فکر حذف فیزیدر مدیریت عالم، 
با درک اینکه ها  آن. هایند تّها در میان مل های تولید و منابع قدرت از بین بردن سرچشمه

در جنـگ نـرم و بـدون ، نـدا  قـدرتۀپدیدآورنـد، ی فـوقها ها و برنامه بینش، در اسالم
  .اند  شدهبیشتر بر نابودی این مراکز و منابع قدرت نرم متمرکز، خشونت خود

  شناسی  قرآن در دشمنۀدهی و برنام بینش. ۶
 نیازمند توانایی همراه با درک اسـت کـه خـود یـک قـدرت نـرم شناسی تردید دشمن بی
را در دشـمنی رو کـرده و او زیرا شناخت دشمن عالوه بر آنکـه دسـت ؛ دیآ  میشمار به
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تواند منشأ   که می قابلیت و توانایی است، نوعیکند تا حدودی سلب می  ضربه رافرصت
ِانگاری توطئه همان مقدار مضر است که توهم توطئه ضرر دارد توهم. اثر باشد قرآن بـه . ِ

 /نـساء( نا از منافقـپوشـی  و چشم)۶٣ /نساء( اگر در آیاتی به موعظه، عنوان کتاب هدایت
 و رعایـت اخـالق و حقـوق آنـان بـا هــدف )٢٩ /؛ نجـم٣٠ /سـجده( و کفـار )٩۵ /؛ توبـه٨١
انگـاری و  منان را از سـادهؤدر آیات دیگر م، کند  سفارش مییا رهاسازیپذیری  یتهدا

 /آل عمـران(دهـد  مـی دشـمن و اهـداف پلیـدش بـه شـدت هـشدار بـارۀخیالی در خوش
؛ ٨٩ /نـساء( دهنـد  زیرا آنان به کمتر از بازگشت مسلمانان به کفر رضایت نمـی؛)١٢١ـ١١٨
دشـمن خواهنـد بـود و دسـت و ، ّ مسلط شـوندنانامسلمبر که  مادام، )١٠١ـ٩٩ /عمران آل

 قرآن با آیات نـورانی خـویش بـه .)٢ /ممتحنـه( گشایند میبه مؤمنان زبان خود را به بدی 
مبنـای . دنکه همیشه تصویر روشنی از دشمنان خویش داشته باشـدهد  میمسلمانان یاد 

 امـروزه پـس از بنـدی دشـمنان چنـان اسـت کـه نگر قـرآن در رتبـه شناسانه و جامع روان
رخ ای   نه تنها خدشـه،به مسلمانانها  آنگذشت چهارده قرن از معرفی دشمنان و مراتب 

طور قرآن به .  برخوردشان با مسلمانان تفاوتی حاصل نشده استۀنحو  که حتی درنداده
و  کنــد مــیمعرفــی یهــود و مــشرکان  تــرین مــردم نــسبت بــه مؤمنــان را دشــمن، ّمــسلم
 » هـستیمامـا نـصار«: گوینـد  کـه مـیداند میبه مؤمنان را کسانی ترین دوستان  نزدیک

 دنیاگریزی برخی عالمان ۀروحی،  جالب اینکه خداوند در تعلیل این دشمنی.)٨٢ /مائـده(
ای از  عـده مقابـل ۀاین درست نقطـ. ی آنان از تکبر را مطرح کرده استورمسیحی و د

  :قرآن فرموده است یهودیان است که
 َوم م ْ ُ ْ ِ ُن إن تأمنه بدینار ال یَ َْ

ٍ َ ِْ ِ ُ َ ْ َ ْ ْؤده إلیـِ َ ِ ِ ِّ َ إال مـاَكَ َّ
َدمـت ِ ْعلیـ ُْ َ ًه قائمـاَ ِ ْ بـأ قـالوا لـیَكِلـَذ َِ َ ُ َ ْ ُ َّ َ

ْس علیِ َ َ ِّنـا ىف األمیـَ ِّ ُ ْ
ِ ٌني سـبیل َ َِ َ

َو ْلَکولون  اهللا اَ ِ ّ َ َ َ ُ َذب و یُ ْ ُ َ َ َعلمونِ ُ َ ْ )ر او را  است که اگـیو از آنان کس ؛)٧۵/ آل عمران
 سـرش یمگر آنکه همـواره بـاال، گرداند یآن را به تو بازنمی، ن شمارینار امیک دیبه 
ن بـه خـاطر آن اسـت کـه آنـان یـا ؛]ی از او بستانگیریو مال خود را با سخت [یستیبا

 ستیـ ما نۀر اهل کتاب بر عهدیت کردن حقوق غیرعا] میبچون ما اهل کتا[: گفتند
 نـان بـر خـدا دروغیو ا] می نـداری گنـاه و عقـوبت،انگـریع کردن حقـوق دیو در ضا[

  .دانند  می]باطل بودن گفتار خود را[ که یدر حال، دبندن می

 ،)٧٠ـــ ۶٩ /عمــران آل( افکنــی در دیــن شــبهه، )١٠١ـــ٩٩ /عمـران آل( جــویی و تفرقــه فتنــه



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٢١

٧۶  

 /نعمرا آل(  اقتصادیۀ مبارز،)١٢٠ـ١١٩/ عمران آل( ورزی زیر پرچم اسالم نفاق  وجاسوسی
 اسـالمی ماننـد جنـگ احـزاب از ۀ جمعی بـر ضـد جامعـۀ و تالش برای ایجاد اراد)٧۵

تفـاوتی هـا   آنُپرست است که با خلقیات امروزینر و نژادخصوصیات بارز این قوم متکب
  .ندارد
 است کـه قـدرت یمسائل و موضوعاتدربارۀ های قرآن   اندکی از دیدگاهیمچه گفتآن

 قبل از هر چیـز بـه ،قدرت نرم اسالم. دهد قی انسان نشان مینرم اسالم را در تعالی و تر
 پویـایی افـراد و ِی پیچیده به استدالل است کـه زمینـۀهای عمیق عاطف ها و دیدگاه بینش

بینش خـود را ، جامعه و افرادکه به هر میزان . کند جامعه را در مقیاسی بزرگ فراهم می
ا با قرآن منطبـق نماینـد از آثـار عملـی و  خود ر،این محور رقم زنند و در فکر و عمل بر

  .مند خواهند شد عد فردی و اجتماعی بهرهُقدرتمند آن در ب

  گیری نتیجه
 جوامـع ۀرا در تجربـهـا   آنکارگیریه  بۀهای سخت و نرم و شیو قرآن کریم انواع قدرت

د دهـ را به خداوند نسبت میها  ها و منشأ آن  قدرتۀقرآن هم. گوناگون بیان کرده است
بـه آن هدف با توجه به های سخت و نرم را   قدرتۀداند بلکه هم  آن را ارزش نمیًو ذاتا

هـای حکیمانـۀ آن،  و آمـوزهقـرآن . کنـد  تقـسیم مـی»نامـشروع« و »مـشروع«دو قسم 
هـا  دهی به انسان بینش،  بیشترین قدرت نرم قرآناست وترین قدرت نرم مسلمانان  بزرگ

بـا از آن هـایی  نمونهبه  انسانی است که ۀه انسان و جامعدر موضوعات و مسائل مربوط ب
  .اشاره کردیم... استناد به آیات قرآن و منابع تفسیری و
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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٢١ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  ملل ریسا بر هودی یبرتری ادعاو بررسی  نقد

   کریمقرآن منظر از
    ١یفخار رضایعل  
  ٢می  لیال ابراهی  

  دهکیچ
 نیـای هـا آمـوزه گـرید بای تنگاتنگ ارتباط، هودی قومی برتر و یدگیبرگز به اعتقاد

 و نیتـر یاصـل را هـودی قـوم بـودن دهیـبرگز به اعتقاد توان  میرو نیا از. دارد نید
 و برتـر هـا انـسان ۀهمـ از را خـود آنـان. آورد شـمار به تیهودی ۀآموز نیتر یدیکل

 در تأمـل با. باشندها   آنخدمت در دیبا ها انسان ۀیبق  کهندمعتقد و دانند  میباالتر
 کی یاعطا ،آن از منظور و ستینی برتری امعن به لیتفض که شود  میمعلوم قرآن
 ؛اسـت خودشـان ةزمانـ مـردم انیـم درها  آن به خدا طرف ازی فزون وی ژگیو نوع
و  گـانهم بـه نسبت نکهیا نه ،است خودش زمان در uیموس قوم به فضلی عنی

  .باشد ها زمان ۀهم در
  .ی، فزونیبرترقوم یهود، ل، یاسرائ یبن لیتفض :یدیلکواژگان 

                                                        
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١٠/١١/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(fakhary_a@yahoo.com) ییطباطبا عالمه دانشگاه اریاستاد. ١
  .(nasr.1389@yahoo.com)) نویسندۀ مسئول(کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث . ٢
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  بیان مسئله
ای بنیادین در نظام مذهبی یهـود  مقوله، قومی برگزیده و برترندها   آنکهاعتقاد یهود به این

ث حلـولی شـامل ّمثل.  یهودیت استۀالی  حلولی در ساختار و ترکیب چندۀو گویای الی
خداوند در زمین حلول کرد تا زمین مقـدس گـردد و مرکـز . دباش زمین و قوم می، خدا

مـسیری، ( باشـد مقـدس و ازلـی ،هستی شود و در قوم یهود حلول کرد تـا قـوم برگزیـده
قـومی  نخـست،:  تاریخ یهودیت بر دو محور کلیدی تکیه داردۀلذا مجموع. )۶٩: ١٣٨٣

. مقدسی که به این قوم بخشیده شـده اسـتسرزمین  دوم،. که مقدس و برگزیده است
ن نیـز ایـن ا از محققـبرخیو کنند  میآنان به ثبات عقیده و تعصبات قومی خود افتخار 

: ١٣۶٨آشـتیانی، ( سـتایند مـیمانـده، هـای تـاریخ پابرجـا  ثبات سنتی را که در طول هزاره
اردهـا دالر یلیوشند با اختصاص مک یخواران م هودیان و جهانیه ک یدر عصر. )۴٨٠ـ۴۵٩

نده را به نفـع خـود یخود را قوم برتر و برگزیده معرفی کنند و آ، انات مختلفکپول و ام
موجب امیدآفرینی در اردوگاه حق ، در این حوزه  نگاه قرآنصحیحم یترس ،سامان دهند

 اسـرائیل و موسـی در قرآن از بنی. شود  مطلوب اسالمی میۀتحقق جامعساز  زمینهو 
ه قرآن به صـورت ک از اقوامی است ت و در واقع قوم حضرت موسییار اسسخن بس
ن قـوم ی بار از ا۴٠را بیان کرده و امبران یاوصاف و نوع برخورد آنان با پی،  زندگ،مفصل

  .)١٣٨ ـ١٣٧: تا بیعبدالباقی، (نام برده است 
  :اسرائیل به دو شکل بیان شده است موضوع تفضیل بنی

ماننـد  ؛کننـد ایـن موضـوع را بـازگو مـی» فضل «ۀمادآیاتی که به صراحت با ) الف
ُا بىن إسرائیل اذرکَی  ۀآیات شریف ُ ْ َ ِ َ ْ ِ ِ َوا نعمىتَ ِ َ ْ َعلْیىت أنعمت َّ الِ َ ُ ْ َ ْ َ ِّم وأىنُکِ َ َ ُلتُکَفضَّ ْ َم  العـاملنيْ ِ َ َ ْ َ َ ْ )و ۴٧/ بقره 

ان یـ را بـر جهانه من شماکنیو ا  داشتمیه بر شما ارزانکاز نعمتی ، لیاسرائ  بنیای ()١٢٢
ــی دادم ــفزون ــنکاد ، ی ــ  ؛)دی َال أ غــريَق ْ َ َ ِبغــ اهللا أَ ْ

َ
ِ ًم إهلــیُکّ َ ِ َفــضلُکا وهــو ْ َّ َ َ ُ َم  العــَ ْ َ َ ِاملْ  )١۴٠/ اعــراف( َنيَ

ان فزونـی یـه او شما را بـر جهانکنیبا ا، می شما بجوی برایر از خدا معبودیا غیآ: گفت(
ْولقد آ  ؛)؟داده است َ ْ َ َ ِا بـىنَنَ َسـرِإ َ ْلِکیل اِائْ ُْکـاب واَتـَ ْ َ َم والنبـوة ورزقنـَ ُّْ َ َ َ ََ َّ ُ ِّا مـن الطیَ َّ َ ِ ْ َات وفـضلنَبـُ ْ َّ َ َ َا  ِ َ ْ ُ

َالع ِاملْ م و از یـ دادیامبریـم و پکـتـاب و حکل یاسـرائ بـه بنـی، نیقـیو بـه  ()١۶/ جاثیه( َنيَ
  .)میم و آنان را بر مردم روزگار فزونی دادیردکشان  یزه روزکی پایزهایچ

 اتماننـد آیـ ؛انـد مستقیم به ایـن موضـوع اشـاره کـرده  غیرصورتآیاتی که به  )ب
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َوإذ ق ۀشریف ْ
ِ َال موَ ُ َلقومه ی َ ِ ِ ْ َ ُا قوم اذرکِ ُ ْ

ِ ْ
َوا نعمَ ْ َعلْی اهللا َةِ َ ِ ِفم إذ جعل ُکّ َ َ َ ْ

ِ ییُکْ َم أ ِ ْ
َ َجعلُکاء وْ َ َ َ ًم ملواکَ ُ ُ َ وآتْ ْامکَ ا َ مُ

ُمل ی ْ ًؤت أحدَ َ َ
ِ َا من ْ َالعِ ِاملْ !  قـوم مـنیا:  به قوم خـود گفـتیه موسک یهنگام ()٢٠/ مائـده( َنيَ

 قـرار داد و شـما را یامبرانیـان شـما پیـه در مکد آنگاه یاد آورینعمت خدا را بر خود به 
؛ )ان نـداده اسـتیـ از جهانیـکچ یه بـه هـک را داد یزی گردانید و به شما چیپادشاهان
 َولقد اخرتن ْ َ ْ ِ َ َ َا َ َ ْ َعمل  الع ُ ْ َ َ

ٍ
ْ ِاملِ ًو قطعا آنان را از روی علـم بـر مـردم جهـان  ()٣٢/ دخـان( َنيَ

  .)میح دادیترج
 کـاربرد ًو آیا اساسـا؟  تفضیل چیستۀست که مفهوم دقیق واژ ااما سؤال اساسی این

 مـورد ۀتوان گفت که واژ آیا می؟  یا خیراست صحیح » دادنبرتری« یاین واژه در معنا
ی یک ویژگی و فزونی از جانب خداونـد اسـت کـه بـا توجـه بـه سـیاق و انبحث به مع

ُفـضلتُکأىن  در عبـارت » العـالمین «ۀآیـا واژ؟ داردمفهوم آیات مصادیق متعـددی  ْ َّ َ ِّ َم  َ َ ْ
َالع ِاملْ  ۀاراد» عـالمین« آیا مراد از ،به تعبیر دیگر؟  بر تمامی جهانیان داللت دارد یا خیرَنيَ

  ؟اینکه دارای مفهوم مطلق استخصوص بوده یا 
را از لحاظ لغوی و قرآنی تبیـین » فضل «ۀابتدا مفهوم مادکوشد  جستار پیش رو می

ُا بـىن إسـرائیل اذرکَیـ  ۀاساس آی را بر» العالمین «ۀو سپس واژکند  ُ ْ َ ِ َ ْ ِ ِ َوا نعمـىتَ ِ َ ْ َعلـْیىت أنعمـت َّ الـِ َ ُ ْ َ ْ َ ْم ُکِ
ِّوأىن َ ُلتُکَفضَّ َ ِم  العـاملْ َ َ ْ َ َ  یه بـر شـما ارزانـکـاز نعمتی ، لیاسرائ  بنییا ()١٢٢ و ۴٧/ بقره( َنيْ

و سـپس بـه نمایـد بررسـی ) دیـنکاد ، یان فزونی دادمیه من شما را بر جهانکنیو ا داشتم
  .د مذکور بپردازۀتحلیل و توضیح آی

  »فضل«ی لغو مفهوم .١
 عـصر از پـس تلغـ کتـاب نیاولـ عنوانه ب که خود کتاب دری دیفراه احمد بن لیخل

  :نویسد می فضلدربارۀ معنای ، ماست دست در قرآن نزول
 دریـی واال و درجـهی معنـا بـه هـم لتیفض و است شده شناخته و روشن فضلی معنا
  .)٧/۴٣: ١۴١٠( است فضل

 ۀمـاد لیـ ذ:تا بی( است کرده معنا فضول جمع وی کاست وی کم ّضد را آننیز ی جوهر
  .)فضل

 لیـذ: ١۴٠۴فـارس،  ابـن( انـد کـرده معنای زیچ در یفزون و ادتیز به را آن انیلغو اکثر
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  .)فضل ۀماد لیذ: تا بیر، یاث ؛ ابن ۶٣٩: ١۴١٢، یاصفهان فضل؛ راغب ۀماد
ی امعنـ بـه لیـتفع باب در و است فضول آن جمع که داند  مییفزون را فضلی ومّیف
یـن کلمـه بـه بـاب گـاه ا عنی هری ؛)فضل ۀماد لیذ: تا بی( استی کاست وی کم ّضد و ریخ
های باب  چون یکی از نقش ؛ی نسبت خیر به کسی دادن استابه معن، یل برده شودعتف

  .باشد میتفعیل نسبت دادن 
 »لةیفض« و داند  میمقرر و الزم مقدار آن بری ادیز را آنی اصلی معنا زینی مصطفو

 مقـدار بـر زائـد بخـششی عنـی »فضالإ« و استی جار و الزم که آنچه بری ادیزی عنی
  .)٩/١٠۶: ١٣۶٠( معمول

 در شناسـان لغـت اکثر که چرا؛ رسد ینم نظر به دهیچیپ اندچن فوق یآرا یبند طبقه
 تـوان یمـ پس .اند نکرده اشاره »یبرتر« مفهوم هب یک چیه و دارند نظر اتفاق آنی معنا

 مـصادیق ، به سیاق و محتـوای آیـاته است ولی بست»فزونی« دقیق آن ۀترجم که گفت
ۀ بـرای مثـال در آیـ ؛ آن بحث خواهیم کـردۀتفاوت است که در بخش بعدی دربارآن م
  :شمرده شده استها   آن خداوند به»فضل« ،  علم حضرت داود و سلیمانزیر،

 ْولقد آ َ ْ َ َ َاود وَا دَنَ ْ ُسَل َ ًن علمَُ ْ ِ َا وقَ مد هللا الذَاالَ ِ ا
َّ

ِ ِّ ُ ْ َ َی فضلنْ َ َّ َا َ َري من عبِثَک َ ِ ْ ِ ِه املـؤمنِادٍ ِ ْ ُ ْ َ وورث ٭َنيِ ْ ُسـَل َ
ِ َ َن دَ َاود ُ ُ

َوق َال یَ َا أَ ُّ َا الناس علمنـَ َّْ ِّ ُ ِا منطـق الطـريُ ْ َّ َ ِ ْ ِ وأوَ
ُ ُا مـن کـَنـَ ْ ْل ِ َ َء إن هـِّ َّ ِ ِا هلـو الفـضل املبـَذٍ ُ

ْ ُ ْ َ ْ َ ُ مـا بـه ؛ )١۵/ نمـل( ُنيَ
ه مـا را بـر کـ اسـت ی خداونـدۀژیـسـپاس و«: و گفتنـد میمان دانش دادیداوود و سل

: و گفـت راث بـردیـمان از داود بـه میو سل »دی بخشی از بندگان مؤمنش فزونیاریبس
ن همـان یـو ا  به مـا داده شـدهیزیایم و از هر چ ما زبان پرندگان را آموخته ! مردمیا«

  .» آشکار استیافزون

  قرآن در فضل .٢
 بـاب (ّفـضل، یت)لیـتفع بـاب (لّفـض صورت سهبه  قرآن در »فضل «ۀماد ،یّکل طور به

 ّجـر حـرفبـه همـراه ی گـاه مـاده نیا لیتفع باب. استآمده ) مصدر (لْفض و) ّتفعل
 از کمتـر اریبس آن کاربرد که ماده نیا ّتفعل باب. است رفته کاره ب تنهای گاه و» یعل«

 فضل آن در که استآمده » یعل «ّجر حرف اب مورد یک در فقط، باشد  میلیتفع باب
  :دهد  مینسبت نوح حضرت به را

 ــ َفق ُاملــأل َالَ َ َ ِالــذ ْ
ُفــرواَک َینَّ ْمــن َ ِقومــه ِ ِ ْ ــ َ ــ اَم َّإال اَذَه ــَشٌر ِ ُمــثلُک َب ْ ــدِرُی ْمِ ْأن ُی َفــضل َ َّ َ ــْی َ َعل ــو ْمُکَ ْول َ ُاهللا َشــاء َ ــزل ّ َألن َ ْ َ َ 
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َمال َمسعنـ اَمـ ًةِئَکَ ْ ِ ـ اَ َ َائنـاَآب ِىف اَذِ ِاألولـ ِ َّ َ  بودنـد افرکـ هکـ قـومش اشـراف و ؛)٢۴/ مؤمنـون( َنيْ
 اگـر و دیجو یبرتر شما بر خواهد یم، ستین شما چون یبشر جز] مرد [نیا«: گفتند
 نیچنـ، خـود نینخـست پـدران انیـم در. فرسـتاد یمـ یفرشـتگان ًقطعا خواست یم خدا
  .»میا دهینشن

 افراد به که داند می فضل صاحب را خدا، قرآن اتیآی تمام در ماده نیای اسم قالب
  :استدانسته  خدا ریغرا  فضل صاحب مورد یک در تنها و دکن  میتیعنا

 َوال ِأتلَی َ
َ ُأولوا ْ ِالفضل ُ

ْ َ ْمنُک ْ ِوالسعة ْمِ َ َّ ْأن َ اُیـ َ ُؤ ِأوىل ْ
َالقـرىب ُ ْ ُ َواملـس ْ َ ْ َواملھـ َنيِاکَ ُ ْ ِاجرَ ِسـب ِىف َینِ ِاهللا ِیلَ َولی ّ ْ ُعفـواَ ْ 

ْلَیو ُواَ َصف َأال ْ َبـون َ ُّ ِ
ْأن ُ َغفـرَی َ ِ ُاهللا ْ ُلکـ ّ ُواهللا ْمَ ّ ٌغفـور َ ُ ِرحـ َ  هکـ شـما از یسانکـ مبـادا و؛ )٢٢/ نـور( ٌميَ

 راه مهاجران و چارگانیب و شاوندانیخو به هک خورند سوگند اند یفراخ و یفزون یدارا
 هکـ دیـدار ینمـ دوست ایآ، نندک یپوش چشم و درگذرند هک دیبا و ندهند یزیچ خدا
  ؟است مهربان یا دهآمرزن خدا هکآن با درگذرد شما از خدا

 در »لیتفـض«. کند میی بررس لیتفع باب در را فضل ۀمادیی معنا ۀحوز ،بخش نیا
 چـشم بـهی مـدنی هـا سـوره هـم وی مکـی هـا سوره در هم که» یعل «ّجر حرف کنار
 یفعلـ صـورت نیا ۀمطالع در. است رفته کاره ب مجهول و معلوم شکل دو در، خورد می
  :نمود یبررس را لیذ موارد توان می

ِمفضل .١
  )فضل فاعل (ُ

 خداونـد ِخـود، فـضل فاعل، مجهول حالت در چه و معلوم حالت در چه مواردهمۀ  در
  .است

ٌمفضل .٢ ِّ َ ُ
  )است شده داده فضل که آنچه (به 

 یمـادی هـا نعمـت شـامل هـم، اسـت شده انیبی فعل صورت نیا در آن فضل که آنچه
  :از ندا عبارت کهی ماد ریغی ها نعمت هم و شود می

َوال  ماننـد: موصـول »مـا «ــ١ ْتتمنـوا َ َّ َ َ َفـضل اَمـ َ َّ ُاهللا َ ِبـه ّ ُبعـضک ِ َ ْ َ ْمَ ٍبعـض َ ْ َللرجـ َ ِّ ِ ِالِ َّممـا ـٌبَ ُتــسبواْاک ِ َ َ 
َوللنس ِّ ِ ِ ِاءَ َّمما ٌبَ َتـسنبْاک ِ ْ َ َ )بـر را شـما از یبعـض اش لهیوسـه بـ خـدا هک را آنچه و؛ )٣٢/ نساء 
 و دارنـد یبینـص انـد آورده دسته ب آنچه از مردان، دینکم آرزو است داده یفزون یبعض
  .است یبینص اند آورده دسته ب آنچه از زنانی برا
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َفــضل  ماننــد: »درجــة «ـــ٢ َّ ُاهللا َ َا ّ ُ ِاهــدْ َبــأمو َینِ ْ َ ْاهلمِ ِ سھم ِ ْوأ ِ ِ ــ ُ ْ َ َ َ َالق َ ِاعــدْ ًدرجــة َینِ َ َ َ )؛ )٩۵/ نــساء
 نانینـش خانـه بـر یا درجـه بـه ننـدک یمـ جهاد خود جان و مال با هک را یسان، کخداوند

  .است دهیبخشی فزون
َفضل  مانند: »اًیمعظ اًأجر «ـ٣ َّ ُاهللا َ َا ّ ُ ِاهدْ َ َینِ َالق َ ِاعدْ ًأجر َینِ ْ ً اَ خداوند، ؛ )٩۵/ نساء( َعظ

  .است دهیبخش یفزون، بزرگ یپاداش به نانینش خانه بر را مجاهدان
ُواهللا  دمانن: »زقالر «ـ۴ َفـضل َّ َّ ُبعـضک َ َ ْ َ ْمَ ٍبعـض َ ْ ِالـرزق ِىف َ ْ َفمـا ِّ ِالـذ َ

ُفـضلوا َینَّ ِّ ِّبـرادی ُ َ ْرزقھـم ِ ِ ِ ْ ِ َ  اَمـ َ
َملَک َأمي ْتَ ْ ْاَ ُ ْفھم ُ ُ َسو ِیهِف َ ِفبنعمة َأ ٌاءَ َ ْ ِ ِ

ِاهللا َ َدونَ ّ ُ َـ ْ )یروز در را شـما از یبعـض خـدا و؛ )٧١ /نحل 
 خـود بندگان به را خود یروز، اند افتهی یفزون هک یسانک یول. ادد یفزون گرید یبعض بر
  .؟نندک یم ارکان را خدا نعمت باز ایآ. باشند یمساو هم با آن در تا دهند ینم

األ «ـ ۵
ُ

ِوىف  مانند: »لُک ِاألرض َ ْ َ ٌقطـع ْ َ ـ ِ َ َ َاورُم ٌوجنـات ٌاتِ َّ َ ْمـن َ َأعنـ ِ ْ ٌوزرع ٍابَ َْ ِو َ
َ َصـنو ٌیـلَ ْ ُوغـري ٌانِ ْ َ َ 

َصنو ْ َسىقُ ٍانِ ٍاحدَو ٍاءَِمب ْ ضل ِ ُو ِّ َ ُ َبعضھ َ َ ْ َ اَ ٍبعض َ ْ ُاألک ِىف َ ُ  نـارک است یقطعات نیزم در و؛ )۴ /رعـد( ِلْ
 یک ریغ از چه و شهیر یک از چه، خرما درختان و شتزارهاک و انگور از ییها باغ و، هم
 یفزون گرید یبرخ بر وهیم در راها   آناز یبرخ و گردند یم رابیس آب یک با ه، کشهیر
  .یمده یم

ٌمفضل .٣ َّ َ ُ
  )است شده انجام او بر فضل آنچه (هیعل 

  :دگردن  میانیبباشند،  می فضلمشمول  کهی اشخاص یا شخص، قسمت نیا در
َلرجـَا  ماننـد: »بعـض «لفـظ با انسان ـ١ َقوامـون ُالِّ ُ َّ َ َ َالنـس َ َفـضل اَِمبـ ِاءِّ َّ ُاهللا َ ْبعـضھم ّ ُ َ ْ َ َ ٍبعـض َ ْ َ 

 داده یبعض بر را شان یبعض خدا هک یا یفزون سببه ب ندا زنان لّفکمت مردان؛ )٣٢ /نساء(
  .است
َفضل  مانند: »نیالمجاهد «ـ٢ َّ ُاهللا َ َا ّ ُ ِاهدْ َ َینِ َالق َ ِاعدْ ًأجر َینِ ْ ً اَ خداوند، ؛ )٩۵/ نساء( َعظـ

  .است دهیبخش یفزون، بزرگ یپاداش به نانینش خانه بر را مجاهدان
ِبـىن اَیـ  مانند: »ُکم «الفاظ با اسرائیل بنی ـ٣ َإسـر َ ْ ُاذرک َیلِائِ ُ َنعمـىت واْ ِ َ ْ ِالـىت ِ

ُأنعمـت َّ ْ َ ْ َعلـْی َ ِّوأىن ْمُکَ َ َ 
ُفضلتُک ْ َّ َ ْمَ َالع َ ِاملْ  یارزانـ شـما بـر هکـ مـرا نعمـت دیکن ادیاسرائیل  بنی یا؛ )۴٧ /بقره( َنيَ
ْولقـد : »هـم «و .دادم یفزونـ انیـعالم بـر را شـما مـن و داشتم َ َ ْآ َ ِبـىن اَنـَ َإسـر َ ْ  َابَتـْلِکا َیلِائِ

ُْکــوا ْ َوالنبــوة َمَ َّ ُ ُّ َورزقنــ َ ْ َ َ ْاَ َمــن ُ ِّالطی ِ َوفــضلن ِاتَبــَّ ْ َّ َ ْاَ ُ َ َالعــ َ ِاملْ  فرزنــدان، نیقــی بــه و؛ )١۶ /هیــجاث( َنيَ
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 آنـان و میردکـ شان یروز زهکیپا یزهایچ از و میداد یامبریپ و مکح و تابک را اسرائیل
  .میداد یفزون انیجهان بر را

ْولقد : »نمایوسل داود« ـ۴ َ َ ْآ َ َاودَد اَنَ َو ُ ْ ُسَل ًعلم َنَ ْ َوقـ اِ مـد َاالَ ُا ْ َ ِالـذ ِِّهللا ْ
َفـضلن یَّ َ َّ َ اَ ْمـن ٍريِثـَک َ َعبـ ِ ِادهِ ِ 

ِاملـؤمن ِ ْ ُ : ام دانـش را عطـا کـردیم و گفتنـد؛ و همانا ما به داود و سـلیمان مقـ)١۵ /نمل( َنيْ
  .»ستایش و سپاس خدای را که ما را بر بسیاری از بندگان باایمانش فزونی بخشید«

ْتل : »الرسل «ـ ۵ ُالرسل َكِ ُ َفـضلن ُّ ْ َّ ْبعـضھم اَ ُ َ ْ َ َ ٍبعـض َ ْ َ )یبعـض را فرسـتادگان آن؛ )٢۵٣ /بقـره 
  .میدیبخش یفزون گرید یبعض بر

َوإمس : »اًولوطــ ونسویــ والیــسع إســماعیل« ـــ ۶ ْ ِ َوالیــ َیـلِاعَ ْ َسعَ ُو َ َنـسَ ًلوطــَو ُ َفــضلن ًّالُکـَو اُ ْ َّ َ اَ َ 
َالع ِاملْ ی فزونـ انیـجهان بر را یجملگ و را لوط و ونسی و سعی و لیاسماع و؛ )٨۶ /انعام( َنيَ
  .میداد

ْولقد : »نیّیِالنب «ـ٧ َ َ َفضلن َ ْ َّ َبعض اَ ْ یـ َ ِّا ِ َ َنيَّلن ٍبعـض َ ْ َ )از یبعـض، قـتیحق در و؛ )۵۵/ اسـراء 
  .دادیم فزونی یبعض بر را ایانب

ِوىف : »ّجنات «ـ ٨ ِاألرض َ ْ َ ٌقطع ْ َ ِ َ َ َاورُم ٌوجنـات ٌاتِ َّ َ ْمـن َ َأعنـ ِ ْ ٌوزرع ٍابَ َْ ِو َ
َ َصـنو ٌیـلَ ْ ُوغـري ٌانِ ْ َ َصـنو َ ْ  ٍانِ

َسىقُ ٍاحدَو ٍاءَِمب ْ ضل ِ ُو ِّ َ ُ َبعضھ َ َ ْ َ اَ ٍبعض َ ْ ُاأل ِىف َ  و، هم نارک است یقطعات نیزم در و؛ )۴/ رعـد( ِلُکْ
، شهیر یک ریغ از چه و شهیر یک از چه، خرما درختان و شتزارهاک و انگور از ییها باغ
 یفزونـ گـرید یبرخـ بـر وهیـم در راهـا   آناز یبرخـ و گردنـد یم رابیس آب یک با هک
  .میده یم

  ییزهایچ چه ای یکسان چه با سهیمقا در فضل ـ۴
 انیـب اسـت شـده داده فـضلهـا   آنبـه نـسبت کهی موارد ازی گزارش بخش نیا در
  :کنیم می

َلرجــَا : »بعــض «ـــ١ َقوامــون ُالِّ ُ َّ َ َ َالنــس َ َفــضل اَِمبــ ِاءِّ َّ ُاهللا َ ْبعــضھم ّ ُ َ ْ َ َ ٍبعــض َ ْ َ )مــردان؛ )٣٢ /نــساء 
  .تاس داده یبعض بر را شان یبعض خدا هک یا یفزون سببه ب ندا زنان لّفکمت

ْولقد : »خلقنا ّممن ریثک «ـ٢ َ َ َّرک َ َمنَ ِبىن اْ َآدم َ َومحلن َ ْ َ َ ْاَ ِّالرب ِىف ُ َ ر ْ ِوا ْ
َ ْل َورزقن َ ْ َ َ ْاَ َمن ُ ِّالطی ِ َوفـضلن ِاتَبَّ ْ َّ َ ْاَ ُ َ ْممن ٍريِثَک َ َّ َخلقن ِ ْ َ ـِض اَ ْ ًیالَ

 )را نآنا و میداشت یگرام را آدم فرزندان ما یراست به و؛ )٧٠ /اسراء 
 بـر راهـا   آنو میـداد یروز شانیـا بـه زهکیپـا یزهایچ از و میبرنشاند ایدر و کیخش در
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  .میداد ارکآشی فزون خود یها دهیآفر از بسیاری
َفضل  :»القاعدین «ـ٣ َّ ُاهللا َ َا ّ ُ ِاهدْ َ َینِ َالق َ ِاعدْ ، نانینش خانه بر را ؛ مجاهدان)٩۵ /نساء( َینِ
  .است دهیبخش یفزون
ِبـىن اَیـ : »نیالعـالم« ـ۴ َإسـر َ ْ ُاذرک َیلِائِ ُ َنعمـىت واْ ِ َ ْ ِالـىت ِ

ُأنعمـت َّ ْ َ ْ َعلـْی َ ِّوأىن ْمُکَ َ ُفـضلتُک َ ْ َّ َ ْمَ َالعـ َ ِاملْ  َنيَ
 بـر را شـما من و داشتم یارزان شما بر هک مرا نعمت دیکن ادیاسرائیل،  بنی یا؛ )۴٧ /بقره(

 نیـا کـه دیآ میبر زین »نیالعالم «ۀواژ با »لّضف «ۀکلم ینیهمنش از. دادم یفزون انیعالم
اسماعیل،  ۀدربار مورد یک دری ول باشد  میاسرائیل بنی به خطاب هیآ چهار در کلمه دو

َوإمس : یسع، یونس و لوط به کار رفته اسـت ْ ِ َوالیـ َیـلِاعَ ْ َسعَ ُو َ َنـسَ ًولوطـ ُ ُ ُوکـ اَ َفـضلن ًّالَ ْ َّ َ اَ َالعـ َ َاملنيْ َ
 

. میـدادی فزونـ انیـجهان بر را یجملگ و را لوط و ونسی و سعی و لیاسماع و؛ )٨۶ /انعام(
َّإن : داند  میدهیبرگز را آنان که برد  مینامی گرید گروه از ۀ زیریآ در خداوند نیهمچن ِ 
َالله َاصطف ّ َ َآدم یْ ًنوحَو َ َوآل اُ َإبر َ ْ َوآل َمیِاهِ َعمر َ ْ َعل َانِ َالع یَ ِالمْ

 نیقـی هبـ؛ )٣٣/ عمـران آل( َنیَ
 داده فزونـی جهـان مـردم بـر را عمـران خانـدان و میابراه خاندان و نوح و آدم، خداوند
  .است
ْولقـد : »نیالمؤمن عباده من ریثک «ـ ۵ َ َ ْآ َ َاودَد اَنـَ َو ُ ْ ُسـَل ًعلمـ َنَ ْ َوقـ اِ مـد َاالَ ُا ْ َ ِالـذ ِِّهللا ْ

َفـضلن یَّ َ َّ َ اَ َ 
ْمن ٍريِثَک َعب ِ ِادهِ ِاملـؤمن ِ ِ ْ ُ ؛ و همانا ما به داود و سلیمان مقام دانش را عطـا کـردیم و )١۵ /نمل( َنيْ

ستایش و سپاس خـدای را کـه مـا را بـر بـسیاری از بنـدگان باایمـانش فزونـی «: گفتند
  .»بخشید

  یبند جمع
 قـرآن اتیـآ همـۀ در »فضل «ۀفرستند که دیآ  میدسته بچنین  مذکور اتیآی بررس از

 و جرأ، کلاأل، الرزق «چونی کلمات با یا و موصول »ما «با یا آن ّمتعلق واست  خداوند
 است گرانید  و فزونی در مقایسه باادتیز ینوع دادنبیانگر  که است شده انیب »ةدرج
 ابـدی  مـییخاص مصداق، هیآ اقیس و سبک با و هیآ هر دریی معنا قرائن به توجه با لذا و
ی ادعـابنـابراین . باشـد »یبرتـر« ،فضل حیصح مفهوم که رسد  مینظر به دیبع اریبس و
 ،فـضلی لغـو مفهـوم رایـز ؛است باطل ًکامال، دانند  میجهان ِبرتر قوم را خود که هودی

ِّأىن  عبارت و باشد  میادتیز وی فزون ُفضلتُک َ ْ َّ َ ْمَ َالع َ ِاملْ  کند  میاشارهی فزون ینوع به َنيَ
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ُفضلت «علف نیهمچن. کند مطرح راها  آنی برترئلۀ مس کهآن یب  بـه کـه سـتای ماضـ »ّ
پایان یافتـه  زمانش گرید و بود شده اعطاها   آنبه زمان آن که کند  میاشارهی ادتیز یک
واضح به صورت ،  نساء معنای فضل را که فزونی استۀ سور٣٢ ۀ آینیا بر عالوه. است

  :کند  میو روشن بیان
 َوال َ تتمنوا مَ ْ َّ َ َ ُا فضل اهللا به بعضکَ َ َّْ َ ُِ ِ ّ َ َم َ َ َبعض للرج ْ ِّ ِ ٍ ْ ِال َ َ

ْب مما اکِ َّ ِ َتسبوا وللنسٌ َِّ ِ َ ُ ِاء َ َ ْب مما اکِ َّ ِ ْتسنب وسٌ َ َ ْ َ ْلوا اهللا مـن َأَ ِ َ ّ ُ
َفضله إن اهللا اک َ ّ َّ ِ ِ ِ ْ ِبُکن َ ْل َ َ َعِلء ِّ ًٍ  ی از شما را بر برخی آن برخۀلیه خدا به وسکو آنچه را ؛ 

 اسـت و یا انـد بهـره ردهکـسب کرای مردان از آنچه ب. دینکآرزو م، گر فزونی دادهید
 ًد کـه قطعـای است و از فضل خدا بخواهیا اند بهره ردهکسب کز از آنچه یبرای زنان ن

  .ز داناستیخدا به همه چ

 اصــناف نیبــ هکــ ییهــا تفــاوت از نویــسد مــی هیــآ نیــا ریتفــس درطباطبــایی  عالمــه
 هـم یبعض، دارندیی ها یادتیز خاطر نیهم به و ندا مردان صنف از یبعض، استه انسان

 را نیـا هیـآ و دارنـد یگـریدی ادتیز یک بودن زن ِکمال به زینها   آن؛ندا زنان صنف از
 ،دارد یفــضل هکــ یسکـ بــه عالقـه اظهــار و بــستن دل از اسـت ســزاوار کـه رســاند مـی

شـایان  ۀنکتـ. )۴/٣٣۶: ١۴١٧، ییطباطبـا( ردکـ فـضل درخواست خدا از و ردک نظر صرف
 بـه بقـره ۀسور ۴٧ ۀیآ در نکهیا از بعد که است نیا ْلیتفض اتیآ ارتباطی بررس در جهتو

  :دیفرما  میعدب ۀیآ در بالفاصله، کند  میاشاره یهود لیتفض
 وا ُوا َّ َ ْ ِز َال اًمَ ْ ٌس یَ ْ ْعن َ ٍس َ ْ ْشی َ َوال اًئَ ُبلُ َ َ َمنھ ْ ْ َشف اِ ٌاعةَ َوال َ ُؤخذُی َ َ َمنھ ْ ْ ٌعـدل اِ ْ َوال َ َ ْ َنـصرونُی ُ ُ َ ْ

 )بقـره /
 دفــع یسکــ از را] خــدا عــذاب از [یزیــچ سکــ چیهــ هکــ یروز از دیبترســ و؛ )۴٨
 یاریـ نـه و شـود یمـ گرفته یبدل یو یجا به نه و رفتهیپذ یشفاعت او از نه و ندک ینم

  .شد خواهند

  :دیفرما  میسوره نیهم ٩٢ و ۵١ اتیآ در سپس
 َّمث ذمت ُ ُا ُ ْ َ ل َّ َا ْ ِ ْمن ْل ِبع ِ ِ ْ ْوأنـمت َ ُ ْ َ َاملونَظـ َ ُ ِ  یحال در، دیگرفت] پرستش به [را گوساله شما آنگاه؛ 
  .دیبود ارکستم هک

. شـوند  مـیتکـرار ۴٨ و ۴٧مانند آیات  دوباره بقرهسورۀ  ١٢٣ و ١٢٢ اتیآ ادامه در
کیدی مهم ۀمسئلبر  ١٢۴ ۀیآ در   :دیفرما  میتأ

 ِوإذ ِ َابتلـ َ َ َإبـر یْ ْ ُّربـ َميِاهِ َلمـِبَک ُهَ َّفـأمتھن ٍاتِ ُ َّ َ َ ِّإىن َالَقـ َ ُاعلـَج ِ ِللنـاس َكِ
َّ َإم ِ ْمـنَو َالَقـ اًامـِ َّذریـ ِ ِّ ِعھــدی ُالَنـَی َال َالَقـ ِىتُ ْ َ 
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ِالظامل ِ  انجـام بـه را همـه آن یو و ازمودیـب یلماتک با پروردگارش را میابراه چون و؛  َنيَّ
 از«: دیپرس] میابراه [.»دادم قرار دممر یشوایپ را تو من«: فرمود] او به خدا[، دیرسان

  .»رسد ینم دادگرانیب به من مانیپ«: فرمود »؟]چطور [دودمانم

 ظالمـان شـامل، اسـت جهـان بـر تیـحاکم و امامـت همـان که خداوند عهدی عنی
 ًکـامال، داننـد  مـیجهـان ۀدیـبرگز و حـاکم را خود که هودی یادعا نیا لذا و باشد نمی
  .باشد  میباطل

  »العالمین « مفهوم.٣
. بـستگی دارد» نیالعـالم «یمعنـاواکاوی  به ، مورد بحثۀآیصحیح  به مفهوم یابیدست

: ١۴١٠( دانـد مـیی انس و جن و جمیع مخلوقات اخلیل بن احمد فراهیدی آن را به معن
٢/١۵٣(.  

  .) علمۀ ذیل ماد:تا بی(داند   مخلوقات میۀی هما نیز آن را به معنیجوهر
  :گوید و میکند  به طور مفصل بحث می» عالم« لفظ ۀراغب اصفهانی دربار

ت اینکه این لفـظ بـه صـورت جمـع و عل گویند می» عالم«مجموع جهان آفرینش را 
، آمده این است که هر نوعی از انواع جهان برای خود عالمی است مثـل عـالم انـسان

  .)۵٨٢: ١۴١٢(... عالم حیوان و

ا اینکه مقید به زمـان و یم مطلقی دارد این است که آیا عالمین مفهودر سخن اینک 
ا مردمـی ی و نقاط جهان هستند ها زمانهمۀ و آیا منظور از عالمین مردم ؟ باشد مکان می

  ؟کنند  میک زمان زندگییکه در 
اند که در ادامـه  کردهمطرح را دیدگاه هفت » العالمین «ۀ مصداق واژۀدربارّمفسران 

  .کنیم بیان می
؛ شـوکانی، ١/١۶: تـا بی؛ سمرقندی، ٣۶: ١۴٢٣بلخی، (س و جن است مقصود از آن ان )الف

 ْاین دیدگاه مطرح نموده است که عـالمینمشابه  یصادقی تهرانی نیز نظر. )١/٢۵: ١۴١۴
و مالئکـه و کـسانی اسـت کـه مـا  انـسجـن و شـامل نیـز اسـت و آن » العـالم«جمع 
  :)١/١: ١۴١٩صادقی تهرانی، ( شناسیم نمی

َومن آی ْ ِ ِاتهَ َ خلق السمِ َّ ُ ْ َات واألرض ومَاوَ َ َِ ْ َ ْ
ِا بث فِ َّ َیھمَ َا من دِ ْ َابة وهو ِ َ َ ُ َ ٍ َجخعھم إذ َّ

ِ ْ ِ ِ ْ ِاء قـدَشَـا َ َ ؛ )٢٩/ شـوری( ٌیرُ
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از جنبنـدگان هـا   آنن است و آنچـه در میـانیها و زم نش آسمانی او آفریها  از نشانهو
  . تواناستهر گاه بخواهدها   آنآوردن نده است و او بر گردکپرا

؛ مغنیـه، ١/٣٠: ١۴٠٨؛ گنابـادی، ١/٣٨: ١٣٣۶کاشـانی، ( اسـت ی مـا سـوی اهللاابه معنـ )ب
١۴٢۴ :١/٣٣(.  
  .)١/٣٢: تا بیطوسی، (باشد  مراد از آن جمیع مخلوقات می )ج
 صـنف ً، مـثالهـا موجودات است و هـم شـامل نـوع و صـنف آنهمۀ هم شامل  )د
  .)٢٢ـ١/٢١: ١۴١٧طباطبایی، (ها  انسان
 ، ونبـات و حیـوان، شود مثل عالم جمـاد  مخلوقات میۀ هم شامل مجموع،عالم )  ه

، اهللا فـضل(دنیـا و آخـرت ، صـبا، ها از لحاظ زمانی و مکانی مثل عالم ذر هم شامل عالم
١۴١: ١٩/۴٩(  
ی آن غالـب شـده اسـت اعالم عقال در معنـ،  بر عالم»نی«خاطر اضافه شدن ه ب )و

  .)١/٢۶: ١۴٢٣؛ کاشانی، ١/٢٨: ١۴١٨بیضاوی، (
َرب العـ  در» عالمین «ۀ مراد از کلم)ی ْ ِّ ِاملَ رو  از این .هستی امکانی است  نظامۀ همَنيَ

را » عالمین«ی او خداوند معن» جهانیان«نه ، است» ها جهان«، »عالمین« معادل فارسی
  :فرماید گونه شرح می  ایناز زبان موسی
 َال فرعون ومَق َ ُ ْ َ ْ ِ ُّا رب َ َالعَ ِاملْ َال رب السمَ ق٭َنيَ َُّّ َ َات واألرض ومَاوَ َ َِ ْ َ ْ

ْا یبِ ُنھما إن کَ ْ ِ َ ُ ِنمت موقنَ ِ ُ ْ ُ ؛ )٢۴ــ٢٣ /شعراء( َنيْ
ن و هـر یها و زمـ پروردگار آسمان«: گفت؟ ستیو پروردگار عالمین چ: فرعون گفت

  .»قین باشییاگر اهل ، هاست ان آنیچه م

َإن أ  ۀولی در آیـاتی از قبیـل آیـ َّ ْول یبـِ َ َ ِ وضـع للنـاس للـذٍتَّ
َّ َ

ِ
َّ ِ َ ِ َّببکـی ُ َ َة مبـِ ُ ًاراکَ ً وهـدَ ُ َی للعـَ ْ َاملنيِ َ

 )آل 
ه کـه ی اسـت در مکـا خانه،  مردم نهاده شدیه براک یا ن خانهی نخستًقطعا( )٩۶/ عمـران
َتبـ  ۀ و آیـ﴾ان اسـتی جهانیننده براک تی است و هداکمبار ِ الـذَكَارَ

َی نـزل الفرقـَّ ْ ُ ْ َ َّ َان َ َ ِعبـ  َ ِ ْ َ
َون للعُکِلَی ْ ِ ِاملَ ِني نـذَ َ ش نازل کـرد تـا ی خوۀه فرقان را بر بندکبزرگ است آن  ()١/ فرقان( اًیرَ

مـراد جوامـع ، ا انـذار اراده شـده اسـتی هدایت ۀ که با قرین﴾نده باشدده میان را بیجهان
  .)١/٣٣٣: ١٣٨٧جوادی آملی، (انسانی است 

نـشینی ایـن واژه بـا ده است که با توجه به سیاق و همم بار آ٧٣ عالمین در قرآن ۀواژ
 ۀمخلوقات است ماننـد آیـهمۀ و مراد از آن گاهی دارد  مصادیق متفاوتی ،کلمات دیگر
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َرب العـ  ۀشریف ْ ِّ ِاملَ هـای یـک عـصر و سـرزمین   و گاهی نیـز مقـصود انـسان)٢ /فاتحه( َنيَ
َواصطف ۀ  شریفۀخاصی است مانند آی َ ْ َ َكاَ َاء العـَِس َ ْ َاملنيِ ِ َ )زنان ۀ تو را بر هم؛ )۴٢/ نآل عمرا

 ۀرا در آیـ» العـالمین «ۀ واژ،سیوطی و طنطاوی از مفـسران اهـل سـنت. ان برگزیدیعالم
؛ ٢/٢۴: ١۴٠۴، سـیوطی(انـد   تفـسیر کـردهی زنان امـت حـضرت مـریمامذکور به معن
و زمان خـود از میـان  را در عصر عنی خداوند حضرت مریمی. )٢/١٠١: تا طنطاوی، بی

 ،طـور کـه حـضرت آدم همـان. برگزیـد، شـدهاطالق ها   آنبر» العالمین«زنانی که نام 
عـصر خـود در سـرزمینی خـاص   خاندان ابراهیم و عمران را در میـان مردمـان هـم،نوح

َإن اهللا اصطىف : برگزید َ ْ َ ّ َّ حـ ِ ًآدم و ُ َ َ َا وآل إبـرَ ْ َِ َمي وآل عمـرِاهَ ْ ِ َ َ ْان  الَ َ َ ِاملَعـَ  ْنیقـیبـه ؛ )٣٣/ آل عمـران( َنيَ
 .م و خاندان عمران را بر مردم جهان زمانشان برگزیـدی ابراهخداوند، آدم و نوح و خاندان

 بـر مـردم زمـان خـود فـضیلت و برتـری اسـرائیل بنـیشـود کـه  از این آیات استفاده می
 ۀ شـریفۀالمین در آیـتوان گفت که مراد از ع  میبنابراین. مردم جهانۀ هم اند نه بر داشته
 ُا بـىن إسـرائیل اذرکَی ُ ْ َ ِ َ ْ ِ ِ َوا نعمـىتَ ِ َ ْ َعلـْیىت أنعمـت َّ الـِ َ ُ ْ َ ْ َ ِّم وأىنُکِ َ َ ُلتُکَفـضَّ ْ َم  العـاملنيْ ِ َ َ ْ َ َ ْ )ای ()١٢٢ و ۴٧/ بقـره 

ان فزونـی یـه مـن شـما را بـر جهانکـنیو ا  داشتمیه بر شما ارزانکاز نعمتی ، لیاسرائ بنی
  .ها همۀ دورهباشند نه  میدوره های موجود در آن  انسانۀ هم ،)دینکاد ، یدادم

ِّأن   ۀ مفسران درباری آرا.۴
َ

ُ فضلتی ْ َّ َم علُکَ َ َ العیْ ِالمْ
  َنیَ

ِّأىن  عبارت بارۀدر ُفضلتُک َ ْ َّ َ ْمَ َالع َ ِاملْ   :است مطرح دگاهید چند َنيَ
؛ ابـن شـهر آشـوب ١/٢٠٩: ١۴١٢طبـری، (برتری دادن گذشـتگان و پیـشینیان شـما  )الف
  .)١/٢٠٨: تا بی؛ طوسی، ٢/١٢٨: ١۴١٠مازندرانی، 
؛ سـمرقندی، ١/۴۶: ١٣۶٧؛ قمـی، ١٠٣: ١۴٢٣بلخـی، (برتری دادن بر مردم زمان خـود  )ب

  .)١/١٩٠: ١۴٢٢؛ ثعلبی نیشابوری، ۵٠: تا بی
: ١٣٧٧؛ قرشـی، ١/٩٢: ١۴٠٨گنابـادی، ( اسـت مراد برتری در زمان خـود موسـی )ج

١/١٢٢(.  
  .)١/۴٣: ١٣٧٧؛ طبرسی، ١/١٣۵: ١۴٠٧زمخشری، (برتری بر جمع کثیری از مردم  )د
ازات و جهـات خاصـی اسـت از قبیـل یـدر امت ی نیست بلکـهّ مطلق و کل،برتری )  ه

در زیـرا الـف و الم ؛ ردنکـها و غرق  تابک و داشتن رسوالن و یّفرود آمدن من و سلو
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 از اسـرائیل بنـیه کـن موضوع ی و ایقی حقتینه عموم،  داردیت عرفی عموم»العالمین«
 آن زمان مردماز هر جهت بر برتری آنان ل بر ی داشتند دلیزمان خود برترمردم  بر یجهت

َنـمت خـريُک : دیـفرما ی امت اسالم مۀقرآن دربار. نیست ْ َ ْ ُ ِ أمـة أخرجـت للنـاسْ
َّ ِ ْ َ ِ ْ ُ ُ

ٍ َّ )؛ )١١٠/ آل عمـران
: تـا بـی؛ طوسـی، ١/٩۵: ١۴٢۴مغنیـه، (د یوجود آمده  ب مردمیه براکد ی هستیتّن امیشما بهتر

  .)١/٢٢١: ١٣۶٠؛ طبرسی، ١/٢١٠
 ایمـان اسـت و ایـن فـضیلت فقـط در زمـان ۀفضیلت موقت و محدود و در سـای )و

زیـرا ؛ شـود  نمـی بـود و بعـد از آن را شـاملا تا رسـالت حـضرت عیـسییخودشان 
صادقی ( فرماید  میبه پیامبر جاثیه،  سورۀ١۶در آیۀ  اسرائیل بنی بعد از تفضیل وندخدا

  :)٣٩٣: ١٣۶۵تهرانی، 
 َمث جعلن ْ َ َ َّ َ َكاُ َشریعة من األمر فاتبعھ َ َْ َِ َّ

َ
ِ ِْ َ ْ ِ ٍ َا والَ بع أهوَ  َ ْ َ ْ ِ

َّ َاء الذین الَ َ ِ
َّ َعلمونَ یَ ُ َ ْ )سپس تو را بـر ؛ )١٨/ جاثیـه

 ،داننـد نی کـه نمـیهـای کـسا ن و از هوسک یرویپس آن را پ، میشریعتی از امر نهاد
  .پیروی مکن

م  العـ  ۀ این موضـوع کـه آیـۀرازی دربار فخر َوأىن  ْ َ َ ْ ُفـضلتُک ْ َّ َ ِّ َ َاملنيَ ِ َشـامل پیـامبر  
  :گوید می، شود نمی

 اما پیـامبر، شود که در زمان آنان موجود بودند اسرائیل شامل کسانی می برتری بنی
 ؛شـود ود پـس از عـالمین شـمرده نمـیدر آن زمان موجود نبود و زمانی که موجود نبـ

  .)۴٩٣ـ٣/۴٩٢: ١۴٢٠(چون معدوم از عالمین نیست 

زیـرا هـیچ قـوم دیگـری در طـول زمـان از ؛ هـا زمـان ۀمردم در همهمۀ برتری بر  )ز
  .)١/٣٠۴: تا بیرشید رضا، (نشدند  برخوردار، م شدندّ متنعها ه آنکهای متعددی  نعمت
ا و از یـنباوالد ا از هـا را آنیـز ؛ بـودی و ذاتـینیوکـ تاسـرائیل بنـی ی و فزونیبرتر )ح
ه در ملـل گذشـته و معاصـر کـ بـود یاز مخـصوصیـ و ایـن امتنـد آنـان بودیها خانواده

ه کـ ی ادامـه داشـت تـا زمـانیت و برتـرین خصوصی وجود نداشته است و ااسرائیل بنی
ُفضلتُک  ۀلذا جمل ،اسالم ظهور کرد ْ َّ َم  العَ ْ َ َ َاملنيْ ِ َاز لحـاظ عرفـی و اسرائیل،  بنی ۀار درب
نـده ی آهای زمانم آن به یولی تعم، شود یو مردم موجود م  افراد گذشتهۀعقلی شامل هم

مـصطفوی، (ح نیـست یق و دقـت صـحیـ ندارنـد از لحـاظ تحقی و عرفیه وجود خارجک
١/٢: ١٣٨٠۴۴(.  
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کـه ا بعد از این ام،بودها   آنمقید به زمان استخالف و اختیاراسرائیل،  بنیتفضیل  )ط
ی خـدا را انکـار هـا نعمـت،  بر پیامبرانشان عصیان نمودنـد،د کردندّاز امر پروردگار تمر

حکـم لعـن و هـا   آنخداوند نسبت به ،کردند و از عهد و پیمان خود شانه خالی کردند
  .)١/۶٩: ١۴١٢شاذلی، (غضب و ذلت و مسکنت را اعالن نمود 

ا یـثرت انبکمانند ،  اموریالجمله و در برخ یا ف رها ع آنینه جم ْ مجموع،خداوند )ی
یعنی  ؛لت دادیشان فضیان معاصر ایع جهانینه جم ْمجموع بر، ان آنانی از مکو بعث ملو

نه اما ...  وکا و بعث ملویثرت انبکمانند ،  دادیلت جهانی آنان را فض، از اموریدر برخ
را یـز؛  نـداردیمنافـاتا هـ  آنلتی بـودن فـضیت با جهانین خصوصی و ا، جهاتۀدر هم

گــر نــسبت بــه یه در جهــات دکــ باشــند یّا اعــصار ملتــیــن امــصار ین اســت در بــکــمم
 ولی؛  نباشنداسرائیل بنی مانند کا و ملویثرت انبک از جهت ی افضل باشند ولاسرائیل بنی

ل یـن و ذلکیشه مـسی همی برا) آنانیاز اوحد ریغ(ی ن نعمتی در برابر چنیبر اثر ناسپاس
؛  ۶١ /بقـره: ک.ر(  مبـتال گـشتندی داخلـهای نت و اختالفکبه ذلت و مس، ن شدهایجهان
؛ شـود  مـی»نیالعالم« ۀگر درباری دای تهک خود روشنگر نامر و این )١۴ /؛ مجادله ۶۴ /مائده
ه کـن اسـت یـ این و مغضوب بودن آنان در ادوار و اعصار بعدکیل و مسی ذلۀجیرا نتیز

 تـا روز هـا  زمـانۀنـه همـ،  باشدیم و زمان حضرت موس تنها عال»نیالعالم«مراد از 
  .)٢٠۵ و ۴/١٩٨: ١٣٨٧جوادی آملی، ( امتیق

ا اینکه مقید به زمان ی عالمین مفهوم مطلقی دارد که آیااکنون این پرسش مطرح است 
همۀ اند نه  ی مردم زمان خود گرفتهارا به معن» العالمین«ّاکثر مفسران ؟ باشد و مکان می
تـر بـه نظـر   صـحیحتـسنیم و تفسیر الفرقانها و دیدگاه صاحب   زمانۀ در هممردم جهان

 موقت و مقیـد بـه ،اسرائیل زیرا اعطای ویژگی و فضل از جانب خداوند به بنی ؛رسد می
 ۀمردم عصر خودشان بوده است نه یک فضل مطلق و ذاتی که بر تمـامی مـردم در همـ

فرماید کـه مـا بـرای   میه پیامبر خداوند خطاب ب،از سوی دیگر .اعصار صدق کند
  : نسخ شده استتو شریعتی قرار دادیم و شریعت حضرت موسی و عیسی

 َمث جعلن ْ َ َ َّ َ َكاُ َشریعة من األمر فاتبعھ َ َْ َِ َّ
َ
ِ ِْ َ ْ ِ ٍ َا والَ بع أهوَ  َ ْ َ ْ ِ

َّ َاء الذین الَ َ ِ
َّ َعلمونَ یَ ُ َ ْ )سپس تو را بـر ؛ )١٨/ جاثیـه

داننـد  هـای کـسانی کـه نمـی ن و از هـوسک یرویپس آن را پ ،میشریعتی از امر نهاد
  .پیروی مکن
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اسرائیل به سبب ناسپاسی در برابر فضل و نعمت الهی یعنی کثرت انبیـا   قوم بنیولی
  :های داخلی مبتال گشتند ّبرای همیشه به ذلت و مسکنت و اختالف ١،و ملوک

ُضـربت علـ  ـ
ِ
ْ َ َ ْ َ ِ َ الذلـة واملـسکُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُنةِّ َ وبـَ ِ بغـضب مـن اهللاواُاؤَ ّ َ ِ ٍ

َ َ
ِ )بـر ی و نـاداریخـوار داغ؛ )۶١ /بقـره 

  .و به خشم خدا گرفتار آمدند آنان زده شد یشانیپ
ْوألقی ـ  َ ْ َ ْا بیَنَ َ العدَ َ ْ ُ ُ َاوة والبغضَ ْ َ ْ َ َاء إىلََ

ِ َ ْ َم القیَ ِ ْ ِامةِ َ )و یانشان دشمنیامت میو تا روز ق؛ )۶۴/ مائـده 
  .میندکنه افکی

 اسـت نـه اسرائیل بنیفقط خطاب به قوم   دعوت حضرت موسی،ز طرف دیگرا
سـه بـه  در قـرآن آیات مربوط به دعوت حـضرت موسـی.  اعصارۀ مردم در همۀهم

  :شکل است
 قـرار خطـاب مـورد را لیاسـرائ یبنـ قومها   آندر یموس حضرت کهی اتیآ )الف

  :داده است
ْوآ  ـ َ َمـو اَنَ َوجع َابَتـْلِکا ُ َ َلنـَ ًهـد ُاهْ ِلبـىن یُ َ َإسـر ِ ْ َّأال َیلِائِ ـُذوا َ ِ

َّ ْمـن َت ِدوىن ِ ِوکـ ُ ًیالَ
 )بـه و؛ )٢/ اسـراء 

ی کارسـاز مـن جز هک میداد قرار لیاسرائ یبن یبرا یتیهدا را آن و میداد تابک یموس
  .دیریمگ
ْولقد ـ  َ َ ْآ َ َمو اَنَ َفال َابَتْلِکا ُ َمری ِىف ْنَتُک َ ْ ْمن ٍةِ َلق ِ ِائهِ َوجعلنـ ِ ْ َ َ ًهـد ُاهَ ِلبـىن یُ َ َإسـر ِ ْ ؛ )٢٣/ سـجده( َیلِائِ
 را آن و مکـن کشـ خـدا بـا او داریـد در، پـس. میداد تابک یموس به قتیحق در و

  .میدیگردان لیاسرائ یبنی برای تیهدا

  دانـسته او انیـاطراف و فرعـون متوجـهرا  یموسـ حـضرت دعـوتکه ی اتیآ )ب
  :است

َّمث ـ  َبعثن ُ ْ َ ْمن اَ ْعدَب ِ ِ ِ َمو ْ َوهـ ُ َارونَ َإىل ُ َفرعـون ِ ْ َ ْ َومال ِ َ ِئـهَ َبآی ِ َاتنـِ َسـتْکفا اِ ْ َواک َُربواَ اَ ًقومـ ُ ْ ِرم اَ ِ ـ ْ
/ یـونس( َنيُ

 او قـوم بزرگـان و فرعـون یسو به اتمانیآ با را هارون و یموس، آنان از پس آنگاه؛ )٧۵
  .بودند تبهکاری قوم و ردندک یشکگردن پس، میردک مبعوث

َّمث ـ  َأرسلن ُ ْ َ ْ َمو اَ َوأخ ُ َ َارونَه ُاهَ َبآی ُ َاتنِ َوسلط اِ ْ ُ ِمبـ ٍانَ َإىل ٭ٍنيُ َفرعـون ِ ْ َ ْ َومال ِ َ ِئـهَ َسـتْکفا ِ ْ َواک َُربواَ اَ ًقومـ ُ ْ  َنيِالَعـ اَ
 بـه روشـن یحجتـ و خـود اتیآ با را هارون برادرش و یموس سپس؛ )۴۶ـ۴۵/ مؤمنون(

                                                        
١ . َوإذ قــ ْ

ِ َال مــوَ ُ َلقومــه یــ َ ِ ِ ْ َ ُا قــوم اذرکِ ُ ْ
ِ ْ

َوا نعمــَ ْ َعلــْی اهللا َةِ َ ِ ِفــم إذ جعــل ُکّ َ َ َ ْ
ِ یــیُکْ َم أ ِ ْ

َ ُجعلکــاء وْ َ َ َ َ ًم ملــواکَ ُ ُ َ وآتــْ ْامکَ ُا مل یــَ مــُ ْ ًؤت أحــدَ َ َ
ِ َا مــن العــْ ْ َ ِاملِ  َنيَ

د یـاد آوریـنعمت خدا را بـر خـود بـه !  قوم منیا«:  به قوم خود گفتیه موسک یهنگام؛ )٢٠/ مائده(
چ یه بـه هـکـ را داد یزی گردانید و به شما چیاد و شما را پادشاهان قرار دیامبرانیان شما پیه در مکآنگاه 
  .»ان نداده استی از جهانیک
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 گـردنکشی قـوم و ردنـدک یشکـگردن پـس ،میفرسـتاد او قوم بزرگان و فرعون یسو
  .بودند

ْولقد ـ  َ َ َأرسلن َ ْ َ ْ َمو اَ َبآی ُ َاتنِ َوسلط اِ ْ ُ ِمب ٍانَ َإىل ٭ٍنيُ َفرعون ِ ْ َ ْ َوه ِ َوق َانَامَ َارونَ َفقـ ُ ٌاحرَسـ ُالواَ ٌذابَکـ ِ َّ
 )ــ ٢٣/ غـافر

 و فرعـون یسو به، میفرستاد روشن حجت و خود اتیآ با را یموس قتیحق در و؛ )٢۴
  .»گوست دروغ یجادوگر او«: گفتند پس، قارون و مانها
ْولقـد ـ  َ َ َأرسـلن َ ْ َ ْ َمـو اَ َبآی ُ َاتنـِ َإىل اِ َفرعـون ِ ْ َ ْ َومال ِ َ ِئـهَ َفقـ ِ ِّإىن َالَ ُرسـول ِ ُ ِّرب َ َالعـ َ ِاملْ  در و؛ )۴۶/ زخــــــرف( َنيَ
: تگفـ، پس میفرستاد او قوم بزرگان و فرعون یسو به خود اتیآ با را یموس قتیحق

  .»انمیجهان پروردگار رسول من همانا«

  :است یموس حضرت دعوت بودنی عموم انگریب کهی اتیآ )ج
َومـ  ُقدروا اَ َ َاهللا َ َّحق ّ ِقدره َ ِ ْ ْإذ َ َأنزل اَم ُالواَق ِ َ ْ ُاهللا َ ّ َ ْمـن َبَشٍر َ ِ ْ ْقـل ٍءَ ْمـن ُ َأنـزل َ َ ْ ِالـذ َابَتـْلِکا َ

ِبـه َاءَجـ یَّ َمـو ِ ُ 
ًر ًوهد اُ ُ ِللناس یَ

َّ ِ )گفتنـد کهی زمان نشناختند ستهیشا هک چنان آن را خدا و؛ )٩١/ انعام: 
 را یتـابک آنی کس چه«: بگو. »است ردهکن نازل یبشر چیه یبرا یزیچ چیه خدا«
  .»؟ردک نازل، بود مردم یبرا تیهدا و ییروشنا و آورد یموس هک
َنـزل ـ  َّ ْعلیـ َ َ ق َابَتـْلِکا َكَ ِّبـا َ ْ

ِّمـصد ِ َ َملـ اًقُ َبـني اِ ْ ْدیـَی َ َوأنـزل ِهَ َ ْ َ َالتـور َ ْ ِواإل َاةَّ
ْ

ِ
ْ ْمـن ٭َیـلَ ُقبـل ِ ْ ًهـد َ ِللنـاس یُ

َّ َوأنـزل ِ َ ْ َ َ 
َالفرق ْ ُ َّإن َانْ ِالذ ِ

ُفرواَک َینَّ َبآی َ ِاهللا ِاتِ ْهلم ّ ُ َعذ َ ِشد ٌابَ ُواهللا ٌیدَ ّ ِعز َ َانتقـ ُذو ٌیـزَ ِ   را تـاب؛ ک)۴ــ٣/ آل عمـران( ٍامْ
 و باشد یم ،است خود از شیپ آنچه ّمصدق کهی حال در است ردهک نازل تو بر حق به

. ردکـ نازل را فرقان و بودند مردم تگریهدا آن از شیپ هک ردک نازل را لیانج و تورات
 و زیـعز خـدا و اسـت سـخت یعـذابهـا   آنیبرا شدند افرک خدا اتیآ به هک یسانک

  .است انتقام صاحب

ًهـد  عبـارت کـه اسـت رسـتد گفـت تـوان یم اتیآ نیا به توجه با ِللنـاس یُ
َّ ِ ی بـرا

 و رسـالت دهـد یم نشان که هستی فراوان اتیآ آن کنار دری ول است شده انیب تورات
 عتیشـر و اسـتداشـته  لیاسـرائ یبنـ قوم به اختصاص تنها یموس حضرت دعوت
، کنـد  مـیقیتـصد را خـود از شیپی آسمانی ها کتاب نکهیا نیع در امبریپی آسمان
 عیشـرا احکـام اعتبـار زمان یافتن انیپای امعن به که باشد یم همها   آنبر ّمسلط و نمیمه
  :است اسالم عتیشر ظهور با نیشیپ

 َوأنزلن ْ َ ْ َ ْإلی اَ َ ق َابَتْلِکا َكِ ِّبا َ ْ
ًمصدق ِ ِّ َ َمل اُ َبني اِ ْ ْدیَی َ َمن ِهَ ْومھی ِابَتْلِکا ِ َ ُ ًمنَ ْعلی اِ َ  را تابک و؛ )۴٨ /مائـده( ِهَ

ــه ــر قحــ ب ــو ب ــازل ت ــابک ۀننــدک قیتــصد هکــ میردکــ ن ــپی هــا ت ــر مکحــا و نیشی   ب
  .استه آن
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  گیری نتیجه
آن صـحیح  ۀبلکـه ترجمـ،  نیـست»برتـری«ی ا فـضل بـه معنـًحاصل کـالم اینکـه اوال

 بر اساس آیات ،به بیان دیگر.  است»استیال«،  برتریِباشد و معادل صحیح  می»فزونی«
  :ضل و دارایی خاصی داده بودک فیاسرائیل   به بنیوندخدازیر، 

 َوإذ ق ْ
ِ َال موَ ُ َلقومه ی َ ِ ِ ْ َ ُا قوم اذرکِ ُ ْ

ِ ْ
َوا نعمـَ ْ َعلـْی اهللا َةِ َ ِ ِفـم إذ جعـل ُکّ َ َ َ ْ

ِ یـیُکْ َم أ ِ ْ
َ ُجعلکـاء وْ َ َ َ َ ًم ملـواکَ ُ ُ َ وآتـْ ْامکَ ْا مل َ مـُ َ

ًؤت أحدُی َ َ
ِ َا من العْ ْ َ ِاملِ َّا قـوم ادخلـوا األرض املقدَ ی٭َنيَ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ ُ ْ ِ ِسـة الـىتْ

َّ َ ُلکـتـب اهللا َک َ َ ُ ّ َ َم والَ َ َ ترتـدوا ْ َ ُّ َ َأدبـ َْ ْ ْارمکَ ُ ُ فتنقلبـوا ِ ِ َ ْ َ َ
ِاسرَخ نعمـت !  قـوم مـنیا«:  به قوم خود گفتیه موسک یهنگام؛ )٢٢ـ٢١/ مائده( َینِ

 قـرار داد و شـما را یامبرانیـان شـما پیـه در مکـد آنگـاه یـاد آوریـخدا را بر خـود بـه 
 یا. ان نداده اسـتی از جهانیکچ یه به هک را داد یزیید و به شما چ گردانیپادشاهان
د و بـه عقـب یوارد شـو، ردهکـه خـدا بـر شـما حکـم کـ ین مقدسیبه سرزم! قوم من

  .»ار خواهید شدکانیه زکبازنگردید 

  :دارد کس که بخواهد هر گونه فضیلتی را ارزانی می به هرخداوند و 
 َأن الفــضل بیــ ِ َ ْ َ ْ َّ ِد اهللا َ ّ ــُیِ ــه مــن ِْؤ َ ْ َ ِاء واهللا ذو الفــضل العظــَشِ َ ْ ْ

ِ
ْ َ ُ ُ ّ َ  فــضل در دســت ًقطعــا؛ )٢٩/ حدیــد( ِميُ

  .ار استی فضل بسیو خدا دارا ندک یس بخواهد آن را عطا مکبه هر  ،خداست

 مفـسران بـه دسـت هـای دیـدگاه عالمین در قرآن و ۀواژ همچنین با توجه به استعمال
  .شود ک بخش از زمان اطالق میید بحث تنها بر مردم  مورۀآید که این واژه در آی می

گونه  ـ باید این که صحیح نیست ی برتری بگیریم ـا به معن فرض فضیلت رار اگر بًاثانی
 ،پاسخ داد که این فضیلت و برتری مربوط به مردم زمان خود بوده است و از سوی دیگر

منظـور آزمـایش  یل بـهئاسـرا شود که برگزیده شدن بنی با صراحت متذکر میقرآن کریم 
را مـسیری  چه، با وجود داشتن معجزات و آیات فراوان تا روشن شود که بوده است آنان

  :در پیش خواهند گرفت
 یَو ْلقد  َّ َ ْ َ ِا بىنَنَ َإسر َ ْ َیل من العـذِائِ َ ْ َ ِ ِاب املھـَ ُ

ْ
َ مـن فرعـون إنـه اک٭ِنيِ ُ َّ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ َن عِ ًالیـَ ِا مـن املـسرفِ ِ ْ ُ ْ َ َ ولقـ٭َنيِ َ َد اخرتنـَ ْ َ ْ َا ِ َ ْ ٍعـمل  ُ

ْ ِ
َ الع ْ َ ِاملَ ْ وآ٭َنيَ َ َا من اآلیَنَ َْ ِ ْ َات مـُ َیـه بـالِا فِ َ ِ مبـٌءِ ل را از یاسـرائ  بنـیًو قطعـا؛ )٣٣ــ٣٠/ جاثیـه( ٌنيُ

نه آنان یآکاران بود و هر  از اسرافیشکه او سر کاز فرعون، میدیننده رهانکعذاب خوار
 آشکارا یشیها آنچه در آن آزما م و به آنان از نشانهیدیبرگزان ی دانش بر جهانیرا از رو

  .میداد، بود
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  .ق ١۴٠٧، یالعرب الکتاب دار، روتیبچاپ سوم، ، التأویل
  .تا یبجا،  بی، بحرالعلوم، احمد بن دمحم بن نصری، سمرقند .١۴
، ینجفـ یمرعـش ةاهللایـآ ۀتابخانـ، کقـم، المأثور تفسیر فی المنثور ّالدر، عبدالرحمن نیالد جالل، یوطیس .١۵

  .ق ١۴٠۴
  .ق ١۴١٢، الشروق دار، روتی ب،هفدهمچاپ ، القرآن ظالل فی ،میابراه بن قطب بن دیسشاذلی،  .١۶
  .ق ١۴١۴، ریکث ابن دار، دمشق ،ریالقد فتح، یعل بن دی، محمانکشو .١٧
  .ق ١۴١٩، مؤلف، قم، بالقرآن القرآن تفسیر فی البالغ، محمد، یتهرانی صادق .١٨
  .ش ١٣۶۵، یاسالم فرهنگ، قمچاپ دوم، ، هّالسن و بالقرآن القرآن تفسیر فی الفرقان، همو .١٩
 ۀجامعـ یاسـالم انتـشارات دفتـر، قم، پنجمچاپ ، القرآن ریتفسی ف زانیالم، نیدمحمدحسیسیی، طباطبا .٢٠

  .ق ١۴١٧، قم ۀیعلم ۀحوز نیمدرس
  .ش ١٣٧٧، قم ۀیعلم ۀحوز تیریمد و تهران دانشگاه، تهران، الجامع جوامع، حسن بن فضل، یطبرس .٢١
  .ش ١٣۶٠، یفراهان، تهران، القرآن لعلوم انیالب مجمع، همو .٢٢
  .ق ١۴١٢، عرفهالم دار، روتیب، القرآن تفسیر فی البیان جامع، ریجر بن محمد ابوجعفر، یطبر .٢٣
  .تا یب، جا یب، الکریم للقرآن الوسیط التفسیر، دمحمدیسی، طنطاو .٢۴
 التراث اءیاح دار، روتیب، )القرآن لعلوم الجامع انیالتب (القرآن تفسیر فی التبیان، حسن بن محمد، یطوس .٢۵
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  .ق ١۴١٩النشر،  و للطباعة المالک روت، داریب، دومچاپ ، القرآنی وح من، نیدمحمدحسیس، اهللا فضل .٢٨
  .تا یب ،جا یب، للرافعی الکبیر الشرح غریب فی ریالمن مصباحال، محمد بن احمد، یومیف .٢٩
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  .ق ١۴٠٨، للمطبوعات
ی ها پژوهش و مطالعات مؤسسات ۀترجم، سمیونیصه و تییهود، یهود المعارف دائرة، عبدالوهاب، یریمس .٣۵
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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٢١ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  ۀ بیگانگی قرآن با سیاستنقدی بر نظری

  (با الهام از اندیشۀ سیاسی امام خمینی(
    ١اکبر رستمی علی  
    ٢زاده خراسانی محمد واعظ  
  ٣  محمد امامی  

  دهکیچ
های قرآنی این اسـت کـه  سابقه در عرصۀ پژوهشانگیز و با های چالش یکی از پرسش

آیا قرآن با سیاست در ارتباط است؟ اهمیت این پرسش از آن روست کـه قـرآن کـریم 
ترین منبع قوانین و احکام اسالمی است و هر گونه پاسخ مثبت یـا منفـی بـه ایـن  مهم

  .داشتپرسش در پاسخ به پرسش پیوند اسالم یا دین با سیاست سهم به سزایی خواهد 
در این میان برخی نویسندگان بر این پندارند که قرآن به طور کامل با سیاسـت       

ایـن نوشـتار در صـدد  .انـد لی یادآور شـدهیدال یید این نگرهأبیگانه است و برای ت
حکومتی  ـ  با نشان دادن پیوند اندیشۀ سیاسیاست با ذکر اهم این دالیل و نقد آن و

ن کریم، بطالن و سستی نگرۀ بیگانگی را آشکار ساخته و امام خمینی با آیات قرآ
                                                        

 ١/٣/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/٩/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(rostami_aliakbar@yahoo.com)) نویسنده مسئول(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی . ١
  .استاد دانشگاه فردوسی مشهد. ٢
  .(dr.imami@gmail.com) استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ٣
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  . پیوند میان قرآن با سیاست را نمایان کندوجود
  . قرآن، سیاست، ارتباط، بیگانگی، امام خمینی:یدیلکواژگان 

  مقدمه
اض و جوشـان، یـ فیا ب اسالم به عنوان چشمهیفراز و نشیخ پرم در سراسر تاریقرآن کر

، ی متمــادیهــا هــست و در طــول قــرن ونــاگون بــوده ومباحــث گ آبــشخور معــارف و
در .  سعادت رهنمون ساخته استۀّتکامل و قل  وی تعالیجو را به سو قتی حقیها انسان

ف یـتحراین میان گرچه متن قرآن، به اجماع مسلمانان مصون و محفوظ از هر گونه خطا و 
 ت از قـرآن، مطالـب ور و برداشـیدر عرصۀ تفس ١)١٠۴ــ ۶٠: ١۴٠٣معرفت، ( و دستبرد است

ار ی بـسیهـا  از حوزهیکی . گوناگون و گاه متضاد، به آن نسبت داده شده استیمباحث
به شـکل  است، وی سۀپژوهان قرار گرفته، حوز  قرآنۀرباز مورد نزاع و مناقشیمهم که از د

ن و یادیـ بنیهـا  از پرسشیکیان ین می در ا.ویژه حوزۀ معارف حکومتی قرآن کریم است
حاضر به شـکل  ر و در عصری دو قرن اخیکی که در ی مطالعات قرآنۀامن در حوزدرازد
به   بشر وی زندگیون اجتماعئا قرآن به شین است که آیدنبال شده، ا  مطرح ویتر یجد
است وجـود دارد یسو ان قرآن ی میوندیا پی آ،گری؟ به عبارت د استاست توجه نمودهیس
ده اسـت؟ یـاست اهتمـام ورزیزان به سین تا چه مر؟ و در صورت وجود ارتباط، قرآیا خی
 ی اسـالمی کـشورهایهـا  دولـتۀ در عرصـی که تحوالتیطیها در شرا ن قبیل پرسشیا

 را در عرصـۀ حکومـت پدیـدار نمـوده یزیگر نید  وییگرا نیش دیگرا د آمده و دویپد
  .است از اهمیت بسیاری برخوردار است

ن اسـالم، دیـده ین منبع دیتر به عنوان مهمم ین موضوع از منظر قرآن کری ایدر بررس
 وان قـرآن یـانـد کـه م ن پنداشـتهیشده که برخی از نویسندگان متأخر در برآورد خود چن

ّاین ادعا . است استیگانه از سی وجود ندارد و قرآن بیوند و مناسبتیچ گونه پیاست هیس
  ویالرزاق مـصردی عبـکـیتر اسـت؛  انیسندگان جهان اسالم نمایف دو تن از نویدر تأل

نیز بـرای پنـدار را ای  اند ادله  این دو نویسنده تالش نموده.ید تونسی الصادق بلعیگردی
ترین دالیل نگرۀ بیگانگی قرآن بـا  در نوشتار پیش رو، نخست مهم .خویش اقامه نمایند

گیـرد و در ادامـه،   مـیاین دالیـل صـورت گردد، سپس چند نقد بر  میسیاست گزارش
                                                        

  . عدم تحریف قرآن گزارش شده استۀبارّاقوال عالمان شیعه و اهل سنت در، در صفحات یادشده . ١
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  حکومتی امام خمینی با استناد به آیات قرآن کـریم تبیـینـز اندیشۀ سیاسی  امحورهایی
  .گردد تا پاسخ نقضی صریحی بر این نگره باشد می

  استی قرآن با سیگانگیۀ بیدالیل نظر

   عدم کاربرد واژگان حامل اندیشه و مفهوم سیاسی در قرآن.١
ز کتاب خـود بـا عنـوان  ای حقوق دانشگاه تونس در بخشۀد، استاد دانشکدیصادق بلع
 وجـود یاسـیم احکـام سیقرآن کر ا دریآ«ن پرسش که ی و در پاسخ به االتشریع القرآن و
اسـت را منتفـی دانـسته و نخـستین یس ان قرآن ویوند و ارتباط میوجود هر گونه پ» دارد؟

کار سیاسـی در قـرآن  واژگـان حامـل اندیـشه و سـازودلیل بر ایـن ادعـا را عـدم کـاربرد
  :نویسد  می وبرشمرده

 ۀشیـ اندۀبردارنـد گونه الفاظ و واژگانی است کـه درم فاقد هری، قرآن کریّبه طور کل
و مـشتقات گونـاگون » اسـتیس «ۀ آن است، در قـرآن واژیکار ضروری و سازواسیس

 دولت، حکومت، سـلطه و خالفـت ِامده است، کلماتی بار هم نکی ی برایآن، حت
  .)٢٣٢: ٢٠٠۴ بلعید،( امده استیز در قرآن نین

  جی رایاسیم سی از مفاهی بودن واژگان ادعایی قرآنیته. ٢
هـا ماننـد   واژهیگرچـه در قـرآن کـریم برخـ، مدعیان بیگانگی قرآن بـا سیاسـتبه نظر 

 یر آن وجـود دارد کـه ممکـن اسـت از آن معنـاینظـا و» حکـم «،»سلطان«، »فهیخل«
 مصطلح و یاسیمفهوم س ی معنا و داراها واژه نی از ایکچ ی هی برداشت شود ولیاسیس

. )٢٣٣: همـان(  اجتماعی نپرداخته استهای سیاسی و ًلذا قرآن ذاتا به مقوله. امروزی نیست
اصول  االسالم وز با نام یبرانگ  جنجالید در کتابیش از بلعی عبدالرزاق پیدر این باره عل

کشورها  ریسا ومصر   دریا  گستردهی که پس از چاپ و انتشارش با واکنش منفالحکم
  :نویسد  میرو شد، روبه

ّمر، امــت و االاولــوعــت، یامامــت، خالفــت، ب: چ کــدام از اصــطالحاتی همچــونیهــ
 بـا ۀختـی کـه امـروز آمیات به کار رفته است، بـه آن معنـیات و روایجماعت که در آ

 یرهایتفـس  ویشوند مـورد نظـر نبـوده اسـت، معـان یر میاست و دولت تفسیمفهوم س
 یبـه معنـا» فـهیخل امـام و«شود،  ی ارائه می شرعیها ن گونه مقولهی ایرا که بیاسیس
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به مفهوم انتخابـات » عتیب«ّداران و حکام،   زمامیبه معنا» مر االیولا« دولت، رئیس
 م وی مفـاهی، جملگـیّ ملت و دولـت و کـشور اسـالمیبه معنا» جماعت ّامت و«و 
آن اسـت کـه در  ، منـوط بـری معـاننیها بر ا  هستند که اطالق آن واژهیدی جدیمعان

اسـتنباط شـوند، در  اسـتفاده وها   آن ازین معانیات، چنیات و صدور روایزمان نزول آ
  .)۴۵: ١٩۶۶عبدالرزاق، ( ستیر نیپذ  امکانین امری که اثبات چنیحال

کـه کوشد تا به زعـم خـویش اثبـات کنـد   می مذکوریها  معانی واژهیبا بررسوی 
 در قرآن کریم ناظر به معنا و مفهوم آن در عـصر نـزول بـوده و دارای ها کاربرد این واژه

  .ستی نیامروز  به مفهوم مصطلح ویاسی سیی معناِچ گونه باریه

  دهندۀ نبوت، رسالت و دین است، نه حکومت و دولت آیات قرآن نشان. ٣
 ئلۀ مس بای را که به نوعیاتیاند تمام آ دهین نگرش در تکمیل دالیل خود کوشیصاحبان ا

ه نموده ی در ارتباط است توجیامبران الهیر پیسا  وامبر اسالمی پحکمرانیاست و یس
ن اسـت کـه گرچـه یـن مقام ای آنان در ایّو پیوند آن با سیاست را انکار کنند، سخن کل

ر یانـت آنـان را بـه تـصوید  وی و رسـالت رسـوالن الهـیـام سرگذشت نبوت انبیقرآن کر
هـا  تیـرا تمام فعالیاست ندارد، زیس چ ارتباطی با حکومت ورسالت هی ده، نبوت ویکش
اسـت مـصطلح بـوده یگانـه از سی داشـته و بیمـانیا  وی معنـوۀامبران جنبی پیها برنامه و

  :سدینو ی مامبر اکرمیعمل پ ره ویت سی ماهۀ درباریالرزاق با طرح پرسش عبد.است
امبر مـشاهده یـ پۀری در سـًاال کـه احتمـیا مظاهر اقتداری، آ...میمهم آن است که بدان

امبر یـ که پیا ا مجموعهی؟ و آینی دیا مظاهر اقتداری بود یاسی سیشود، مظاهر دولت یم
؟ یاسـینه س  وینی دیا  مجموعهًا صرفایدولت بود  در رأس آن بود، از نوع حکومت و

  )١٣٨: تا بی، همو( هم رسول؟ ا هم شاه وی رسول بود و باالخره بدانیم که پیامبر فقط

ان شـأن ی میچ مناسبتیآید که ه می در مقام پاسخ، با این ادعا که از آیات قرآن بریو
  :سدینو یاست وجود ندارد، میس  با حکومت وامبر اکرمینبوت پ

 نداشـته یچ توجهی هیاسیامبر به قدرت سین قول است که پید اید مؤیظواهر قرآن مج
ام، یـامبر از حدود ابـالغ پی پی معنون امر متمرکز است که عملیات قرآن بر ای آ.است

  .)همان( کند ی است، تجاوز نمیوی اقتدار دنی معانیکه فاقد تمام

مد إال گر با استناد به آیۀ ی دیدر عبارت َّوما 
ِ ٌ َّ َ ُ َ ُ رسول قد خلت من قبله الرسلَ ُ ُُّ ِ ِ ْ َ َْ ِ ْ َ َ ْ ٌ َ )١١۴/ آل عمران( 
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  :گوید می
 که بعد از رسـوالن ی جز رسولّ که محمدکند یح میم، قرآن تصرینیب یچنان که م

ام، یست، او جز ابالغ پیام خدا به مردم نیت او جز ابالغ پی، مأمور...ستیگر آمده نید
  .)١۴٨: همان( ... نداردیگریف دیتکل

  :افزاید  میوی
 را ابـالغ کـرده ینیام دی بوده که پی فقط رسولم که محمدیرین است که بپذیراه ا
 که از یی، به معنایس دولت پادشاهی تأسی او برا.درت نداشته است به قیلیچ تمایو ه
 ی جـز رسـول، محمدان مبنی بر ا.ام نکردیشود، ق یمترادفات آن فهم م ن کلمه ویا

س سـ نـه شـاه بـود، نـه مؤ؛همانند برادران رسولش که بر او مقدم بودند، نبـوده اسـت
  .)١٣٨: همان( دولت

اسـت را بـه یمدعی شده که نه قـرآن س الکبری الفتنةز در کتاب ی نین مصریطه حس
م ی را ترسـینـی معیاسـی نظام سنه رسول اکرم ان نموده ویب م ویل تنظیا تفصیاجمال 

صـبحی صـالح، ( احـسان داده اسـت ت عـدل ویـکلی به رعا نموده بلکه قرآن فقط دستور
٢: ١٩٩٢۵٠(.  

  نظریۀ بیگانگی قرآن با سیاستنقد تمهیدی بر دالیل 
بـا   نقـدی کـه در آن؛ نقد بر نگرۀ بیگانگی قرآن با سیاست نقد نقـضی اسـتترین مهم

. گـردد  مـیتبیین چگونگی ارتباط قرآن با سیاست، نگرۀ بیگانگی به خودی خود نقض
 این امر را در بخش پایانی نوشتار با نشان دادن ارتباط اندیـشۀ سیاسـی امـام بـا قـرآن پـی

 تباط، پیوند قرآن با سیاست نیز به وضوح نمایـانگیریم، بی شک در پرتو تبیین این ار می
ز، یـافتن آن یـ چیـک اثبات وجود یل براین دلیاستوارتر: که گفته شدهگردد چه این می

دلیلـی اسـتوار خمینی  لذا نشان دادن پیوند قرآن با سیاست با الهام از اندیشۀ امام ١است،
 ایـن حـال در نقـد دالیـل بـا. بر وجود این پیوند و بطـالن نگـرۀ بیگـانگی خواهـد بـود

توانـد   مـیای که برای دیدگاه بیگانگی ذکر شد نکات دیگـری وجـود دارد کـه گانه سه
  . باشدتکمیلی آنای برای نقد  مقدمه

                                                        
  .ء، وجدانهی وجود الشیٍل علیُّأدل دل. ١
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  ل نخستی بر دلنقدی
 یهـا آمـوزه افتن بـه احکـام ویـ دست ی برایداست که ویاز سخن بلعید در دلیل اول پ

است و کلمات مشابه ی سۀ واژی در جستجوحکومت، نخست است وی مرتبط با سیقرآن
ن یـافتـه، ای آن را در قرآن نۀخانواد ن واژه و واژگان همیجا که ا از آنآن در قرآن برآمده و

  !است شمرده استی قرآن با سیگانگی بر بیا امر را نشانه
اسـت بـه بهانـۀ ی قرآن با سیگانگی بیدر این باره باید گفت، تردیدی نیست که ادعا

دانـیم کـه   می زیرا نیک؛ر آن، سخنی ناپخته و ناصواب استینظا است وی سۀاژافتن وین
 از جمله ینیهان مسلمان که احکام مربوط به موضوعات گوناگون را در منابع دیتمام فق

 د نـشده ویـافتن حکم ناامی، از یافتن واژگان امروزیرف نِند، به صینما یقرآن جستجو م
هـا  اقتـصاد، ده  و تجـارت وی بازرگـانۀمروزه در حـوزا، مثال؛ برای کنند  نمینظر صرف

هـا پـس از  تا قرن رود که در روزگار نزول قرآن و ید به کار می جدیواژه و اصطالح علم
ش حکـم ی خـویهـان توانمنـد بـا مهـارت فقهـین حـال فقیآن کاربرد نداشته است، با ا

 و در چـارچوب اتیـ رواکبـا کمـ ِات موجود وین آی از آن موضوعات را با همیاریبس
ز یر موضوعات نیهانه را در سایوۀ فقین شیند و اینما یان می کشف و بی فقهیسازوکارها
 گشوده شده ی مسائل مستحدثه در فقه اسالمۀن روست که حوزی از هم.کنند یدنبال م

 ،بـه واقـع .گردد ین مییدا در آن چارچوب تعین و نوپی از موضوعات نویاریحکم بس و
ن و یِح موضـوعات نـویص صـحیتشخ  وییهان در شناسایر فقاهت و فق از ابعاد هنیکی

 ینـیافتن حکـم مربـوط بـه آن در متـون دیـتطبیق آن بر موضوعات عصر نزول و سپس 
توانـد زمینـۀ سـاری و جـاری شـدن   می چنین شیوه ای از تعامل با قرآن است که.است
راهم سـاخته و در نتیجـه،  و احکام آن را در ادوار و اعصار پس از عصر نزول فـها آموزه

  .شمولی قرآن کریم را نمایان سازد جاودانگی و جهان

  یل دومنقدی بر دل
ر آن، کـه یعـت، شـورا و نظـایمر، باالوولـا: ل دوم گفته شد که اصطالحاتی مانندیدر دل

 ی آن بـا معـانی قرآنـی شود، در قرآن آمده ولی معـانیاسی سیممکن است حمل بر معان
  .ت است معاصر متفاویاسیس
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 در واژگـان مـذکور یّسـن عه ویر شیمراجعه به تفاس: د گفتین دلیل بای پاسخ به ادر
یــن اصــطالحات و جمالتــی کــه ّدهــد کــه از نظــر مفــسران جهــان اســالم، ا ینــشان مــ

زیـرا ؛  اسـتیج کنـونیـ راین معـانی بـه همـیاسیم سی مفاهی آن است، داراۀبردارنددر
 ل و عصر حاضر یکسان است و تفاوت میـانحقیقت این قبیل اصطالحات در عصر نزو

یکی » شوری«، واژۀ مثالرای ب؛ تنها در پیشرفت و تحول ساختاری و شکلی استها  آن
اند که این واژۀ قرآنی فاقـد  یی است که در قرآن آمده و مدعیان بیگانگی گفتهها از واژه

ن موضـوعات یتر م از مهیکیدانیم که   میاز طرفی. )٢٣٧: ٢٠٠۴بلعید، ( بعد سیاسی است
که آیا قوانین مشروعیت خـود را ین است و اینت قوانی مشروعی مبناۀلئاست مسی سۀحوز

  کند یا از وحی؟  میاز اراده و خواست و میل مردم دریافت
ارتباط بـین ایـن آیـه بـا  دهندۀ وجود نشان» شورا«ّسخن مفسران فریقین در مورد آیۀ 

ِوشاور ىف األمر  ۀیل آی ذیفخر راز. مقولۀ سیاست است ْ َ ْ
ِ ْ ُ ْ ِ

َ َ )مدعی اسـت )١۵٩/ آل عمـران 
ف یـن تکلیـین تعی که در دیکه موضوعاتیند بر انکه امت اسالم اجماع و اتفاق نظر دار

 یتش همان نظر وحی مشروعیشده و حکم و قانون آن به صراحت بیان شده است، مبنا
ست، یز نیا لغو آن جایر ییا مشورت جهت تغی یخواهیچ گونه نظرن موارد هیاست و در ا

  .)٣/۶٧: ١۴٢١(  عمل قرار گیردکبلکه باید نظر و حکم شارع تا ابد مال
  :سدینو ی مشابه میز در سخنی نالمنارر یصاحب تفس

ن است و مقـصود اناه به شکل معرفه آمده، امر مسلمین آی که در ا»األمر« ۀمراد از واژ
: فرمـوده  اسـت ویّ مکیها  سوره آمده که ازی شورۀ سور٣٨ ۀیهمان است که در آ

 ْوأمر شوری بیـ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َاضـافه شـده و مـراد امـر»هـم«ر یه بـه ضـمیـن آیـ امـر در اۀ کلم ِ 
ِوشاور ىف األمر  ۀی در آ.مسلمانان است ْ َ ْ

ِ ْ ُ ْ ِ
َ َامـت و یویـ امـور دن»األمـر«ز که مراد از ی ن ّ

 صـرف اسـت کـه ینـی امـر د»مـراأل«مراد از که توان گفت  ینم.. . ن است،انامسلم
 د، عبـادات و حـالل ویـعقا: لیـ از قبینـیرا اگر مـسائل دی ز؛باشد ی میمستند به وح
 دسـت بـشر ۀن سـاختیـف شـود در آن صـورت دیـن تکلیـیق مشاوره تعیحرام، از طر

را در هیچ زمانی ندارد  ین الهیدر قوانّیچ کس حق اظهار نظر که هخواهد بود حال آن
  .)۴/٢٠٠: تا رشید رضا، بی(

 را ین شرعیقوان ه، محدود بودن مشاوره به حدود وین آیل همیز ذی نیی طباطباهعالم
  شـده،در مواردی که حکم آن از سـوی شـریعت بیـانرا ادآور شده و مشورت نمودن ی
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  .)۴/۵۶: ١٩٧٢(  و حرام دانسته استناروا
 ۀ قلمـرو و گـسترِقـدر، موضـوع مهـم ّکنیم مفسران گـران بنابراین چنان که مالحظه می

ها را از دیدگاه قرآن بیان نموده و آن را محدود  مشورت و نظرخواهی از مردم یا نمایندگان آن
یکی از : اند و بر این اساس باید گفت به مواردی که حکم آن در شریعت بیان نشده، دانسته

یا در بخـش های مشورتی موجود در دن های اصلی نظام شورایی مورد نظر قرآن با نظام تفاوت
ها  قلمرو شورا و مشورت این است که در نگرۀ اسالم و قرآن مشورت با مردم یا نمایندگان آن

محدود به مواردی است که حکم آن توسط دین اعالن نشده باشد و از آنجا کـه عالمـان و 
جه ین به دست آورد در نتیتوان از د ی را میا دهیحکم هر پدکه فقیهان مسلمان معتقدند 

  محدود خواهد شـد و اصـل احکـام وی و شکلیی شورا به امور اجراۀ گستر:گفتباید 
ت ی مشروعساالر، مردم ی حکومتیها ر نظامی در ساید، ولینما ین مشخص مین را دیقوان

  . در آن نداردین نقشیخواست مردم سپرده شده و د اراده و ل وین به میتمام قوان
ن یالرزاق، اصطالح شـورا بـه همـخن عبد خالف سم که برینیب ین به وضوح میبنابرا

ن یـد ایـ بای و. را در نظـر دارنـدان معنـیز همـیّمفسران ن  معاصر، در قرآن آمده ویمعنا
، از یعـی رونـد طبیـکسـاختار شـورا در  چند شکل و هرنکته را در نظر داشته باشد که

 و  واحـد وجـود داشـتهیقتیحق تر شده است در تمام مواردجدیدگذشته تا عصر حاضر 
ن امـر یـا.  از مردم و جلب مشارکت آنان توسط حاکمانیخواهنظر: آن عبارت است از

 ی فعلـی پارلمـانیهـا  وجود داشته و هم در نظـام عصر رسول اکرمیهم در شوراها
 یمشارکت آنـان چـارچوب  اعمال نظر مردم وین تفاوت که اسالم برایشود، با ا یده مید

 یهـا  در نظـامیمند ساخت ولـ جه آن را ضابطهی نتف نمود که بدان اشاره شد و دریتعر
چـه را  هـر رایـ ز؛ف نـشدهیـ آن تعری برای، قلمروساالر مردم یها نظام ژه دریگر به وید

ح یچند مخـالف صـریافت هرت خواهد ی مثبت دهند، مشروعیمردم بپسندند و بدان رأ
 یبـاز همجنسن های زشتی چو دین باشد چنان که مشروعیت یافتن و قانونمند شدن پدیده

ر یش آن در سـای و رونـد رو بـه افـزاییاروپـا  وی غربـی از کشورهایآن در برخ رینظا و
  ١.ن سخن استی گواه اساالر مردم یکشورها

                                                        
ان در اکثر کشورهای غربـی باز بازی و رسمیت داشتن ازدواج همجنس اکنون دنیا شاهد قانونی بودن همجنس. ١

  .(<cf. <http//fa.wikipedia.org) ...کا ویا، پرتغال، آمری فرانسه، هلند، اسپان: از جمله در؛است
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   بر دلیل سومنقدی

  گویی در برداشت از آیات  تناقض)الف
الرزاق برای اثبات داللت آیات قـرآن بـر بیگـانگی رسـالت انبیـا بـا سیاسـت تـالش عبد
 داللت روشن برخی آیات بر وجود ارتباط میان رسالت ،ی کرده است، با وجود اینزیاد

؛ گویی نموده اسـت با سیاست به قدری عیان است که وی را دچار سردرگمی و تناقض
مـد إال اسـتناد بـه آیـۀ   باًمثال، وی قبالبرای  َّومـا 

ِ ٌ َّ َ ُ َ ٌ رسـولَ ُ َ )و آیـۀ  )١۴۴/ آل عمـران   َومـا َ َ َ
َّسول إالَّالر

ِ ِ ُ البالغُ َ ْ )ادعا نمود که وظیفۀ پیامبر اکرم )١٨/ عنکبوت فقط ابالغ و رسـاندن 
  :پیام است نه تشکیل حکومت چنان که گفت

. ستیـگر آمده نی که بعد از رسوالن دی جز رسولکند که محمد یح میقرآن تصر
 یگـریف دیـم، تکلای او جز ابالغ پ.ستیام خدا به مردم نیت او جز ابالغ پیمأمور... 
دار ابالغـش شـده بـر مـردم  د آن چـه را عهـدهیـ نبایطیچ شرای در هامبری پ.ندارد
  .)١۴٨: ١٩۶۶عبدالرزاق، ( دیم نمایتسل را وادار برها   آنل کند ویتحم

  :گوید  میآمیز از طرف دیگر در سخنی تناقض
صـورت امتـی ای دینی است و مسلمانان بـه همـین  ّ نداریم که اسالم مقوم مجموعهکش

او . ّپیامبر این مجموعه را توصیه کرد و قبل از مرگش به واقع آن را محقق ساخت. واحدند
ِ دینی بود، یگانه امـام و رهبـرش، مـدبر منحـصر بـه فـردش و سـرور ۀدر رأس این مجموع

ّ
او در راه ایـن . شـد از امـرش سـرپیچی کـرد یـا سـخنش را رد نمـود مطلقش بود که نمی

.  ...ا زبان و شمشیر مبارزه کرد و خدا او را بر مخالفانش پیروز گردانید اسالمی بۀمجموع
  .)١۴٠: همان(ّبنابراین او قدرتی بر امتش داشت که هیچ حکمرانی هرگز نداشته است 

  :ل اذعان نموده استی در سخن دوم خود به موارد ذیشود و یچنان که مالحظه م
  .ینی دیا چند مجموعهده، هریی پراکنها  مجموعه است نه آموزهیکاسالم ـ 
  . واحدندیمسلمانان امتـ 

  . به عنوان امام و پیشوا و رهبر قرار داردـ در رأس این امت و این مجموعه، پیامبر
  . نداشته استحکمرانیچ پادشاه و ی بر امتش داشته هامبری که پیقدرتـ 
  .ی استچیر قابل سرپی الزم و اوامرش غیاطاعت امت از وـ 
  .روز شدیآنان پ ر با مخالفانش مبارزه کرد و بریشمش  با زبان وامبریپـ 
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 یاسـی حکومـت سیـک یریـگ ا عناصـر شـکلیـآکه م یپرس ی از عبدالرزاق ماکنون
 یـکِا نفـس تـصور وجـود ی است که در سخن شما آمده است؟ آیر از مواردی غیزیچ

ن و ی از قـوانیا  مقتـدر در رأس آن و وجـود مجموعـهیِامت واحد و وجود رهبر و امـام
ز یـد و نیـنما ین که چارچوب عملکرد امت و رهبرش را مـشخص مـیاحکام به عنوان د

 آنـان بـا دشـمنان و مخالفـان، ۀ امـت از رهبـر خـود و مبـارزیلزوم اطاعت و فرمانبردار
   است؟یاسی و سیالت حکومتی تشکیکر از ی غیزیچ

 را و دینی پیامبر اکرمبه عبارتی دیگر، وی در این سخن، ناخواسته حکومت سیاسی 
شاید دلیل جاری شدن این حقیقت بـر قلـم او آن باشـد کـه نفـس . به تصویر کشیده است

کـشد موجـب تـصدیق تـشکیل   آن حضرت را به تصویر میۀِتصور آیات و روایاتی که سیر
  .دهد شود و آیات قرآن نیز همین تصویر را به انسان می حکومت دینی به دست ایشان می

ُما  الرسـول إال الـبالغ  ۀآیدر مورد  َ َ ْ َّ
ِ ِ ُ َّ َ َ َ  که عبدالرزاق در سخن نخست بـرای نفـی ارتبـاط

آن گونه که وی پنداشته، معنـایش ایـن : میان رسالت با سیاست بدان استناد نمود باید گفت
ای ندارد؛ زیرا  ّ آن حضرت فقط ابالغ پیام است و نسبت به تحقق آن وظیفهۀنیست که وظیف

داشتی مخالف آن چیزی است که در سـخن دوم خـود گفـت کـه آن حـضرت بـا چنین بر
 بلکه معنای آیه این است که نقش پیامبر اکرم. مخالفانش مبارزه کرده و جنگیده است

نسبت به دین و شریعتی که خداوند توسط او برای مردم فرستاده است فقـط نقـش ابالغـی 
از خود چیزی نیفزوده، بلکه فقط پیـام و است؛ یعنی آن حضرت در ابالغ شریعت به مردم، 

البتـه او بـرای . کم و کاست رسـانده اسـت شریعت الهی را آن گونه که دریافت کرده، بی
بـه . اجرای این پیام و آیین الهی طرح و برنامه نیز داشته و با مخالفان هم سـتیز نمـوده اسـت

 غیـر از ابـالغ پیـام هـیچ گوید پیامبر اکرم عبارت دیگر، اگر آن گونه که عبدالرزاق می
 او با زبان و شمشیر در برابر مخالفان، که خود بـدان ۀداشت، پس مبارز تکلیف دیگری نمی

ای  اشاره نمود، به چه منظور بوده است؟ لذا باید گفت که وی در سخن دوم خود بـه گونـه
گاه، ادعای خود مبنی بر بیگانگی رسالت انبیا با سیاست را نقض کرده است   .ناخودآ

  ن، سخن حقی که نادرست معنا شده حفظ قداست دی)ب
 ن ویـِ اسالم، وحدت دی جمهور علماۀیکند که نظر  میکه اذعاناق با وجود اینالرزعبد
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امبر یـش دارد کـه پیده گـرایـن عقیـً غالبا به ایمسلمان عام«: گوید  می است وسیاست
س کـرد کـه یأسـ تی و آن حضرت دولتـی،اسیهم رهبر س  بود وینی هم رهبر داکرم

 عمـوم مـردم ۀقی بـا ذوق و سـلین رأیـا «:افزایـد  مـی و»خود در رأس آن قـرار داشـت
هـا  آن  مسلمان سازگار است وی جمهور علماین با رأیمسلمان هماهنگ است و همچن

» کننـد  یادشده اظهار تمایـل مـیۀ این موضوع، به نحوی واضح به نظریۀهنگام بحث دربار
ل اصـرار او ی از دالیکیا ی با این حال، گو،)١۶٠: ١٣٨٠میر، : به نقل از، ۴٢: ١٩۶۶عبدالرزاق، (

ن یـداسـت، ای عبـاراتش پیبر نظریۀ بیگانگی اسالم و قرآن با سیاست، چنان که از برخـ
 را ی خالفـت اسـالمید روزگار پرمـاجرای مشهور، باۀدیرش عقیاست که در صورت پذ

 و ینیخ حکومت دی از تاری بخشۀمنزل و به ت رسول اکرمی حاکمۀز به عنوان ادامین
 اسـالم و ی بـرایبتی خـود مـصْ خالفـتی،ر وی که به تعبی قلمداد نمود در حالیاسالم

 معتقد است ین رو وی از ا.ها بوده و هست یزشت و ها ی فساد و بدۀمسلمانان و سرچشم
داری و نظام نیاز است و مسلمانان باید آیین کشور که دین و دنیای ما از آن خالفت فقهی بی

  .)٨٣: همان( ندیها بنا نما ّ و تجارب ملتیج عقول بشرین نتایتر حکومت خود را بر تازه
 خالفت قابل احترام و مـورد ۀدر این باره باید گفت که هرچند نگاه انتقادی وی به دور

 از یکـیداسـت کـه یدگاه پین دی صاحبان ایها  نوشتهیز از برخین نکته نید است و اییتأ
ن و رسـالت یاست، حفظ قداست و حرمت دین از سی دیک قول به تفکیآنان برال یدال

ب یدروغ، فر:  زشت دوران خالفت، مانندیها دهی از آلوده شدن به پدیاُرسل و نبوت انب
ن دغدغـه در یـج در آن روزگار اسـت و ای رایها یر ناهنجاریرنگ، قتل، فساد و سایو ن
 جـز یا جـهین دغدغـه، نتیـّ تحقق ای آنان براکردی خود قابل احترام است، لکن رویجا

 اجتمـاع نخواهـد داشـت، بـه ۀن و قرآن از عرصی دیله و سپس انزوائحذف صورت مس
ِآلود آن روزگار مـصون  الم و قرآن را از لوث عملکرد ننگکه دامن اسی آننان برایواقع ا

 ۀن راه به ورطیااست را منکر شده و در ین، نبوت و قرآن با سینگه دارند، اصل ارتباط د
ِتکلف شد

ات افتادنـد و مجبـور یآن آ ل برداشت خود بریات قرآن و تحمیه آید در توجیّ
 از چالـه بـه چـاه سـقوط یینبـوت شـدند و گـو  رسالت ویها تیِده گرفتن واقعیبه ناد

، هـم ی قرآنـیهـا ن است که گفته شـود هـم آمـوزهی این نگرشیند چنایرا بری ز؛نمودند
ن روزگار ناکارآمد ی ایشان برای پس از ایهم حکومت خلفا  ومامبر اکریحکومت پ
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  : است او گفتهۀیّالرزاق در رد نظری عبد از مخالفان مصریکی، چنان که است
گـر ین، دی راشـدین است که نظام حکومت ابوبکر و خلفـای سخن او آشکارا اایمعن

 ی امـروزیجتمـاع و ایاسـیرا با علـوم سی ز؛خورد و کهنه شده است یامروز به درد نم
 ین سـخن در نفـیـ ا. مردمان بهتـر از آن اسـتیها شهی اندیها ارتباط ندارد و فراورده
 ینـور الهـ  که چون ازی حکومت؛امبر خداستیسات پی و تأسیاصول حکومت اسالم

  .)۴۴۶: ١٩٢۶ّبخیت، ( ستیتر از آن ن  بهتر و کاملیچ نظامیض گرفته است، هیف

الرزاق نسبت به روزگار خالفت ی عبدجا هِ و انتقاد بینیدبد افزود که بین نکته را بایا
خالفـت   بودن اسالم، قـرآن و نبـوت ویاسی انکار اصل سی او برایها  از بهانهیکیکه 
ن یر راشـدیـن و غی راشدیّ اهل سنت که دوران خالفت خلفای فکریده، در فضایگرد

 لکـن در .ابـدی یعنا مـشود، م ی شمرده مینی حکومت دۀنیشی از پی اصلیبه عنوان بخش
ّ مخــتص امبریـعه کــه حکومـت و امامـت را پــس از پی شـی حکــومتۀشیـقلمـرو اند

ن ی چنـی بـراییداند، جـا یط میهان واجد شرای و سپس فقین و معصوم وینان معیجانش
ی  از نقـدهایحاکمـان ن حکومـت ویِرا سالمت چنـی ز؛ وجود نداردییجو انتقاد و بهانه
  .ده استین گردی عصمت تضمۀشیالرزاق، در پرتو اندامثال عبد

  الهام از اندیشۀ سیاسی امام خمینی با هنقد نظری
دهـد  ی و حکومتی نشان مـیاسی آثار گفتاری و نوشتاری امام در حوزۀ مسائل سیبررس

 چـون یا ّ، بـر عناصـر و ادلـهیاسی سیای فکر  سیاسی ایشان همچون منظومهۀشیکه اند
 یم سـهمیان قرآن کـرین می در ا.است استوار...  عقال وۀریّنت، سحکم عقل، قرآن، س

 یای از اصـول و اجـزا ای کـه بخـش عمـده  پررنـگ دارد بـه گونـهی و حضوریاساس
ن یتـر در این بخش مهم. اندیشۀ سیاسی ایشان از آیات قرآن کریم سرچشمه گرفته است

ا بـه طـور یـ کامـل یل که به شکیدر مواردخمینی  امام یاسی سۀشی اندی اصلیمحورها
گردد تا پیوند این اندیشه با قرآن آشکار گردد و  جزئی از قرآن الهام گرفته است، ارائه می

 ؛بدین شکل پاسخی عینی و نقضی به دیدگاه قائل به بیگانگی قرآن با سیاست داده شود
زیرا با نشان دادن آیات حامل معنا و اندیشۀ سیاسـی، دیـدگاهی کـه مـدعی تهـی بـودن 

  .گردد  میات قرآن از مفاهیم سیاسی است، به خودی خود سست و باطلآی
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   خمینی اندیشۀ سیاسی قرآنی اماممحورهای
 را در مـواردی کـه از آیـات خمینیبه طور کلی، اصول اندیشۀ سیاسی و حکومتی امام 

 قوانین و ؛کومت و حاکمان ح:توان قرار داد  می در چهار محور ذیل،ت گرفتهئقرآن نش
  . ستیز با استکبار، طاغوت، ظلم و فتنه؛آفرینی  وحدت؛مقررات

  حکومت و حاکمان: محور اول
ن موضـوعات یتر ی حکومت، حاکم و قانون، از اساسۀگان سه ، عناصریاسی سۀدر فلسف

  ویّ جدیها پرسش  ازیکیان ین می در ا.ندرو ی به شمار میشه و نظام حکومتی اندیک
ت حکومـت، ی مـشروعی و مبنـاکن است که مالیاشده یادعناصر دربارۀ ز یانگ چالش

 مختلـف همـواره مـورد مناقـشه بـوده، یها ن پرسش در دورهیست؟ این چیحاکم و قوان
 را گرم نمـوده یاست جهانی آن چنان تنور سساالری مردمژه در عصر حاضر که تب یو به

  :شناس دانشگاه آزاد انگلستان ، استاد سیاست و جامعهد هلدیوی دۀکه به گفت
 است و ساالری مردم از اصول یروی پیّانه، مدعی همه کس از چپ و راست و مًبایتقر
 گذارنـد ی مـسـاالر مـردم در سراسـر جهـان نـام خـود را یاسـی سیها می اقسام رژۀهم

  .)٣۶٣: ١٣٧٧فوالدوند، (

 ی ولـ،طلبـد ی مـیگـری مجـال دسـاالری مـردمپاسخ مشروح به پرسش فوق از منظر 
 مبنای مـشروعیت عبـارت اسـت از ساالری مردم ۀشیفت که در اندتوان گ  میاختصار به
 مـورد اقبـال و یزیا چی یا دهی اگر پدیعنی ؛ت آنانیا اکثری مردم ۀل و خواست و ارادیم
ت ی، بـدان مـشروعیل عمـومیـن میا اکثر مـردم قـرار گرفـت، همـیِش همه یل و گرایم
ت از آن اقـدام بـه وضـع یحما ین است که برایگذار ا  قانونی نهادهاۀفیبخشد و وظ یم

 کز مـالیـ به آنان نیبخش تیان و مشروعین حاکمان و فرمانروایی در امر تع.ندیقانون نما
  غـربۀتاریخ فلسفت است، چنان که مؤلف کتاب ی و انتخاب اکثریهمان اقبال عموم

 اسـت، ساالری که از هواداران مردم.)  م١٣۴۴ـ١٢٧٠(و نیز مارسیلیو پادوآ  )١٢: ١٣٧۶عالم، (
  .)١/٣٢۴: تا راسل، بی( اند بدان تصریح نموده
 همین موضوع حکومـت و حاکمـان و ۀبار خمینی در امامیاسی سۀشیدر بررسی اند

دهـد کـه آیـات قـرآن کـریم   مـین شاهدیم که ایشان با استناد به آیاتی چند، نـشانیقوان
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ۀ سیاسی امـام هایی از اندیشاینک فراز.  مفاهیم و معانی سیاسی و حکومتی استحامل
  .کنیم  میشده نظاره م الهام گرفتهیبارۀ حکومت و حاکمان که از قرآن کررا در

  یر الهی غیها  حکومتیاختصاص حکومت به خداوند و نف. ١
ً حکومــت را اوال خمینـیامـام هـر نــوع  دانــد و ی و بالـذات مخـتص خداونــد متعـال مـّ

ن یـشـمارد و در ا یدود مـ را که در امتداد حکومت خداوند نباشد مـریگریحکومت د
د خردانـه را مـردو یرش هر نـوع حکومـت ظالمانـه و بـیراستا نخست به حکم عقل، پذ

مفاد آن  ١)۵٠ـ۴۴آیات (ه  مائدۀ از سور آیه۶ با استناد به فرازهای ذیل در شمرده و سپس
دگاه اختصاص حکومت به خداوند ی دی بر درستین حکم عقل و شاهدی بر ایدیرا مؤ

شک اعتقاد  بی. )٧٢: تا ، بیکشف االسرار؛ همو، ١٨٢: ١٣٨۴موسوی خمینی، ( ته استمتعال دانس
شود نافی هـر نـوع   میبه اختصاص حکومت به خداوند که از آیات قرآن کریم استفاده

  .حکومتی است که در تقابل با سازوکار حکومت دینی و قوانین شریعت باشد
ام کـه بـه احک یسانک،  فوقاتیز آرشده اک ذیشود در فرازها یه مالحظه م کچنان

 مـورد یا وبندهکد و یر شدی، با تعابنندک یومت نمکاساس آن ح دهند و بر ی تن نمیاله
 یـۀ، در آ»ظـالمون« به ۴۵ یۀ، در آ»افرونک« از آنان به ۴۴ یۀدر آ. اند مالمت قرار گرفته

 بـرشـده کـه  دستور داده امبری به پ۴٩ و ۴٨ یاتتعبیر شده و در آ» فاسقون« به ۴٧
م کـومـت و حکن حی، بهتر۵٠ یۀند و در آکومت و قضاوت ک حیاساس دستورات اله

ُإنـه ۀ یـبا استناد بـه آخمینی گر، امام ی دیدر مورد .استشده از آن خداوند شمرده  َّ َاکن ِ َ 
َمن َاملفسدین ِ ِ ِ ْ ُ ْ )فرعون را یز حکومت طاغوتیآم  که سرگذشت و فرجام هالکت)۴/ قـصص 

 زمان و ضرورت مبـارزه بـا آن ی طاغوتیها  حکومتیده، از ضرورت نفیشر کیبه تصو
  .)٣۵: تا ، بیوالیت فقیه؛ همو، ٧٩: ١٣٨۴همو، ( ان آورده استیسخن به م

  این رسالت انبیتر  نظام عادالنه، مهمییبرپا. ٢
ْلقد  ۀبا استناد به آی َ َأرسلنا َ ْ َ ْ َرسلنا َ َ ُ نات ُ ِبا َ ِّ َلب ْ َوأنزلنا ِ ْ َ ْ َ َمع َ ُھمَ تاب ُ َا َ َواملیزان ْلِک َ ِ ْ َلیقوم َ ُ َ ُالناس ِ ِبالقسط َّ ْ ِ ْ ِ )٢۵/ حدیـد( 

                                                        
١ . ... ْومن َ ُْکْم َْمل َ َأنزل َِمبا َ َ ْ ُاهللا َ َفأولئك ّ ِ

َ ُ َ ُ افرون ُ َا ُ ِ ْومن ... )۴۴ (ْلَک َ ُْکْم َْمل َ َأنزل َِمبا َ َ ْ ُاهللا َ ُفأو ّ َلئكَ ِ
َ ُ َالظاملون ُ ُ ِ ْومن ... )۴۵ (َّ َ ُْکـْم َْمل َ  َِمبـا َ

َأنزل َ ْ ُاهللا َ َفأولئك ّ ِ
َ ُ َ ُ َالفاسقون ُ ُ ِ َ ِعلیه ... )۴٧ (ْ ْ َ ُفاحمکْ َ ْ ْبی َ ُ َ ْ َأنزل َِمبا َ َ ْ ُاهللا َ َوال ّ ْبع َ ِ

َّ ْأهواء َ ُْ َ َ َّعما َ َجـاءك َ َ َمـن َ ق ِ ِّا َـ ِ وأن)۴٨ (...ْ
َ ُاحـمکْ َ ْبیـ ْ َْ ُ َأنـزل َِمبـا َ َ ْ ُاهللا َ ّ 

َوال ْبع َ ِ
َّ ْأهواء َ ُْ َ َ ْومن  ...)۴٩ (...َ َ ُأحسن َ َ ْ َمن َ ِاهللا ِ   . )۵٠ (...ُحْکًما ّ
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 و ،دانند، ابطال  کسانی مانند عبدالرزاق را که رسالت انبیا را محدود به بیان احکام میّادعای
  .)٧٠: ١٣٨۴همو، (کند  اند، اثبات می این دیدگاه را که پیامبران برای اقامۀ نظام عادالنه آمده

ُواعلمـوا  ن سخن، با اشاره به آیـۀی از همیرازدر ف َ ْ َأمنـا َ َّ ْغنمـمت َ ُ ْ ِ ْمـن َ ٍء ِ ْ َّفـأن َ َ ُمخـسه ِِّهللا َ َ ُ ِوللرسـول ُ ُ َّ ِ َ 
َولذی القرىب ْ ُ ْ ِ ِ َ... )و آیۀ )۴١/ انفال  ْخذ ْمن ُ ْأمواهلم ِ ِ ِ َ ْ ًصدقة َ َ َ ْتطھر َ ُ ُ ِّ َ ُ... )فرماید  می)١٠٣/ توبه:  

 ی مـردم، بلکـه بـراین احکـام بـرایـان ای فقط بیا نه برا رقت رسول اکرمیدر حق
ان مردم نـشر دهـد، مـأمور یها را م نید ایکند، همان طور که با یّموظف مها  ی آناجرا

رد و صـرف یـر خمـس و زکـات و خـراج را بگیـ نظییهـا اتیـ مال؛است که اجرا کند
 حدود ی، اجراها و افراد مردم گسترش دهد ّن ملتین کند، عدالت را بیمصالح مسلم

و حفظ مرز و استقالل کند و نگذارد کسی مالیات دولت اسالمی را حیـف و میـل کنـد 
  .)٧٧ـ٧۶: ١٣٨۴؛ همو، ٧١ـ٧٠: تا ، بیوالیت فقیههمو، (

  ت استی حکومت عدل در بستر معنوییهدف قرآن، برپا. ٣
همـان شـکل شـمارد، بـه  امام خمینی همان گونه که هدف انبیا را برپایی نظام عادالنـه مـی

 اسـت، پیـامبرهدف قرآن را که به واقع دستورالعمل و چـارچوب دعـوت و حکومـت 
  .)۵۵: ١٣٧۵مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ( داند گرا می برپایی حکومت عدل و معنویت

   سپردن حکومت به آنانیمر به معنا و اولواالامبریوجوب اطاعت از پ. ۴
َأ َیا  ۀیبا استناد به آ ُّ َالذین اَ ِ

ُآمنـوا َّ ُأطیعـوا َ ِ
َاهللا َ ُوأطیعـوا ّ ِ

َ َالرسـول َ ُ ِوأوىل األمـر َّ ْ َ ْ
ِ

ُ ْمـنُکْم َ ِ... )کـه  )۵٩/ نـساء
 پندار محدود بـودن مفـاد یاالمر دارد، ضمن نفیامبر و اولوداللت بر وجوب اطاعت از پ

 دانـسته ان معنـیـِه به صرف وجوب قبول احکام از آنان، وجوب اطاعت از آنان را بـه ایآ
  .)همان( شان سپرده استیکه خداوند حکومت را به ا

  ل حکومتیِات احکام بر ضرورت تشکیداللت آ. ۵
ُّوأعدوا  یۀبا استناد به آ ِ

َ ْهلم َ ُ ْاستطعمت َما َ ُ ْ َ َ ْمن ْ ٍقوة ِ َّ ْومن ُ ِ ِرباط َ َ یل ِ ِا ْ َ َهبـون ْ ُ ِ ْ ِبـه ُ َّعـدو ِ ُ ِاهللا َ ْوعـدومک ّ ُ َّ َُ َ... )انفـال /
ل حکومـت بـرای اجـرای احکـام را ی از احکام، ضـرورت تـشکیا اشاره به برخ و ب)۶٠

  .)٩۴ـ٩٣: ١٣٨۴؛ همو، ٢۶ـ٢۵: تا ، بیوالیت فقیهموسوی خمینی، ( یادآور شده است

  بت خالف قرآن استی در عصر غیانکار ضرورت حکومت اسالم.  ۶
 بـه کّکه با تمـسا ر ی، سخن کسانی قرآنیها  با استناد به روح قرآن و آموزه خمینیامام



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٢١

١١۴  

شمارند، نادرسـت شـمرده و آن  یبت باطل می را در عصر غیات، هر حکومتی روابرخی
  .)١۶ـ٢١/١۴: ١٣٧٨؛ همو، ٩٨ ـ٩٧: ١٣٨۴همو، ( را خالف قرآن دانسته است

  ا را دارندیت انبیّ امت همان والیعلما. ٧
َالنـىب أوىل   ۀی آۀمی به ضم)١، ح١٨۶: تا نراقی، بی( »اءی األنبةالعلماء ورث«ت یبا استفاده از روا ْ َ ُّ ِ

َّ َ
َباملؤمنني ِْ ِ ُ ْ ْمن ِ سھم ِ ْأ ِ ِ ُ ْ ت، سـرانجام ثبـوت ی روای در معنای طوالنیپس از بحث )۶/ احزاب( ...َو َ

  .)١٠٠: تا ، بیوالیت فقیهموسوی خمینی، (  نموده استیریگ جهینتنیز  علما ی برا راایت انبیوال

  تّن و مقررایقوان: محور دوم
 کـه یّن و مقررات، در بخـشی قوانۀبار خمینی در امامیاسی سۀشی اندی اصلیها سرفصل
  :ل استی قرار ذبه به قرآن استناد نموده است، یبه شکل

  ِدر اسالم حکومت از آن قانون است. ١
ا َیا  ۀیبا اشاره به آ َأ ُّ َالـذین َ ِ

ُآمنـوا َّ ُأطیعـوا َ ِ
َاهللا َ ُوأطیعـوا ّ ِ

َ َالرسـول َ ُ ُوأ َّ ِوىل األمـرَ ْ َ ْ
ْمـنُکْم ِ ِ... )کـه  )۵٩/ نـساء

ن یمر را استفاده نمود، اکنون با استناد به همـامبر و اولواالی از آن وجوب اطاعت از پًقبال
  قـانون اسـتِکنـد و حکومـت از آن یکند که در اسالم قانون حکومـت مـ  میانیه بیآ
  .نون دین و شریعت استشک مراد امام از قانون همان قا بی. )٢٨٢ـ٨/٢٨١: ١٣٧٨همو، (

  ن، مطابقت آن با قرآن و اسالم استیت قوانی مشروعکمال. ٢
 مخالف ِن است و قانونی قرآن و دید آن از سوییت قانون در گرو تأیاز نظر امام، مشروع

  .)١/١١۶: همان(  باشدی ندارد هرچند جهانیتیچ گونه مشروعین هید
ر ضـرورت ایـستادگی در برابـر دنیـا در ، بـاستناد بـه عملکـرد انبیـابا  ایشان همچنین

کید   .)١٣/۵٣: همان( نماید  میصورتی که حرفشان خالف قرآن باشد، تأ

    ین بشریسه با قوانین قرآن و اسالم در مقای قوانیازهایامت. ٣
  ینگر جانبه ت و همهی جامع)الف

ری نمـوده، ّهایی که امام خمینی مکرر برای قوانین و احکام قـرآن و اسـالم یـادآو از ویژگی
  :توان نشان داد  میهکم در سه زمین این نکته را دست. نگری است جانبه جامعیت و همه
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  ی و اخرویویت در نگرش دنیجامع. اول
ن یتـر کـه قـرآن مهـمـ ن اسـالم ی فرق قوانۀ درباریّ کلیگونه و به شکل سهی مقایدر سخن
 یُبعد کل تی به دلین بشرین، با اشاره به ضعف قواین بشری با قوانـ ن آن استیمنبع قوان

داند که به ابعاد گوناگون مادی و   میبودن آن، نکتۀ قوت قوانین قرآن و اسالم را در این
ه توجـ«یـر  بـا تعبیژگـین وی ایگاه .)۵/١٩: همـان( معنوی خلقت بشر توجه داشته است

ن و یقـوان ن بـاور اسـت کـه قـرآن ویا  امام بریعنیان شده، یب»  انسانیتیقرآن به ابعاد ترب
  .)١٨/٢۶٣: همان(  او را در نظر گرفته استیازهایاحکام آن، ابعاد گوناگون انسان و ن

ات قـرآن اسـتفاده نمـوده یز از نفس آی را نیژگین وی ا خمینیست که امامی نیدیترد
ُلو...   مانند یاتیرا آی ز؛است ْ ْعل اَ

ِ
ْ َ ِآیاته َ ِ ْویزک َ

ِ
ِّ َ ُ  و )١٢٩/ بقـره؛ ٢/  جمعه؛١۶۴/ عمران آل( ...َو َ

  .قت داردین حقی داللت بر ایر آن به روشنینظا

  ت در موضوعاتیجامع. دوم
 بـشر در جهـت یازهـای تمـام نۀبردارندین و احکام قرآن و اسالم در، قوانایشاندر نگاه 

، والیـت فقیـههمـو، (  را فروگذار ننمودهیچ موضوعین راستا هیل به سعادت اوست و در این
: تـا ، بـیکـشف االسـرارهمو، ( یم قوانین کلی اساسی را بیان فرموده استر و قرآن ک)٢٩: تا بی

ان نموده و فرمـوده کـه قـرآن یب »مصالح مختلف«ر ین نکته را با تعبی ای امام گاه.)٣١۵
 اجتمـاعی، سیاسـی و کـشورداری را در وضـع قـوانین ،کریم مصالح گوناگون شخص

َ ونزلنـا... گر نیز با اسـتفاده از آیـۀ ی دیدر مورد .)١٨/٢٧۵: ١٣٧٨همو، ( لحاظ نموده است ْ َّ َ َ 
َعلیك ْ َ تاب َ َا َ ًیانا ْلِک َ ْ ِّل ِ ُلکـ ٍء ِ ْ َ... )دستورات و ۀّد و سنت را شامل همی، قرآن مج)٨٩/ نحل 
  .)١٨/٣١۵: همان( اج داردی سعادت و کمال خود بدان احتی دانسته که بشر برایاحکام

  بر علوم گوناگونت در اشتمال یجامع. سوم
ی گونـاگون نیـز از جامعیـت هـا قـرآن در زمینـۀ علـوم و دانـشخمینـی از نظر امام 
 علوم و معارف در سطوح یم دارایقرآن کر به باور ایشان، .)٢/٩٢: همان( برخوردار است

 خـود یها متناسب با سطح معرفتـ انسانتا ن امر سبب شده ی مختلف است و ایها هیو ال
  .)٣١۵: ١٣٧٣همو، ( ت استی جامعیز نوعی نیژگین ویرند و ااز قرآن بهره بب
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  یشمول  و جهانی جاودانگ)ب
ها، از ویژگـی ابـدیت و  از منظر امام خمینی قوانین قرآن و اسالم در تمام موضوعات و زمینه

شمولی برخوردار است و بر خالف قوانین بشری، این قوانین هیچ گاه کهنه و منسوخ  جهان
نامۀ تاریخی و  ایشان در وصیت. )٢٠/٩٣: ١٣٧٨؛ همو، ٢/۴۶١: تا ، بیکتاب البیع همو،(گردد  نمی

َتبارك  سیاسی، الهی خود با الهام از آیاتی چون َ َ َالذی نزل َ َّ َ ِ
َالفرقان َّ َ ْ ُ ون ْ َ عب  ُلیکـ َ ِ ِ ِ ْ َ َ َللعـاملني َ ِ َ َ ْ ًنـذیرا ِ ِ َ

 
ًنذیرا  و )١/ فرقان( ِ ِللبشر َ

َ َ ْ ِ )انیـرشـد جهان« تعـابیری ماننـد گیریه کـار و با بـ)٣۶/ مـدثر« ،
ن یوحـدت بـ«و » تی بـشرۀدهند  نجاتۀن نسخیتر بزرگ« ،»تیبشر«، »ی بشرۀعائل«

  .)٣ـ٢: ١٣٧٠همو، ( آور شده استیم را یاد قرآن کریشمول جهان» تین بلکه بشرانامسلم

   قرآنینیآفر وحدت: محور سوم
هـای   سیاسـی، پیـدایش اخـتالفۀها در عرصـ ّشک یکی از تهدیدهای جدی حکومت بی
های مختلف درونی رخ دهد و  سوز و ویرانگر داخلی است که ممکن است میان گروه بنیان

  .در صورت عدم توفیق نظام برای کنترل و مدیریت آن تا مرز براندازی پیش خواهد رفت
روان یـِژه و بلند بـه وحـدت و انـسجام پی ویم نگاهی، قرآن کر خمینیدگاه امامیاز د

کی ایود نموده و بر ضرورت تالش براخ ن یـشان ایـ ا.د کـرده اسـتیجاد و تداوم آن تأ
َوأطیعوا اهللا ورسوله وال  آیۀ در ز با الهام از خود قرآنینکته را ن َ َ َ َُ َ ُ َ ّ ُ ِ

ُُکـ تنـازعوا فتفـشلوا وتـذهب رَ ِ َ َ ُْ َ ََ ُ َ ْ َ َ َ ْم َ
َواصربوا إن اهللا مع الصابرین ِ ِ َّ َ َ َ َّ َّ ِ ُ ِ ْ )١۶/٣۴: ١٣٧٨همو، ( یان فرموده است ب)۴۶/ انفال(.  

  : استفرموده گری دیا ایشان در جمله
شـده و بـه  یفـشاری آن پا مختلـف رویرهایم با تعبی وحدت در قرآن کرۀین قضیهم

ن به اسالم و قرآن عمـل ین است که مسلمیچه مهم است اآن. مردم گوشزد شده است
  .)١۶/۴: همان( کنند

  تکبار، طاغوت، ظلم و فتنهز قرآن با اسیست: محور چهارم
و سـتم و نفـاق و فتنـه در هـر عـصر و در نگاه امام خمینی استکبارستیزی و مبارزه با ظلـم 

ّهای قرآنی است؛ از جمله در فرازهایی از پیامشان بـه حجـاج در سـال  در صدر آموزهزمانی 
، »تـاریخخـواران طـول  جهـان«، »برخورد با مستکبران جهـان« با ذکر تعابیری مانند ١٣۶۶

جهاد فـی سـبیل اهللا در رأس «، »ّکفار و در رأس آن منافقان«، »زورگویان«، »مشرکان«
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 یهـا ز با جلـوهی نشان داده است که ستی به خوب)۵١: ١٣٨٢جواهری، ( »است  احکامتمام
  . استیاست قرآنیم و سی مهم قرآن کریها تیگوناگون استکبار از اولو

ْوقاتلو  در موردی دیگر با اشاره به آیۀ ُ ُ ِ َ َحىت ال َ َّ َون َ ٌفتنة َتُک َ ْ ِ )قرآن یزیست  فتنه،)١٩٣/ بقره 
در سخنی دیگر، در پاسخ به کسانی . )١٩/٨٢: ١٣٧٨موسوی خمینـی، ( را بازگو نموده است
  :فرماید پندارند، با اشاره به اینکه منطق قرآن منطق مبارزه است می که قرآن را افیون می

ن قـرآن اسـت کـه وادار یند که ایب یشنا باشد با منطق قرآن، م آی مقدارکی که یکس
ات یـار آیبـس... ًدارها دائما در جنگ باشـد هین سرمایکه با اینغمبر اسالم را به ایکرد پ

د بـا یـ که مردم را بگویا هی آکید یدا بکنیجنگ است، در تمام قرآن اگر پ] باب[در 
 .خواهنـد بکننـد ی مـیها هر کـار نی تا ادی خانه بخوابید توید و برویمت کنینها مالیا

ن یـن قرآن آمده است و دید که ای بگویدا شد، آن وقت حق دارد کسین جور پیاگر ا
  .)٢/٢٣۶: همان( ون استیآمده است، اف

ْقـل  ۀداند و با اشـاره بـه آیـ امام خمینی قرآن را کتاب جنگ با قدرتمندان می َإمنـا ُ َّ ْأعظکـم ِ ُ ُ ِ
َ 

ٍاح
َ ِ َ ْأن ِ ُومواَ َ َمثىن وفرادی ِِّهللا ُ َ ُ َ َ ْ َ... )و برداشت این نکته که تنها راه اصالح دو جهان )۴۶/ سـبأ 

، عامـل  هیم خلیـلامند ابر قیام برای خداست، پس از اشاره به ماجرای قرآنی قیام توفیق
 را و عامل پیروزی رسـول اکـرم  را قیام هللا وی در برابر فرعونپیروزی موسای کلیم

  .)١/٢١: همان(تنۀ ایشان در برابر تمام عادات و عقاید جاهلیت دانسته است   قیام یکنیز

  گیری نتیجه
مستند نمودن محورهای چهارگانۀ فوق که از محورهای مهم عرصۀ سیاسـی، حکـومتی 

دهنـدۀ آن اسـت کـه قـرآن  نـشان است، به آیات قرآن کریم در بیان و بنان امـام خمینـی
ی مختلف است و بر این اسـاس، ها یاسی و حکومتی در بخشحامل معانی و مفاهیم س

 پنداری خیالی است که با واقعیت موجـود در مفـاهیم ،ادعای بیگانگی قرآن با سیاست
 سستی این پندار به قدری نمایان است که حتی تصویری که یکی .آیات ناسازگار است

 اسالم و پیامبر اکرم رۀبابا الهام از برخی آیات قرآنی، دراز همین مدعیان بیگانگی، 
 .گنجیـد  نمـیو مسلمانان ارائه داد، جز در قالب یک حکومت مقتـدر دینـی و سیاسـی
  .اند گویی آنان خود با ارائۀ این تصویر، ناخواسته پاسخ ادعای خود را داده
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  یشناس تابک
  .م ١٩٢۶، هیمطبعة السلفقاهره، ال ،اصول الحکم حقیقة االسالم وت، محمد، یّبخ .١
 یمنـشورات الحلبـبیـروت، ، چاپ سـوم، )ة جدیدة فی آیات االحکامئقرا( التشریع القرآن وصادق، د، بلعی .٢

  . م٢٠٠۴، هیالحقوق
  .ش ١٣٨٢، یهر البری، خمشهد، ی امام خمینۀ اندیشۀقرآن در منظوم، محمدرضا، یجواهر .٣
  .ق ١۴٢١، هیتب العلمروت، دار الکی، ب)مفاتیح الغیب( التفسیر الکبیرفخرالدین محمد بن عمر، ، یراز .۴
  .تا ی، بیابندری نجف درۀ، ترجم غربۀتاریخ فلسفراسل، برتراند،  .۵
  .تا ی، بهدار المعرفبیروت، ، چاپ دوم، تفسیر القرآن الکریم المشهور بتفسیر المنارد رضا، محمد، یرش .۶
ّالنظم االسالمیة، نشأتها و تطورها صالح، یصبح .٧   .م ١٩٩٢، یینروت، دار العلم للمالی، بچاپ نهم، ُ
 للمطبوعـات، یعلمـمؤسسة االبیروت، ، چاپ سوم، المیزان فی تفسیر القرآنن، یحسیدمحمد، سییطباطبا .٨

  .م ١٩٧٢
  .ش ١٣٧۶، تهران، وزارت امور خارجه،  غربی سیاسۀتاریخ فلسفالرحمان، عالم، عبد .٩
  .تا جا، بی یی، بیر رضای امۀ، ترجممبانی قدرت اسالم و، یالرزاق، علعبد . ١٠
، یل ممـدوح حقـیـتحل ، نقد و) االسالم فیة و الحکومةبحث فی الخالف(سالم و اصول الحکم اال، همو . ١١
  .م ١٩۶۶، ةایروت، دار مکتبة الحیب
  .ش ١٣٧٧، چاپ دوم، تهران، طرح نور، ِخرد در سیاست، اهللا فوالدوند، عزت .١٢
  .ش ١٣٧۵تهران،  ،قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی، نشر آثار امام خمینی مؤسسۀ تنظیم و . ١٣
  .ق ١۴٠٣، ی، مؤسسة النشر االسالمقم، صیانة القرآن من التحریف، یمعرفت، محمدهاد .١۴
  . ش١٣٧٣، ینیم و نشر آثار امام خمی تنظۀ، مؤسستهران، ةآداب الصال ،اهللا روحسید ،خمینیموسوی  .١۵
،  خمینی نشر آثار امامم ویتنظتهران، مؤسسۀ ، ی امام خمینۀحکومت اسالمی و والیت فقیه در اندیش همو، .١۶

  .ش ١٣٨۴
  .ش ١٣٧٨ ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۀ امامصحیف همو، .١٧
  . ش١٣٧٠پرور،  ، تهران، دانش سیاسی الهی امام خمینیۀنام  وصیت؛ انقالبۀصحیف همو، .١٨
  .تا بیان، یلیاسماعقم، ، کتاب البیع همو، .١٩
  .تا بیام اسالم، یپقم، ، سراراالکشف  همو، .٢٠
  .تا یجمال، بید، تهران، سوالیت فقیه همو، .٢١
های امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسـی از پیونـد دیـن و  تفسیر(  دین و سیاستۀرابطرج، یـر، ایم .٢٢

  .ش ١٣٨٠، ی، تهران، ن)سیاست
  .تا ی، بیرتی بصة، قم، مکتبعوائد االیام فی تحدید والیة الحاکمّ، مال احمد، ینراق .٢٣
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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٢١ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  معنابخشی به زندگی
  در پیشگیری از جرم گذار آنریثتأهای  و مؤلفه

  از منظر قرآن کریم
  ١ خسروشاهیاهللا   قدرت  
  ٢  سارا سادات هاشمی  
  ٣  علیرضا نجفی اسکندری  

  دهکیچ
ثیر زیـادی أو رفتار انسان ت نگرشدهی به  جهتی اساسی که در ها یکی از پرسش

 »چگونـه زیـستن« و در نتیجـه فهـم »زنـدگی«چرایـی و چیـستی واکاوی ، دارد
هـستی و ،  تـابعی از نگـرش بـه انـسان،رویکـرد بـه معنـا و مفهـوم زنـدگی. است
ثیر أ تـ،ی بنیـادینها لفهؤدرک ناصحیح این م. هاست آفرین و نسبت میان آن هستی
جرایم ، ن اساسیبر ا. داردراف انسان و ارتکاب جرایم مستقیم زیادی در انح غیر

بـر اسـاس . بررسـی شـوندمتناسب با فرهنگ خاص آن جامعـه باید در هر جامعه 
 اولیـه از وقـوع جـرم و یبخشی بـه زنـدگی و پیـشگیر معنا،ن کریمآی قرها آموزه

 تعلـیم ،ن سیاسـتیهدف نهایی ا.  است اسالمییاست جنایسین تر مهم، گمراهی
                                                        

 ١/٣/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/٩/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(ghkho44@yahoo.com) استادیار دانشگاه اصفهان. ١
  .(ss.hasheme2011@yahoo.com)) یسندۀ مسئولنو(شناسی  کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم. ٢
  .(rezanajafi81@yahoo.com)شناسی  کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم. ٣
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یافتـه بتواننـد از   تربیـتۀرشـد خـود بـا ارادبه منظور یی است که ها بیت انسانترو 
نظـارت ، ایمان به وجود اموری غیبـی، دگاهین دیدر ا.  کننداجتنابارتکاب جرم 

ی او در هـا و در نتیجه اعتقاد به امـداد رسـانی ارسال پیامبران از سوی او، خداوند
هت کسب پیامدهای اعمـال خـود ویی با مشکالت و وجود جهانی دیگر جیاررو

و بخشد  ا میانسان معنی به زندگ، دار مان به خلقت هدفیدر این دنیا و همچنین ا
  .ندک ی میریانحرافات او جلوگ از

شناسـی، پیـشگیری از جـرم، معنابخـشی، انـسان،  جـرمقـرآن،  :یدیلکواژگان 
  .هستی
  مقدمه

رفتـار هـستند و ۀ ننـدک نیـیتع، هـا  نگـرش،شناسـی اجتمـاعی  روانهـای بر اسـاس یافتـه
ر یـا غیـم یبـه طـور مـستق،  خلقتیبه موضوعات اساسها  انسان و نوع نگرش چگونگی

ز رفتارها بـر نگـرش ی نیگاه،  در مقابل.گذار استیرتأثها   آن رفتاریم بر چگونگیمستق
ر یـی بـر تغی مبتنـ، افراد در اجتماعیر رفتارهاییتغاساس، ن یبر ا. دنشو  میافراد مؤثر واقع

 با گشودن راز و معنای حیات و آشکار شـدن رسد به نظر می. استه اعتقاد و نگرش آن
 زنــدگی انــسانی از قبیــل درد و رنــج ۀ بتــوان برخــی از مــسائل پیچیــد،مفهــوم زنــدگی

بـه نظـر . ی اجتماعی را حل کـردها  ارتکاب جرایم و ناامنیدالیل و ها زمینه، مشکالت
. وجود خود و جهان را معنادار سـازند، دینبه وسیلۀ  اند کوشیدههمواره ها  انسان ١،برگر
معنـا و  وی در زنـدگی بـه، شـده توسـط انـسان بررسی ۀدین به عنوان یک مقول، نیابنابر

  .)٨٣ش: ١٣٨۶زاده،  علمی و حسن(دهد   میجهت
، »یدیـنگـرش توح «نظیر  انسانیبخش به زندگهای معنا ترین نگرش مهم با بررسی

 انـسان و ی به زندگبخشیا معنایو » یهدفمند بودن زندگ« و» یارزشمنداحساس خود«
دهی  دار جهت ر مشخص و هدفی مسیکرفتارهای انسانی را در توان  میی، جهان هست

نترل ک ین راهبردهاتری ی از اساسیکیبه عنوان  ن کریمآ موضوعی است که قرْ این.کرد
ژه یـ ویاعتقـادات و باورهـا سلـسله یـک بر اسـاس ی به زندگیبخش، مبتنی بر معنارفتار

بـرای  هـاکه در واقع بهترین راهکار ده استکر و معرفتی بیان ی عاطفهای همراه با علقه
 معنابخـشی بـه زنـدگی انـسان. گردنـد  مـیپیشگیری از انحراف و بزهکـاری محـسوب

                                                        
1. Berger. 



  

ؤلفه
و م

ی 
دگ
ه زن

ی ب
خش

عناب
م

 
ای
ه

.../ 
شها

ژوه
پ

١٢١  

شناسـان  جـرمبررسـی  دوری از بزهکاری امری است که کمتر مورد ِعنوان بهترین راهکار به
نـی در آ تـا بـا بیـان راهکارهـای قرکوشـد ۀ پیش رو مـی از این رو مقال.استرفته قرار گ

کـه یکـی از دسـتاوردهای عمـل بـه ایـن  نـشان دهـد جهت معنابخشی به زندگی انسان
بـدون و هیچ اجباری  یرسد که داوطلبانه و ب  میاین است که شخص به جایی راهکارها

 از انحراف و بزهکـاری پرهیـز، شگیری وضعینیاز به استفاده از ابزارها و راهکارهای پی
  .کند می

  اعتقاد به غیبراهکار . ١
چنـان ، مان به پیام آسمانییب و در رأس آن ایاعتقاد به غ، میرک قرآن یمعرفتۀ در هندس

 یتوانـد بـه عنـوان اهرمـ  مـیه خـودکـنهـد  ی انسان بنا می برایر هدفمند و معنادارکتف
 از انحرافـات عمـل ی مـؤثر در بازدارنـدگی عـاملرد و رفتـار وک در سنجش عملیاساس
مان و اعتقـاد راسـخ ی ای جامع است برایعبارت، بیمان به غیای، در فرهنگ قرآن. دینما

 ۀهم. ه در عالم وجود داردک حسی و علوم تجربی بشر ک ادرای ماورایقیانسان به حقا
 مربـوط بـه یهـا شبـه پرسـتنهـا د و دانـش یـتوان با دانش فهم  نمیها را ق و ارزشیحقا
 ارزش از ارزش یـککـه رد کـتوان با علم ثابت   نمیوگوید  پاسخ میت ی از واقعیبخش
  .)٢٠ـ١٩: ١٣٨٢، کوئن( استبهتر گر ید

   دینی١مس اعتقاد به خدا و نفی پلورالی.١ـ١
 ،ن نگـرشتـری یاصـل.  وجـود داردیی پرمعنـایهـا  اعتقادات و نگرشیدر فرهنگ قرآن
کیـد مـی آن کـریمست و قـراعتقاد به خدا ن یـجـاد خدشـه در ایا. ورزد بـر آن بـسیار تأ

 و یتیهـو یجـه بـی و در نتی انسانهای رهیر اعتقادات و پذیساز تزلزل در سا نهی زم،نگرش
چ یس و هکچ یها حق ندارند ه انسان، این اصلبر اساس همچنین . استانحراف انسان 

  .)۴١: ١٣٨۶، ای خامنهحسینی (بپرستند ر از خدا را ی غیگریز دیچ
 و ی هستۀشود نگرش فرد به هم ی موجب مید و خداپرستی توحیعنی یتین وضعیچن

                                                        
 »شیگرا« یبه معنا (Ism) سمی و ا»جمع« یبه معنا (Plural) پلورالۀ لمک برگرفته از دو ،سمیپلورالۀ واژ. ١

  .باشد یی میگرا ثرتک و ییگرا  جمعی به معنای لغویاست و در معنا
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ه و آرامـش یرو وحدت،  با انسجام،دار و معنادار باشد و در رفتارها هدف،  انسانزندگی
اعتقاد به خدا همچون هر نگرش دیگر، حالتی است . )٩۶ـ٢/٧٧ش: ١٣٨٩ ،پناهی(ند کعمل 
ۀ گانـ  سههای ّمؤلفهدارای ن لحاظ یجاد شود و بدی ای هر انسانن است درکه ممک یروان
بـه ترتیـب ،  اعتقاد به خدا،یل عقلیث تحلیاز ح. باشد  مینگرش معنادارۀ دهند لکیتش
و در نتیجـه »  و انگیزشـییعـاطفۀ ایجـاد علقـ«، »ده و شـناختیعق «ۀ سه مؤلفیدارا

کـه ند ک ی میادآوریدر قرآن ل خداوند متعا. )١۵٠: ١٣٨٠حسینی، ( است» یرفتار ظاهر«
اعتقـاد بـه  ١. خواهـد نمـودکد را دریق توحیحقامراجعه کند اگر انسان به فطرت خود 

 ه درکـسـت  ایا جـاد عالقـه و عاطفـهیا  وین الهـیمان به فرامیا  همراه با اعتقاد و،خدا
انـسان  در رفتار یمیر مستقیم و غیر مستقیثأ ت، انسانینه شدن آن در باورهایصورت نهاد

/ بقـره: ک.ر( خواهد داشت و شدیدترین این محبت نـسبت بـه خـالق انـسان خواهـد بـود
گردد و نفرت   میمیتوسط خداوند متعال تنظدیگران  روابط انسان با ۀن همیبنابرا. )١۶۵٢

. شـودهـا  آنم بـه ّ از حق و تظلید مانع دوریگاه نبا چی هی و عاطفیشاوندی خوۀیا عالق
 افرکـد از فرزنـد یـه نباکـد یفرما می به حضرت نوحخطاب ند ه خداوک ای به گونه

َوال  : سـتن اوی از فـرامیرویـمالزم با پ،  به خداوندیند و محبت واقعکخود شفاعت ب َ
افرین َن مع ا ِْ ِ َ لکُ ْتک َ َ َ )۴٢/ هود(.  

» یمسیـمنافقانـه و پلورال، انهکمشر، آمیزفرک«های  مقابل نگرش در» اعتقاد به خدا«
اسـت دگاه توحیـدی یـ در مقابـل دیشـناخت معرفـتۀ سم در حـوزیـپلورال. ردیگ  میقرار

ــرآن. )٢۵۵/ بقــره: ک.؛ ر٢٣/٢۴ش: ١٣٨١، پارســانیا( ــادت ن،ق ــردن غکــ عب ی افکــر خــدا را ی
باشـد  مـی» بان و معارضان خدایردن از رقکاطاعت ن«که  دارد یگریشرط د داند و نمی

  :)۴٧: ١٣٨۶ ای، خامنهحسینی (

                                                        
١ . ُّوإذ أخذ رب َ َ َ َ ْ

ِ م القیامـة إنـا کنـا عـن هـذا َكَ ولـوا  سھم ألـست بـربمکْ قـالوا بلـی شـھدنا أن  َ مـن بـىن آدم مـن ظھـور ذریـ وأشـھد  أ َ َ َ ْ ْ َْ َ َّ ُ َّْ ْ َُ َّ َِ ِ َ َ ِ ْ ُ ُ َْ َ ََ ُُ َـ ُْ َ َ َ َ
ِ َِ َْ َ ِّ ََ ُ َ ِ ْ ْ ِ

َ َ ُ َ ْ َ ُِّ ِ ِ
ُ ِ ِِ َغافلني ِ ِ ول٭َ ُ أو  ُ َ ْ َوا إمنا أشرَ ْ َ َ َّ نا مبا فعل املبطلونَكِ َ آباؤنا من قبل وکنا ذریة من بعد أ ُ ِ ْ َ ْ ُْ َ ُْ ََ َُ ُ

ِ َ ِفتھلُکَّ ِْ ََ َ ْ ِ َ َْ َِّ ًِ ِّ ُ َ ُ
) ؛ )١٧٣ـ١٧٢/ اعراف  ْولئن سأل من َْ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ َ

َخلقھم لی َ ْ ُ َ َ ُقولن اهللاَ ّ َّ ُ ُأىن یَ فُ َّ َفُکؤَ   ).٨٧/ زخرف (َونْ
 خـدا دوسـت ِیرا چـون دوسـتهـا   آنگزیننـد و ی او برمی برای برابر خدا همانندهای در، از مردمیو برخ. ٢

هـا بـه   که با برگزیدن بـتی کسان. دارندیاند به خدا محبت بیشتر  که ایمان آوردهی کسانی ول،دارند یم
خدا  که عذاب را مشاهده کنند تمام نیروها از آن خداست و یدانستند هنگام یاند اگر م خود ستم نموده

  .کیفر است سخت
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 اهللاَْريَغَفَأ ِ   !؟نمک جز خدا را داور بخواهم و انتخاب یسکا یآ ؛)١١۴/ انعام( اًمَکَحی ِغَتْبَأ ّ

مان راسـخ و بـه دور از یا، دنبال آن رفتار متقنه دار و بی پایمعنوۀ شی هر اندیربنایز
 سـخت و یمجـازات ١،انیـ بی آزادپـذیرشم ضـمن یرکـقـرآن . تزلزل و انحـراف اسـت

هـا و  یجـروک تمـام ۀشیـ رْ اسـت و در واقـعاعـالمن اکشرفار و مک ی را براینابخشودن
ه کـچـرا ؛ ددان ک میفر و شرک به یآور ید و روی از اصل توحیگردان یانحرافات را رو

 او بـر هـای ر آموختـهیه سـاک است ی بشرۀشد رفتهی اعتقادات پذۀ همیربناین مسئله زیا
ت بـشر کـنحرافـات و هال ایگردد و بنابراین شرک عامل اساس  میمین مبنا تنظیاساس ا

  .)٢١: ١٣٨٨بهشتی، (شود  محسوب می

   بر یاد خداتأکید و نظارت خداوند و ی اعتقاد به همراه.١ـ١ـ١
ایمان به حـضور و نظـارت همیـشگی او بـر بنـدگان ، یکی از پیامدهای اعتقاد به توحید

 علـمۀ طریتحـت سـ،  خلقتجهانشود انسان به این اعتقاد برسد که   میاست که باعث
 اگر انسان خـدا ًقطعا. ده باشدیه بر او پوشکست ی در عالم نیچ امری قرار دارد و هیاله

ه خداوند متعال و نگهبانان و کن داشته باشد یقیو  ٢را حاضر و ناظر بر اعمال خود بداند
ن یتـر کوچـک و اگر ٣دننک  می در نهان رصدیار و اعمال او را حتک افۀفرشتگان او هم

کوشد  با تمام توان می ٤،دی آن را خواهد دۀجینتورزد،  شرارت ای  ذرهایبکند  یریار خک
شه و همـه جـا یـن اگـر همیهمچنـ. سـرپیچی نکنـد خود کخالق و مالاز دستورات تا 

 دهـد و  نمیر بندگان خدا رای ظلم به ساۀگاه به خود اجاز چیند هکقدرت مطلق را حس 
 ٥ انتقام خواهد گرفت، اوستیجودن قلب او و نفس ویه خداوند متعال که بکداند  می
ن نـوع یـا ٦.هاسـت ن آنی چهـارمونـد هـستند خداای  اتاق دربستهیکاگر سه نفر در و 

شود تا انسان در حق بندگان خـدا ظلـم نکنـد و در لحظـات غربـت و   مینگرش باعث
                                                        

١ .  تمعون القول َالذین  َْ ْ ََّ ُ ِ َ ْس َ َ ِ
ُبعون أحسنهَفَ َ َ ْ َ َ ُ ِ

َّ   ).١٨/ زمر (َی
٢ . َأمل یعمل بأن اهللا یری َ ََ ّ َّ َ

ِ ْ
َ ْ ْ َ َ

) ١۴/ علق.(  
٣ . ًإن تبدوا شیئ ْ َ ُ ْ ُ ْ فوه فإن اهللا اکِ َا أو  َ ّ َّ ِ

َ ُ ُ ْ ُ ْ ءَ ل  ٍن  ْ َ ِّ ِبُک َ ً   .)۵۴/ احزاب (َعِل
٤ . َفمن یعمل مثق ْ ِ ْ َ َْ َ ْ َّال ذرَ َ ًة خريَ ْ َ ُا یرهٍ َ َ ومن یعمل مثق٭َ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َّال ذرَ َ ًّة شرَ َ ُا یرهٍ َ َ) ٨ ـ٧/ زلزال.(  
٥ . َا أَی ُّ ِا الذَ

ِین آمنوا اَّ
َ ْس ُ َ َیبوا هللا وللرسول إذَ

ِ ِ ُ َّ ِ َ ِ ِّ َا دعُ َامک ملَ ِ ْ
َم واعلموا أن اهللا ِْیُا ُ َ ّ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َول بنيیُک ْ َ ُ ْ املرء وقلبه وأنه إلیُ َ ِ ُ َّ َ َ َِ ِ

ْ َ ِْ ْ شرونَ َه  ُ َ ْ ُ
ِ) ٢۴/ انفال.(  

٦ . وی ثالثة إال هو رابعھم ون من  ْما  ُ ُْ ِ َ َ َُ َّ
ِ ٍ َ ََ ْ َ ِ ُ َیُک َ) ٧/ مجادله.(  
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 ردیـ نگای م نابخردانـهی تـصمید بـه قـدرت الهـیـ و با امودقت منحرف نشی از حقاندوه
  ١.ندک  میتیفاکه خداوند امور او را ک چرا ؛)٣۴۶ـ٣۴۵: ١٣٨۶ دستغیب،(

 در محـضر او ،ش بدانـدی حاالت خدا را شاهد و ناظر اعمال خـوۀاگر انسان در هم
 از کوچـک ای  انـسان در حـضور بچـهًاصـوال، ای ذاتییخاطر حه ب؛ زیرا ندک  نمیگناه
مـوالی خـود را ، راسـخ خلوت با یقـین یسته شرم دارد و اگر در جایاب عمل ناشاکارت

 ،منؤدر نظر مـ. شود  نمیب گناهکند و مرتک  می از خدا شرم،شاهد بر رفتار خود بداند
ر نظـر یـباط شـاگردان را زضر و ناظم آن اخالق و انـیه مدکاست ای  عالم مانند مدرسه

  .)١٣١: ١٣٨٧، عارف( ندک  میرا ضبطها   آنرفتارو ار ک ۀجیدارد و نت
تا آدمی همواره او شود  موجب می  به حضور و نظارت خداوند اعتقاد،از سوی دیگر

 »رکتـذ« عبـادت ِ حقیقت،حضورش باشد و در واقع را به فراموشی نسپارد و به یاد او و
اد خدا بودن و از غفلت خارج شدن کـه ایـن خـود باعـث بازداشـتن انـسان از یاست و 
  :)١٣۶: ١٣٨۵، مطهری( منحرفانه و منکرات استهای  اندیشه

ِلذرکی َةَالَّ الصِمِقَأ ـ 
ْ

ِ ِ )؛)١۴/ طه  
َّإن ـ  ِ اهللارُْکِذَلَ وِرَکْنْملُاَ وِاءَشَْْل اِنَی عَھْنَ تَةَالَّ الصِ   .)۴۵/ عنکبوت( َُربْکَأ ّ

اد یـ بازدارنده است و ،باشدهمراه ت یخشخوف و  اگر علم و اعتقاد با ،قتیدر حق
  :ستی نیافکتنها 

 ْإمنا تن َُ َّ َذر مِ ُ َن اتبع الذرک وخىش الرمحنِ ََ َْ َّ َ ِ َ َ ْ ِّ َ َّ ِ بالغیبِ ْ َ ْ ِ )ثمربخش یسک یاخطار تو فقط برا؛ )١١/ یس 
  . رحمان بترسدیرد و در نهان از خدایر بپذکتذکه است 

طان یشـ، چرا که خداوند در قـرآن؛  شیطان دور بودهای هتوان از وسوس می با یاد خدا
ار کت انسان به عنوان دشمن آشـک و هالیگمراه های نهیرا به جهت وسوسه و ایجاد زم

 او ی از اغـوایریرپذی تأثدلیلتا به است رده و از انسان خواسته ک ی معرف)۵٣ /اسراء: ک.ر(
 جانبـه  همـهۀ و حملـ)١۶ /حـشر(خدعـه ، )٢٧ /اعـراف( هـا یارک بیز فری و ن)٢٧ـ١۶/ اعراف(
 ی ویرویـ و از پ)۶ــ ۵ /فاطر(د کن یو از او دورخویش بداند  او را دشمن )١٧ـ١١ /اعراف(
جن بـه خداونـد متعـال پنـاه  ن انس ویاطیشهای  وسوسهاز همواره و  )١٨۶ /بقـره(د یزپرهب

                                                        
١ . سنون وا والذین   َإن اهللا مع الذین ا َُّ ِ ْ ُ ْ ُ َ َِ ِ

َّ ََّ َ َّ َ َ َ ّ ِ) ١٢٨/ نحل.(  
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 و همواره بپردازد ی نفس و خودسازۀکیتا به تزخواهد  مییعنی از انسان ؛ )۶ـ١/ ناس( ببرد
یاطین بـه خـدا د شـیاعتقاد راسخ از الهامات پل اد خدا ویمواظب دشمن درون باشد و با 

 .)۶/ فـاطر( دیـنما  مـیهـا را گمـراه  انـسانۀه همـکـطان سوگند خورده یشزیرا  ؛پناه ببرد
 آلـوده شـدن ی از عوامـل اصـلیکـیشـیطان هـای  ها و دسیـسه وسوسهپیروی از بنابراین 
به آن  ی پیشگیرشناسی رود که جرم  میشماره ه بکی تزمهم کسبها به گناه و مانع  انسان

  . استاشاره نکرده

  التک و صبر در برابر مشی الهی اعتقاد به امدادها.٢ـ١ـ١
 یالت متعـددک مـشی گـاه١.الت همراه استک و مشیها همواره با سخت انسانی زندگ

ل یـتما. دهنـد  می و انحراف قراریریپذ بیشوند و او را در معرض آس  میرهیبر انسان چ
هـا و   برابـر تحمـل رنـجنـد درکه فـرد احـساس کـشـود   مـیشتریـ بی زمـان،به انحراف

 ونـدایمان به حضور و نظارت همیـشگی خدا.  نخواهد شدشدیز عایچ چیه، التکمش
و دچـار انحـراف ود ره شیالت چکد و نشاط بر مشیشود انسان با ام  میبر بندگان باعث

 شگاه خداونـد رخیـا در پیـ حـوادث دنۀه همـکـ غیبی اسـت ۀن مسئلیتوجه به ا .دگردن
گاه و بی چدهد و او به همه می  و امـدادهای یت معنـوی خداوند متعال با حما.استینز آ

ه صابران پـاداش کدهد  ید میشان امی به ااند الت قرار گرفتهکه در مشک یسانکغیبی از 
 و هرگـز از )٢/۴۴٧: ١٣٨١مکارم شـیرازی، ؛ ١٠/ زمر(کرد  افت خواهندیحساب در یخود را ب

  :شوند  نمیوسیأرحمت او مافران از که جز کوس نشوند یأ میرحمت اله
 َوال َ ْ َّأسوا من روح اهللا إنَ ِ ِ ّ

ِ
ْ َ ْ ِ ُ َه الَ َّأس من روح اهللا إالْیَ یُ

ِ ِ ّ
ِ

ْ َ ْ ِ ُ َ القوم اَ ْلکَ ُ ْ َافرونْ ُ ِ )٨٧/ یوسف(.  

 ییاگـر احـساس تنهـا ،رنـدیگ  مـی قـراریالت زندگکدر برابر مشهنگامی که افراد 
 و یپـوچ، أس و اضطراب، ینندک را حل لکستند آن مشیه قادر نکنند کنموده و گمان 

ن کـممدر ایـن هنگـام . دهنـد  مـیالت منحرفانه از خود نشانیتما جهینت  و دریتیهو یب
 ییالت رهـاک نامتعارف از مـشیها و بخواهند از راهفراهم شود  انحراف ۀنیزمکه است 

 بازداشـتن  دریعامل مهمـ، د به امدادهای غیبی قادر متعالی صبر و امیابند، ولی راهکار
  .باشد  میمجرمانههای  اندیشهاز ها  آن

                                                        
١.  ِلقد خلقنا اإل

ْ َ ْْ ََ َ ٍان ىف کبدَ َ َ
ِ َ   .میدی آفرها یه ما انسان را در سختک یدرسته ب؛ )۴/ بلد (َْس
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  ت انسانی بودن هدای اعتقاد به دعا و اله.٣ـ١ـ١
 ِعامل غیبـی است دوی به آن اشاره نکرده شناسی پیشگیر  که جرمیهای مهم لفهؤیکی از م

های قـرآن کـریم انـسان  آموزهبر اساس .  است»الهی بودن هدایت انسان« و »توجه به دعا«
ِ ولـذرک اهللا ِرَکـْنْملُاَ وِاءَشْـَْل اِنَی عـَھـْنَ تَةَالَّ الـصَّنِإ :خداوند یقین داشـته باشـدِی تربیتنقش ه باید ب ّ ُ ْ

ِ
َ َ

ُأکـرب َ ْ َ
 )من و یه هستکن معناست ی به ا،»یّ رباهللا «:دیگو ی می وقتیعنی ،)۴۵/ عنکبوت 

 ،ی جبر نیستای به معن هدایت الهًضمنا. )٣٣۶: ١٣٨۶، دستغیب( پرورش من به دست اوست
 ۀار و ایمـان و ارادید با اختیه انسان باکاست  ای نهیزمنیازمند ت و رحمت یهدابلکه این 
ن رو یاز همـ. د تا مشمول رحمت و هدایت خداونـد شـودساز آن را فراهم ۀ خودصادقان

  .)١٨۶ /بقره( »ابندیهدایت  هکباشد ، آورند مانیا من به«: دیفرما  میخداوند متعال
ه کـآزاد گذاشته اسـت ، تیخداوند راه را به انسان نشان داده و انسان را پس از هدا

، نـژاد عبـاس؛ ٣٨ /بقـره( نـدین حال مـسئوالنه برگزیخواهد آزادانه و در ع  میهکدام را کهر 
ت او تحقـق ی در هـدایت بشود نـصرت الهـیمان و عبودیر ای و اگر وارد مس)۵٠٣: ١٣٨۵
  .منان استؤ میژۀوو هدایت واقعی یابد  می

 و بـا انـد برداشتهرا  بر تکبر و هوس ی مبتنِه مغرورانه چراغ علمک یفارکن به یهمچن
ه کـدهد   میهشدار، هستندی وی دنیدنبال خوشبخته ب، گرا  مادیهای مکتبتمسک به 

را خـاموش هـا   آنن نظـام احـسن خلقـت چـراغیـست و خداوند در ایش نی بین سرابیا
گاهی نال یدله باگر گاهی ، مان به خدایرغم ا  نیز علیمنانؤو م )١٧ /بقـره( خواهد نمود آ

 ی هستکمان به خالق و مالیل ایدله باما  ،برند سره  بها یکی و تارها در کاستی، یا غفلت
سرانجام در راه نور و سعادت قرار خواهنـد ، و انطباق اهداف خود با نظام احسن خلقت

  .)٢۵٧ـ٢۵۶/ بقره( گرفت
و آن دو دانـد  مـین یامبران الهی را از صفات متقی پۀب و همیمان به غیا ،میرکقرآن 
شود افـراد   میایمان به غیب باعث .)۴ـ٢/ بقره( کند قلمداد می اش گریتیط هدایرا از شرا
از ،  از امتحانات یا قوانین الهـی را متوجـه نـشدندیت برخّا علیه حکمت ک یدر موارد

 یبعـض« :دیفرما میه کن حال یدر ع اوند متعالخد. نندک نیچیسرپخداوند دستورات 
؛ ٢٨۵/ بقـره(امبران یـبـه وحـدت پ، )٢۵٣ /بقـره( »می دادیگر برتری دیاز رسوالن را بر بعض

  واحـدیانیـام وحیـ و پ)١٩۶/  شـعراء؛١١١/ توبـه( ی آسـمانیهـا تابک و وحدت )٧/ احـزاب
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کید )١۶٣/ نساء(   .ندک ی متأ
 یان الهـیـ اداند، پیروان ف شدهیت تحریهودیو ت یحیمس، میرکقرآن  هرچند از نظر

 باشـد مـی ا واحـدیـ انبیانیام وحیپ و )۴ /بقره( اورندیمان بیامبران ای پۀه به همک اند لفکم
امبران یـ پۀرفتن همی و نپذنکوهیده است و تمسخر اعتقادات سایر ادیان الهی )١۶٣/ نساء(

  .)١٣۶: ١٣٨٧، گواهی؛ ١٣٧/ بقره( از حق و شقاق است ییموجب جدا

  مکانیزم اعتقاد به الهی بودن ماهیت انسان .٢
 هـای  و تـالشهـا ، تأمـلها همۀ اندیشه یمبنا» قت انسانی و حقیراز هست«شناخت 

های علـوم انـسانی بـه مـرور  رشته. خ بوده استیشمندان در طول تاری اندی و عملیعلم
ن موجـود پنهـان و یـ ادعـوت بـه شـناخت. )٣٠: ١٣٨۶، نـوبر(شـوند  مـی تـر انهشناس انسان

. اسـت ی و عرفـانیاتـب فلـسفکان و میـ از ادیاریبـسهای  آموزهن تری ی از اصل،دهیچیپ
 یالبتـه بـه میزانـ، شیاز خـویـدگاه مـورد نیـ نیز مانند سایر علوم انـسانی از دشناسی جرم

جـرم و تـاب کنـز در یه فیونـا ت ویـواراب . ده استکر ی وجود انسان را بررسمحدود،
 داننـد  می»صفت طانیش«ًذاتا مجرم را شناسان   جرمرخیه بکنند ک  میاشاره شناسی جرم

 صـحیح انـسان بـارۀی علمـی درها  معتقدند که اساس آزمایشیبرخ. )٢١٨ ـ٢١۶: ١٣٨۶(
کـارل، ( ی فاحـشی داردهـا  اخـتالفً غالبـاو ابـارۀهـای علمـی در  آزمایشۀنیست و نتیج

جـان  ماننـد سندگانیـنوبرخـی ه ده است کآم شناسی دینی انسانتاب کدر . )۵ ــ١: ١٣٨٧
لوح  مانند، ر انسان را در بدو تولدیگونه فطرتی برای انسان هستند و ضم منکر هر ١کال
 جامعـه و هـای وشـشکحاصـل ، بنـدد  میه آنچه بر آن نقشکد ندان  مید و نانوشتهیسف
  .)١۴٢: ١٣٨۶، دیگران  ودوال مالفییت( ط استیمح

 و ٣١ /بقره(م ّاستعداد تعل، )۴ـ٣/رحمن(ان یارای قدرت اراده و ب انسان د،از دیدگاه قرآن
فه یخل  و نیز)١٩ ـ١٨/ ص( قدرت عروج و تسخیر موجودات، )٩١ /انعام( یافت وحیدر ،)٣٣

گـاه»ءاسـما«همـۀ بـه او . ن اسـتی زمـین خداوند بـر رویو جانش  دارد و ی علـم و آ
 خدا یندگینمای، ور از خالفت الهمنظ .)٣١ /بقره( ه و فرشتگان استک مالئهمۀمسجود 

                                                        
1. John Locke. 
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ن خـدا یه جانـشکـته است کن نیانگر ایه بک )١/٢١١: ١٣٨٧، مکارم شیرازی( ن استی زمدر
  . صفات خالق خود را داشته باشدیّ تجلۀنیزم ْد حداقلیبا

 بـه ًه ذاتاکدانند  ی میه انسان را موجودک یسشنا جرممختلف  های دگاهیبر خالف د
د بـه دنبـال یـجـه بایو در نت سـت خالف فطرت او،یرو جک و ش داردی گرایهنجارمند

ه انسان ک هایی هیز بر خالف نظریو ن بودها   آنشناخت علل و عوامل انحراف و مقابله با
جـه خـود را فـارغ از شـناخت ی و در نتکننـد معرفـی مـیی رو جکل به شر و ی متماًرا ذاتا

ن عامل بازداشتن انسان از انحـراف و یتر نترل رفتار را مهمک و دانند میاری کعوامل بزه
دارد  بیـان مـیم یرکقرآن  ،)٢۵ ــ٣١/٢٣و٣٠ش: ١٣٨٢، خسروشاهی( نندک ی می معرفیرو جک
ل دارد یـ تماییهـا ارزش  و ضدیل اخالقیبه رذاوی ،  ذات انسانِدر عین الهی بودن که

 در هنگــام یبتــا ی بــ،)١٢٨ /نــساء( بخــل ،)٣٠ /بقــره(افــساد  ماننــد ؛)٢٧/ نــساء ؛۵٣ /یوســف(
 که همگـی در ...و )۵ ــ١ /فلق( حسادت ،)۴٩ /فصلت( حرص و آز ،)٢٠ /رجامع( یگرفتار

در صــورت عــدم . )۴٢۴ـــ۴٢٠: ١٣٨۵فرهادیــان، ( شه داردیــراو  ّش از حــدی بــیخودخــواه
وانات ین حتری پستّحد  خود را از دست داده و در یت انسانیتواند هو میانسان  ،تیترب
  قابـل کنتـرل و مهـار، ویبا ایـن همـه. )۴٢٠: همـان( ردیقرار گها نیز  ز آنتر ا فرومایهه کبل
 کـه )۵٠ــ۴۴: ١٣٨۶ نـوروزی،؛ ٩٣ /انعام( است انیر جسمی غای دهیو پدباشد  می )۴٠ /نازعات(
 نـسانر و شر در ایل به خی تما١.)٣۴: همان( استین مرتبه را دارترواال عروج به یستگیشا

در . )٨ /شـمس(نـد ک  مـیتکـن دو حریـ از ایکـیدنبـال ه  بشاری با اختووجود دارد و ا
شناسـی   انـساندر چـارچوب ی انحرافـات وهم دالیـل با هنجارها و یینوا همهم  ،جهینت
ر یـ از مراحل غعبورد با ی بایریشگی پیشناس ه جرمکت آن است یواقع .دشو ید بررسیبا

 ینـی دیشناسـ علـت یی همـسوۀدربـار، نیـبا شناخت جـامع انـسان و دی، لم و عیعلم
 با ینی نویقیقات تلفیقات الزم را انجام دهد و تحقیتحق) یکیزیف (یو علم) متافیزیکی(

                                                        
و گـاه ) ۵٣ /وسـفی(ند ک  می امرها ی بدی را به سویه آدمگوید ک سخن می قرآن از نفس اماره یگاه. ١

ا یـتـار ناهنجـار ند و بـر رفک  می عملکه به عنوان وجدان پاکسخن از نفس لوامه و سرزنشگر است نیز 
ه کـ است ی سخن از نفسزمانی نیز. )٢ /امتیق( ندک  می را سرزنشیوی، ردن به هنجار و ارزشکعمل ن
 دهـد  مـیده جلـوهی و پـسندیـک نی را امـرهـا ی و زشـتهـا یپردازد و بـد  می)با جلوه دادنیز(ل یبه تسو

 کـه همـواره وی را بـه سـوی گوید گری سخن می و گاهی نیز از نفس وسوسه) ٩۶/ ؛ طه ٨٣ و ١٨/ یوسف(
  .)٢٧/ فجر( رسد  مینانی هم به آرامش و اطمینفسپایان، در ) ١۶ /ق( ندک  می دعوتها ی و زشتها یبد
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ل کار در وقـوع جـرم شـکـ نقـش بزهی بررسـۀنـیژه در زمیوه  بی و علمینی دهای روش
  .)٧۵ ـ ۶٨: ١٣٨٢ ،علیزاده( ردیبگ

   اعتقاد به رسالت الهی و مسئولیت خطیر انسان.١ـ٢
 در مقابل رفتـار ییگو ت و پاسخیاحساس مسئول، گذار بر رفتار انسانیرثأ تعوامل از یکی

رسـالت . شدکـ  می را به دوشی رسالت بزرگاز دیدگاه قرآن کریم انسان. باشد خویش می
  :باز زدند رفتن آن سریها از پذ وهکن و ی زم،ها ه آسمانک یبه عهده گرفتن امانت بزرگ

  َإنا عرضنا األمانة َ ََّ َ ْ َ ْ َ َ ان إنه اکن ظلوما ِ ملنھا وأشفقن منھا ومحلھا اإل بال فأبني أن  ً السماوات واألرض وا َُ َ َْ َ ُ َْ ُ َّْ ِ ْس َ
ِ
ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ َِ ْ َ ْ َ َ

ِ
َ َ ْ َ َ َ ِ َ ِ

ْ
ِ ْ َ ْ

ِ َ َّ َ
ًجھوال ُ َ )٧٢/ احزاب(.  

اند که   گفتهیًمثال برخ؛ ن آیه نظرات مختلفی دارندی در ا»امانت«ن در تفسیر اّمفسر
موجـب ورود بنـده بـه بهـشت یـا جهـنم  و مخـالفتشکه اطاعـت   استیفمنظور تکلی

 آن بـا اسـتعداد شسـنج، ها و زمین و جبال آسمان  تکلیف برۀو منظور از عرضشود  می
 اسـتعداد نداشـتن ،از حمـل تکلیـف ها و زمین و جبال و مراد از امتناع آسمان هاست آن

  :اند ی دیگر گفتهبرخ. )٢٢/۶٨ :١۴١۵آلوسی، (باشد  می آن شپذیر برای
ــت ــراد از امان ــف، م ــه مــالک تکلی ــی اســت ک ــاب اســت ، عقل ــواب و عق ــاط ث من

(<http://kalamvaaghaed.blogfa.com/post/21>).  

. )٨/٣٧٣ :١٣۶٠، طبرسـی( »و لوازم آن است، مراد از آن معرفت خدا«گر یدی در نظر
قـت منحـرف نـشود یقر حیه از مـسکند ک  میانسان نه تنها تالشاند که  برخی نیز بر آن

کـه نـد ک ی مـیت دقت سعیگذراند و در نها ی نمیز به پوچی اوقات خود را نیه حتکبل
 ی مجـال،ییم خطـایاب جـراک ارتیبرامشغول باشد به طوری که  یکاعمال نهمواره به 

  .)٢٧: ١٣٨۶، نوروزی( ماندن باقی
سـپس ، )١٠۵ /همائد(ند ک  می اول انسان را متوجه اعمال خودۀخداوند متعال در درج

  :خواند  می خانواده و اجتماع مسئولیرا در برابر اعضااو 
زم آن مـردم و یـه هکـ ی خـود را از آتـشۀد خود و خـانوادیا دهورمان آیه اک یسانک یا

  .)۶ /تحریم( دینگه دار، ها هستند سنگ

  :فرماید  نیز میپیامبر اکرم
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ّورام بـن ( دیباشـ  مـیمـسئول ،گر و در برابر مردم خـودیدیک شما مراقب و نگهبان ۀهم

  .)١/۶: ١٣۶٨فراس،  ابی

 و ی اجتمـاعی رفتارهـاینتـرل جمعـکهـا و  دقت در مسئولیتی، ن نگرشی چنۀالزم
ه کـ افـراد اسـت ی خانواده و جامعه از سویها یاستکردن کن اهتمام به برطرف یهمچن

  .رددگ می  فساد در جامعهیها نهیردن زمکشتر و برطرف ی بین خود باعث همدلیا

   از لغویتوصیه به رفتار و گفتار برتر و دور. ١ـ١ـ٢
  به معنای تقوای خاص.٢؛ پرهیز از محرمات  به معنای تقوای عام.١: دارد تقوا سه مرتبه

در ، دوری از تخیالت واهی و مباحـات  به معنای تقوای اخص.٣؛ اجتناب از مشتبهات
  .)١۵۵: ١٣٨٧، جوادی آملی( پرتو اشتغال به واجبات و مستحبات

  :فرماید  میمیرکقرآن 
دامتان بهتـرین کـه کـد یـازماید تـا شـما را بیات را آفریه مرگ و حک است یسکاو ـ 

  .)٢ /ملک( دیرا دارعمل 
گمان شیطان میان آنان آشوب و   بی.بهترین است بگویندکه آنچه را  به بندگانم بگوـ 

  .)۵٣/ اسراء( .استار ک آشی انسان دشمنیطان برایهمانا ش .ندکاف ی میدشمن

خداوند متعال نفرموده گفتـار و رفتـار  در این آیات آن است کهف و مهم ی ظرۀتکن
 یزیانگ فـسادۀ زمینیبه نوع، »بهترین« یلید صفت تفضیه با قکشما باید خوب باشد بل

 ودهـد  مـی انـسان قـرار یش روی واال را پای شود و مرتبه  میطان و انحراف را متذکریش
، گفتار و رفتار باشد و ن افکارین بهترینش بیر گزک به فهموارهد یه انسان باکد یفرما می

  ١.بپرهیزدبخشی به رفتار خود از پرداختن به امور بیهوده با معنا
در هر لحظه ،  با دوری از غفلتبایدمن ؤ مًاساساکه د یفرما میدر این آیات  خداوند

 نیبهتـر، ن سـخنان و رفتـار خـوبیه بـکند کو تالش باشد ت تقوا و دقت را داشته ینها
ی او بـر مـدار هـا ند و تفکرات و گـزینشکت به معیارهای الهی انتخاب یبا عنا راها  آن

 بخواهد انتخاب کهماند  ی نمی مجرمانه باقۀشی اندی برایجه مجالینت در. ها باشد بهترین
  .)١٣۴: ١٣٨٧ ،گواهی( شود

                                                        
١.  َالذین  عن اللغو معرضون ُ ِ ْ ُ ِ

ْ َّ
ِ

َ ْ ُ َ ِ
َّ َ

) ٣/ منونؤم.(  
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ردن کمسائل لغو و بیهوده و مشغول پرداختن به ، انحراف انسان  دیگر از عواملیکی
 یکند سرانجام موجب تحرک نیدورها   آنه اگر انسان ازکذهن به رفتار مجرمانه است 

، ن رویـاز ا. دگـرد  مـیب عمـل مجرمانـهک مرتْ و شخصشود می انحراف ی به سویو
 ِبـه خـود، ر گنـاهکـرا فیز اند؛ کرده ینهنیز گناه کردن به ر کاز فیات، م و روایرکقرآن 

دهـد و   نمیمنؤز به می سوءظن را نۀ اجازیم حتیرککه قرآن  چنان ،شود  میگناه منجر
  امام صـادق،یتیدر روا. )١۶١: ١٣٨۶، محبی( ندک ی میگران نهی ددربارۀاز گمان بد 

  :ون فرمودی به حواریسیحضرت ع فرماید که می
دهم که نـه  تور می به شما دستور داد که زنا نکنید، ولی من به شما دسحضرت موسی

  .)١۴/٢۴٠: ١٣٨٧ّحر عاملی، ( تنها زنا نکنید، بلکه حتی فکر آن را به ذهن خود راه ندهید

با رعایت عفت و   از زنایریشگی پبرای هک بل،دینکزنا نکه د یفرما نمیز یم نیرکقرآن 
  .)٣٢ /ءااسر( اَنِّ الزاَُرَْ َالَو : دی زنا نشویکنزد یحتکه  دیفرما می ...حجاب و

   اسالمیۀ سفارش به اتحاد و تعاون در جامع.٢ـ١ـ٢
 افـراد یسـاز هنجارمندیتـالش بـرا« از وقوع جرم در واقع عبارت دیگری از یریشگیپ

شـوند و   مـی افـراد جامعـه مربـوطۀوب بـه همـک و سـریریشگی امروزه پ. است»جامعه
 ییاسـت جنـای سیـکدر چـارچوب  و شـهروندان هـا انجمنها،  استفاده از قدرت رسانه

الت کو بـا انـواع مـشدارنـد  هاییازی جوامع نۀهم. )١۴٠ـ١٣٩: ١٣٨٢الزرژ، (  استیضرور
احساس   ونکنند یارکهمبا یکدیگر  جامعه یط اعضاین شرایاگر در ا. باشند  میریگدر

 فـراهم ی و فرهنگـیاقتـصادی،  اجتمـاعهـای بروز بحرانۀ نیزم، ندداشته باشمسئولیت ن
بـه . )٨١ــ٧۶: ١٣٨٧ غفـاری،( م خواهـد بـودی وقوع جرای برای بستر مناسبن مسئلهیشده و ا

دهـد و  ی اسـت کـه رخ مـی جرایمـۀیاجتماع مسئول کل، دان بلژیکی ریاضی ر کتلهیتعب
 که اجتماع آلـوده یزمان  وستی نیگریز دیدر دست اجتماع چ اجراۀ  جز وسیل،بزهکار

  آذر،مـساواتی( اعمال بزهکارانـه نـشوندب خواهد بود اگر افراد دچار انحراف و یباشد عج
  ١:یاسانکر الی و به تعب)٢٣: ١٣٨۴

  .)١۴٣: ١٣٨٧، سالحی( ه خود پرورش داده استک است یارانک بزهۀستیجامعه شا هر
                                                        

1. Lakasany. 



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٢١

١٣٢  

  :دیفرما  مین بارهیم در ایرک قرآن
 اَُاوَعَت َ ِّربْ الَ   .دی دهیاری یزگاری و پرهیارکویکگر را به نید؛ یک)٢/ مائده( یَوْقَّالتَ وِ

ویـژه ه ای با معیارهای الهی بـ  ایثار و تعاون اجتماعی در جامعهۀاز ظرفیت مناسب روحی
نهی   آن امر به معروف ونمونۀ بارزکه ـ افته ی  سازمانِیتک مشارییاست جنایتوان در س می

دسـتگاه ارگزاران کـ ی را بـرایمـکار ی بـسیهـا نـهیه هزکـ استفاده نمود ـ استاز منکر 
 ی مـدنۀت جامعک مشار.ه از انحرافات خواهد داشتی اولیریشگیپدالت کیفری برای ع

افتـه یت یـ جهـان اهمیشورهاک اغلب ییاست جناینون در سکا همی،  دولتیهاالگودر 
  .)٣٧: ١٣٨٧، مارتیدلماس ـ ( ودش  میدارمعناو است 

رو  همسئوالن روبـژه یوه  بآن افراد یتیمسئول ی اسالمی با بۀبروز انحراف در جامعاگر 
. یابنـد گیـری مـی چـشمم رشـد یرود و جـرا  میانیا و قبح اعمال مجرمانه از میح، شود

خـود را بـا ، می از جـرایریشگیـ پبـه منظـورهـا   از ارزشینینش د با عقبیآنگاه جامعه با
، مـسئله با پاک کردن صورت، جای پیشگیری از جرمه  و بدهدق ی تطبیخواست عموم

د مواجـه ی شـدیفرهـاکی بـا یان الهـیـ ادۀه در همـکد ینمازدایی   جرمناپسندی رااعمال 
  گوید می جرم ۀ اروپا درباریگزارش شورا. اند بوده

 ۀدیـه پدی علیفرکینش ک در برابر وایاجتماع ـ کیرهای پزشی متغینیاست جانشیبه س
 »یفـرکین اقـدام کـ ممیهـا نیجانش «عنوانه نها بیشود و ا  میت دادهیمجرمانه اولو

ــ  ماننــد ی جنــسۀ واجــد جنبــۀ اعمــال مجرمانــیبعــض « همچــونیژه در مــواردیــو هب
ی، شکـ رفتارهـا همچـون نوزادیا بعـضی یینما  با محارم و عورتیزنای، دوست کودک
  .)همان(  استفاده شود»لکاد به الید و اعتی شدیمستی، آزار کودک

ن اقدامات تنهـا ی با او یابند تغییر میم یار باز هم نوع جراکن راهیه با اک جالب آنیول
 و در شـود  مـیجه رشد و سعادت منحـرفی و در نتی واقعیها ق و ارزشیجامعه از حقا
  .گیرد  می از انحرافات قراریگریمعرض نوع د

کاهش  اشباع جنایی نیز به همان نسبت ۀ درج،اگر کارکرد و محیط اجتماع اصالح شود
اگـر . )۴٨ش: ١٣٨٣، مجلۀ حقوقی دادگستریینی، حس: ، به نقل از٧/۴٠٨: ١٣٨٧ّحر عاملی، ( یابد می

ناچـار راه ه  سیاست جنـایی بـ،مین امنیت نداشته باشندأافراد جامعه کارکرد خود را در ت
المــات کشــنود م. پیــشگیری وضــعی خواهــد پیمــود ماننــد هــا افــراط را در ســایر زمینــه
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خود را در سلب منفی رات یثأ ت،یهرچند قانون،  مداربستهیها نی و نصب دوربشهروندان
ن یمأ تـ،یریشگیـهـدف مهـم پ؛ زیـرا  شهروندان خواهـد داشـتیت روانیآرامش و امن

ممکـن هنگـامی در واقع اجتناب از شـمار بزرگـی از ممنوعـات فقـط  ١.باشد یت میامن
و در عمـل شـود بینـی  منطقی و مشروع مردم به صورت قـانونی پـیشنیازهای است که 

 ،باشـد  میاعضای جامعه  حکومت وۀ عهدر بهمزمانفراهم گردد که مسئولیت این امر 
  .)٢١٧: ١٣٨٣، سیاست جنایی اسالم، همو(است  و نه قابل اجر صرف نه معقولِمجازات وگرنه

 یکـدیگر برابـرمـردم را در فراوانی وجـود دارد کـه  مقررات ،ی الهیدر اوامر و نواه
 یکـدیگر نیازهـای در رفع ًنیاخبر باشند و ثایکدیگر با از حال ًتا اوالدانسته است مسئول 
نیازهـای رفع ،  ارحامۀصل، ترغیب به انفاق همراه با اعتدال. )١٠٠: ١٣٨٨، عـارفی( بکوشند
خمـس و (ی مختلـف هـا  با احکام و مقرراتی مانند پرداختن عـوارض و مالیـاتمؤمنان
هـا و صـفات ناپـسند  ی از آلـودگهـا قلـبر یـز تطهی شدن اموال و نک موجب پا،)زکات
ی در از بـین بـردن ناپـذیر و آثـار انکار)١٠٣/ توبـه(گـردد  مـی یدوستدنیاون بخل و همچ
مــی کــه بــه طــور مــستقیم یــا یجرااز هــای اقتــصادی ارتکــاب جــرم و پیــشگیری  زمینــه
 یجـا بر ،شوند  میوزی و عدم توزیع صحیح ثروت مربوطاند ثروت، مستقیم به فقر غیر
  .)٢١٧: ١٣٨٣، سیاست جنایی اسالم، حسینی( گذارد می

 عنـوان بـه جامعـه هک اهداف و آنچهۀ دربار فرد و جامعه نیب یهمبستگ رفتن نیاز ب
 یهنجارهـاۀ رازیشـ کـه شود  میموجب ،خود متصور است یاعضا یرفتار برا یالگوها
ی، فـرد یها شیبر گرا جامعه یها نندهک جه نفوذ نظارتی و در نت بگسلداز هم یاجتماع

. )٢٢: ١٣٧٩، سـتوده( شـوند خود رهـا حال  بهًباید و افراد تقربده خود را از دست ییاارک
 ،ت داردیش افراد به جنای با گراای ژهیارتباط و، رامونیت پی افراد به جمعیوستگی پۀدرج

 نـسبت معکـوس بـا ،تیـش بـه جنایزان گـرایـ که مندمعتقدشناسان   که جرمای به گونه
 )١٠/ حجـرات(منـان ؤان میاصالح م. )۵٧: ١٣٧٢بست، (دارد  افراد با جامعه یوستگی پۀدرج

م یبت و حفظ حـری از غیدور ،)٢٣ـ٢٢/ ص( ها یردن اختالفات و دو دستگکو برطرف 
                                                        

 ی وضـعیریشگیـرد پیکرو رم باه از جی اولیریشگی پ،میرک قرآن ییاست جنایسدر  شایان توجه است که. ١
 جـاد تفرقـه ویابـرای ه کرد کب مسجد ضرار اشاره یان تخریتوان به جر ؛ برای نمونه میار نشده استکان

  .)١٠٧ /توبه( ن ساخته شده بوداناه مسلمیتوطئه عل
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حـق  عفـو و گذشـت در، )١١/ توبـه( در حقـوق یتـساو، )١٢/ حجـرات( افـراد خصوصی
 اختالفـات و ۀ ریـشمحـو دینـی در ی همبـستگجایگاه ممتازانگر ی ب)١٧٨ /بقره(گر یدیک

  . استانحراف

  یات اخروی حی اعتقاد به جاودانگی انسان و برتر.٢ـ٢
 یکعنوان ه ا بیو دن، ریقت فناناپذی حقیکعنوان ه رفتن انسان بیپذ،  اعتقاد به معادۀالزم
ا دسـت یـن دنیـ اید از آبـادانیه انسان باکست ین بدان معنا نیالبته ا. ر استیپذ فناۀدیپد

اد مـرگ و یـ. ر شده اسـتیتعب» سفر«ز مرگ به  ایدر فرهنگ اسالم .)۶١/ هود(بردارد 
 و )۵٠١: ١٣٨٣رمـضانی گیالنـی، (  اسـتیزدگیـادنمـرهم بـرای ن یحوادث پس از آن بهتـر

 در ١اتزکـ کجـ. ه از جرم باشـدیاول یریشگین عوامل پیتر ه از مهمکت آن را دارد یقابل
 :دانـد  مـیرترثؤاب جرم مکدو عامل مهم را در ارت، » جرمیها یبندگی فریالگو «ۀنظری

ه کـنیادوم . رسند  می به نظریداشتن ه در ابتدا دوستک ییزهای چهای نهیزم شی پنخست،
 سلیمی( ندک  میتالشیزی دن به چی و رسکاری انجام چه یبرا، اب جرمکفرد هنگام ارت

: دارد  مــیانیــ و بکنــد اشــاره مــیلفــه ؤن دو میــابــه  ،میرکــقــرآن . )۴٣٣: ١٣٨٧،  داودیو
 ی زنـدگۀیسـرما«نیـز  و )١٨۵/ آل عمـران(» ستیب نی فریاالک جز یزیا چی دنیزندگان«
 حـب یعنـی  انحـرافعامـلتواند هر سـه   مین نگرشیه ا ک)٧٧/ نساء( »ز استیا ناچیدن

  .ندک یا و حب شهوت را در فرد خنثیحب دن، مقام

   اهداف و الگوهای انسانیۀارائ. ١ـ٢ـ٢
ابـزار و وسـایل ( ، مـادی)ها اسطوره  باورها واهداف،(شناختی  ِ دارای سه عنصریهر فرهنگ

بـا نیـز اسـالم . )٧٢: ١٣٨٢، کـوئن( اسـت) داب و رسوم و قـوانینآ( و قواعد سازمانی) مادی
پـردازد و  مـیالگوهای برتر الهی و انسانی ئۀ  به ارا،ها به الگوگیری نیاز روحی انسانمالحظۀ 

برتـرین الگوهـای بـشری معرفـی  را  و رسول اکـرمپیامبران به ویژه حضرت ابراهیم
  .(<http://www.quran-p.com/index.php/page,articleView/articleID,452>)کند  می

الن کـ به اهـداف یانیتاب وحکات ی چهارم از آیکقرآن کریم با اختصاص حدود 

                                                        
1. Jack Katz. 
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 ی خـارجیق الگوهایاز طر، ها ها و ارزش ستهین بایی و تب١ اخالقۀنیژه در زمیوه ب ردُ خو
 خواهـد مـیه کـ یهنگـامقـرآن . ده اسـتیـ اهتمام ورزیل اخالقیت و رشد فضایرببه ت

ت یشخـص، ار سـازدکمان آشـی در برابر اهل ای و تجسمینی را به صورت عیّلکاهداف 
  .)۴٨ و ۴١/ ص ؛۴١/ مریم؛ ٢١/ احزاب( کند را ترسیم میامبران ی از پیک هر یعمل

 تنظـیم اجتماعی های هنجارها و ارزش ها از طریق اهداف انسان که  است معتقددورکیم
 و حصر ّحد یب آرزوها و اهداف، هنجارها و اهداف رفتن نیبا از ب .است و محدود شده

مـی و ائنارضـایتی دی، هنجـارنا ،تواننـد ارضـا شـوند ینم هکاز آنجا   ودنیآ یوجود م به
 را یگانـه معیـار  تقـوا، مکتب الهی اسـالماما. )٨۵: ١٣٨۶، پـور رفیع( دیآ ید میکژرفتاری پد
بایـد بـا ایـن نیـز نتیجـه سـایر اهـداف   در.)١٣ /حجـرات(است ها قرار داده  ارزیابی انسان

  .دنهدف نهایی تنظیم شو

ت و شـدت یـحتم(مجازات اخـروی تهدید به و   تشویق به پاداشراهکار .٢ـ٢ـ٢
  )مجازات در

گـاه ًنـد و کـامالدا  مـیانسانی که به آخرت اعتقاد دارد و آن را منزلگاه ابدی خویش  آ
 در سنجش سود و زیـان اعمـال خـود ،است که از پاداش و عذاب الهی گریزی نیست

ها و منافع زودگـذر  کند و هرگز لذت  نمی دنیایی توجهیها  و مجازاتها فقط به محاسبه
 حاصل از ارتکاب جـرم و گنـاه را بـه پیامـدهای سـخت و جانکـاه آخرتـی آن تـرجیح

 سـاز صـفت نـهیزم عنـوان به مجازات دنیوی و اخرویبه  تهدیداز  میرک قرآن. دهد نمی
 برای هر گـروه ، نقدیۀمانند جریم تأثیر کیفرهای دنیوی. )١۶ /زمر( اد نموده استیتقوا 

جرم و  «هکنی ااند دهیز به آن رسی نیشناسان غرب آنچه جرم. ن امری نسبی استااز مجرم
،  و این امر»رانه داردیشگی پیزیر  برنامهنفع در ی افراد ذی برایادیت زیترس از جرم اهم

  .شود  مینیمأ مجرم تیری احتمال دستگافزایش با ًغالبا
سـنجش احتمـال  ماننـد هـایی لفـهؤن است افراد با نگرش صحیح یا غلـط بـه مکمم

                                                        
 آیـه ۴٠٠کـام و  آیـه راجـع بـه آیـات االح۵٠٠،  قرآن کریم مربوط به موضوعات اخالقیۀ آی١٧٠٠حدود . ١

هـای  باشد که با عنایت به افزایش و پیچیدگی روابط اجتماعی و رشـد ناهنجـاری مربوط به مسائل اعتقادی می
 رسـد  مـی همگان جهت اصالح بنیادین مسائل اخالقـی در جامعـه ضـروری بـه نظـرۀتوجه ویژ، اخالقی

(<http://1quran.blogfa.com/1390/11>).  
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ف یـد و تحریسـف قـهین افـرار مجرمـ، ف دلخواه جرم به نفـع حکومـتیتعر، دستگیری
 ، شـوندتـر گستاخ ارتکاب جرم درو نترسند مجازات از ی، ن جزئاعدالت به ضرر مجرم

بـه ایـن بـاور ایجـاد  متفاوت است و مهم ًامالک وضع ی اخرویها  در مورد مجازاتیول
کیدبر مجازات اخروی  یان الهی ادۀهم.  افراد استدرت یواقع کـریم  و قرآناند  کرده تأ

در ایـن . )١٠٣ /هـود(هـد د  مـین نوع ترس توجـهی جامعه را به ا،شناسی نیز از لحاظ روان
 تـشویق بـراید یـامراهکـار از ، اخـروی خداوند متعال ضمن بیم عذاب دنیوی وراستا، 
انـد کـه  شناسان نیـز پـی بـرده امروزه برخی جرم .)١١٩١/  بقره؛۴٨/ انعام( دینما  میاستفاده

س بـر اسـا. دیـمد به حساب آآارک یتواند اهرم  میزیق نیتشوراهکار ، نترل رفتارک یبرا
و » روانـه جکـا یـ نامـشروع یها دسترس بودن فرصت در «،»ی افتراقهای فرصت«نظریۀ 

 منجر به وقوع جـرم، » مناسب برای ارتکاب جرمیها  فرصتیفراوان ور بودن در غوطه«
رد و هـیچ عامـل بازدارنـده یـا یگ  می نظر رشوهۀ ارائیه براک یاستمداریشود مانند س می

تواند امید وی  و تنها عامل بازدارنده می )٣۴٠ــ٣٣٧: ١٣٧٨ز، گیدن( کند مجازاتی احساس نمی
 از مجـازات دنیـوی و اخـروی، ترساندنبنابراین در کنار . داری باشد به جبران این خویشتن

  .ن افراد استیدر بای  اندیشهن یردن چنکنه ی نهاد،ترین عوامل بازدارنده یکی از مهم

  یمانه بودن حوادث زندگیاعتقاد به شعور عالم خلقت و حکراهکار  .٣
 )١٨/ مائـده( آن به سوی خداوند در حرکت هستند  جهان و موجودات،از منظر قرآن کریم

او ح ی تـسبْ ذرات عـالمۀ و همـاوینـد از جمـال و جـالل ای مرتبهمظهر  مخلوقات ۀو هم
 ها و م عرضه شدن بار امانت به آسمانیرکدر قرآن . )۶٨۶: ١٣٨۶، غیاثی کرمـانی(گویند  می
 ،٢)۶٩/ انبیـاء( میسرد شدن آتش بـر حـضرت ابـراه، ها رفتن آنیها و نپذ وهک ن ویزم
 ...و )٧٩/ انبیـاء( ح خداونـدی در تسبها و پرندگان با حضرت داود وهکصدا شدن  هم
ح ی و تـسبین الهـی فـرامی اجـرای بر فهم و شعور پرندگان و جمـادات در راسـتایهمگ

عت و ی تصرف در عالم طب،ن رویاز ا. )٣۶: ١٣٨٣النی، رمضانی گی(کنند  داللت میخداوند 
 یر خـدا اعتبـاریـ در مـورد غهـا تیـ است و تمام مالی خدادادی حق، از آنیبردار بهره

                                                        
١ . َإنا أرسلناك َ ْ َ ْ َ َّ ريا ونذیراِ ق  ً با ِ َِ َ ً َبش ِّ َ ْ

ِ.  
٢ . َقلنا یا نار کوىن بردا وسالما  إبراهمي ِ َ ْْ َِ

َ َ ً َ َ َ ً ِ
ُ ُ َ َ َ ْ ُ

.  
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 آن ی جـایگاه خداوند متعال است که انـسان در جـایّعت تجلیطبعالم ، نیابنابر. است
ِوهللا  :کند  میافتی را دریحضور اله ِّ َ املشرق واملَ َْ َْ ُ

ِ
ُغربْ ِ

َفأ ْ لوا فمث وجْیَ  ْ َ َّ َ َ ُّ َ ُ َ ِه اهللاَ ّ ُ )یکی. )١١۵/ بقره 
خود  بهکه حوادث زندگی خودن مهم است یتغافل از اانسان، ِ احتمالی انحراف لیاز دال
در راستای سـنت امتحـان و  ـیان بدون اذن الهی ّای حتی جن  ذرههیچ و ١افتند نمی اتفاق

د بـه خـاطر آنچـه از دسـت یو نبا )١١ /تغابن( رسانند یی نم به انسان ضررـ یلهحکمت ا
انـسان . صـدد جبـران آن برآمـد  دریمتـی و به هر ق)٢٣/ حدید(ن شد ی اندوهگ،رفته است

 )١/١٠٢: ١٣٧۶، اسمیت زیلیک و(  خداوند متعال غافل شودی به سویر عالم هستیِد از سینبا
  .، ارزش وجودی خود را فراموش کندناشایستو با اشتغال به امور بیهوده و ارتکاب اعمال 

  های وقوع جرم در عالم خلقت  زمینهۀتوجه دادن به سنت ابتال و کلی. ١ـ٣
ه بـه صـورت کـ شناسـی  جـرمهـای هیـجـامع نظر ریـ سطحی و غیردهایکخالف رو بر
کید می...  ویاجتماعی،  وضعیریشگی به پیعدُب کت ر کم هرچند منیرکقرآن ، نندک تأ

و ضـمن توصـیه بـه پیـشگیری نیـست   بـا آن٢ فردی و اجتماعیۀو مبارززا  های جرم زمینه
اط الزم را انجـام یاحتکه دهد   میده دستورید  به بزهـمانند تخریب مسجد ضرار ـوضعی 

ن ی از اتر قی عمی با نگرشی ول،٣)١٩۵ /بقـره(ت قرار ندهد کداده و خود را در معرض هال
ه را که بر روی زمین است زینت آن قـرار دادیـم دارد که ما آنچ های سطحی بیان می دیدگاه

 ۀنـی موارد را در نهایت زمۀو هم )٧ /کهـف( ارترندکویک نیک دامکه کم ییازمایرا بها   آنتا
عد پیشگیری از جرم، تعادل را رعایـت ُداند و در کنار بیان سنت ابتال، در ب امتحان انسان می

 های رغم تالش به. دهد  انسان قرار میۀیافت یت تربۀکند و مبنای اصلی مسئولیت را بر اراد می
: ١٣٨٧ و کـیچن، اشـنایدر( میش روزافـزون جـرایل مهم افـزای از دالیکید یشا، شناسان جرم
ن ی ارز بیشناسان ن  از جرمیالبته برخ.  جرم باشدۀجانبه به مسئل  غفلت از نگرش همه،)٧٩
کیدت یواقع ، آورد  مـیه دزد بـارکـست یـت نیـن موقعیـا ،گاروفالو ریبه تعب. اند هکرد تأ
 در ی الههای شیآزما. ستکیدزد که دهد   میدارد و نشان میت تنها پرده از راز بریموقع
. )١۵٢ /آل عمـران( ریـشه دارد جه پرورش بندگانی نهفته و در نتیردن استعدادهاکوفا کش

                                                        
  .تواند عامل معناداری در پیشگیری از جرایم به ویژه در جرایم علیه اموال و محیط زیست باشد این نگرش می .١
  .رک از منینه مانند امر به معروف و. ٢
٣ . اهللاِیلِبَ سِوا ىفُقَِْأَو ِ َ اهللاَّنِوا إُنِسْحَأَ وِةَکُلْھلتَّ اَىلِإ ُیمکِْدْیَأِوا بُقْلُ تَالَ وّ ْ احملُّبُِ ّ ُ   .َنيِنِسْ
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ان کـه  همچنـ،بگیـرد  نسبت به هر موضوعی ممکن است انسان مورد ابتال قـراربنابراین
  .)٣٢٣: ١٣٨۵، فرهادیان؛ ٢۴٩/ بقره( دیآزما ی می آبیسپاه طالوت را به جو خداوند

  :دیفرما  میمیرکقرآن 
شـوند و   مـینند به حال خود رهاکمان یه اظهار اکن اندازه یردند همکا مردم گمان یآ

  .)٢ /عنکبوت(؟ ش نخواهند شدیآزما

  :دیفرما  میانین بینش را چی آزمایگر گوناگونی دیم در فرازیرکقرآن 
هـا   شما را با اموری همچون ترس، گرسنگی، زیان مالی و جانی و کمبـود میـوهۀ همًقطعا
  .)١۵۵/ بقره( نندگانک م و بشارت بده به استقامتینک  میشیآزما

کـه خداونـد   همچنان،نیست سانیک نسبت به بندگانش یش الهیبنابراین سنت آزما
 .)٩: ١٣١٧زاده،  مـسلمی(کند  یقرباندهد تا فرزندش را  یممتعال به حضرت ابراهیم دستور 

مین امنیـت أ پیـشگیری از جـرم و تـآنشناسی که هدف نهـایی  در نتیجه بر خالف جرم
کریستی نیل  است، ـساز های انسان بدون عنایت الزم به قربانی شدن اخالق و ارزش  ـجامعه
  :گوید میگذاران عدالت ترمیمی  از بنیان

جـرم علیـه شـرافت ...  عایـد شـده اسـتشناسـی باری از جـرم تأسف ۀیجاکنون نت هم
اسـت  کاهش چشمگیری در کشورهای اسکاندیناوی داشته ،تهمت توهین و، دیگران

 بلکـه بـه ،شناسی است ولی این نه به معنای احترام به شرافت و در نتیجه موفقیت جرم
  .)٨ش: ١٣٨۶( حترام باشداست که از شرافت اندکی باقی مانده است تا قابل ااین معن

  مشورت و اعتدال در زندگی، ه به تعقلیتوص. ٢ـ٣
 نشی گـزْاریـ اختۀالزمـ ،میار انـسان باشـیـاگر در ارتکاب اعمال مجرمانـه قائـل بـه اخت

گاه نش رو ی پهای زمانی که انسان از گزینهباشد و تا  می ن ک ممصحیحنش یگز ،باشدآ
، در کنار تعقـل.  منحرف شودویه کن است ک مم،یالت انسانیست و با توجه به تماین

 موجـب کـه ١)١۵٩/ آل عمـران(  اسـتی قرآنـۀدی پـسندهـای وهی از شیکیردن کمشورت 
 هـای قـضاوت  وگیـری میاز تـصمایـد و گـران اسـتفاده نمیداندیـشۀ شـود انـسان از  می

گاهی از یعجوالنه و انحرافات ناش گـاهبه ز ی نیدر موارد.  بر حذر باشدناآ   ازیرغم آ
                                                        

١ . َوشاور ىف األ ْ
ِ ْ ُ ْ ِ

َ ِمرَ ْ.  
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 و ی از هـویرویـل پیـدله بـ، مواد مخدر ات ویز مانند استعمال دخانی چیک های آسیب
 یی نهـاۀجـیم نتیرکـقرآن . )٩٧ :١٣٨۶، نوروزی( راهه رودیبه بکه انسان ن است کهوس مم

مع أو نعقل ما  :کند میان یدن به اهل دوزخ بیعدم تعقل را انحراف و گرو َوقالوا لو کنا  ُ ِ ْ َ ْ ََ ُ َ َْس َّ ُ ْ َ ُ ِ کنا ىف َ َّ ُ
اب الـسعري ِأ ِ َّ ِ َ ْ َ
 )فرونـشاندن جـرم و موجـب کـه هـر دانـشی شایان ذکر اسـت. )١٠/ ملک 

 صالح و فـالح و موجب قرآن است که ِنظر ّ مدِبلکه فراگیری دانش ،شود  نمیانحراف
شه یـ را پی الهـیتقـوا« :فرمایـد  مـیخداوند متعـال. شود  میهای انسانی افراد رشد جنبه

 اریـمع پس علـم بـه آنچـه امـروزه در .)٢٨٢/ بقره( »دهد  میمیند به شما تعلخداو  ودینک
  .١)٢٨/ فاطر( نیست  محدود،شود  می مطرحیعلوم تجرب ابزار

 خواهـد کـه یی مـی و دسـتورهاها ان آموزهیسپس با ب. ردیپذ  می راها زهی انگۀقرآن هم
 قـرآن از بـشر. دیجاد نمایا را در خود یتیتوازن و تعادل شخصها  ی آنریارگکانسان با به 

ار کـا انیـوب کرا سـرهـا   آنه، نـه آنکـبـورزد اهتمام ها زهیتعادل در انگبه ه کخواهد  می
رون رانـدن آن یـبی، تیجاد بحران در تعـادل شخـصیزه در واقع ایوب انگکرا سریز ؛دینما
گاهی ضمیسو به جـه ی و در نتی روانـهـای یماری بروز بهای نهیردن زمکفراهم ، ر ناخودآ

  مات و انحرافات استیبروز نامال
 دنیـا نـشود و ّانسان دچار حبکه کند   میعد تالش برای امرار معاش نیز توصیهُدر ب

 ؛٢)٣٩ /نجـم(د نباشـ از آبادانی زنـدگی خـویش غافـل ،عین حال با بیکاری و سستی در
 یتـیروادر . باالترین نرخ ارتکاب جرم را نیـز در پـی دارد، که بیشترین نرخ بیکاری چرا

  :فرماید  مییامام عل
الحدیـد،  ابـن ابـی(  گنـاه دراز شـودیسوه  بیرود و دست و  میار زشتکدنبال ، اریکب

١٣٨۶ :٢٠/٣٠٣(.  

  گیری جهینت
ه شـخص کـاست  اب عمل مجرمانهکند ارتی فرای شناخت و بررس،شناسی موضوع جرم

 عوامـل و ۀنـد و همـک یفـا مـی امیانن ی را در ای نقش اساس،عنوان فاعل جرمه ار بکبزه
                                                        

١ . تلف ألوانه کذل ِومن الناس والدواب واألنعام 
َ َ ُ ُ َْ ْ َ ٌ ِ َ

ْ ُ
ِ َ َ ْ َ َ َ َِّ َّ َّ

ِ َ ىشَكِ َ إمنا  ْ َ َ َّ ُ اهللا من عباده العلماءِ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ ْ ِ َ ٌ إن اهللا عزیز غفورّ ُ َ ٌ ِ َ َ ّ َّ ِ.  
٢ .  ْوأن َ ِیس لإلَلَ

ْ
ِ َ َّن إالاَسْْ

ِ َ ما سعیِ َ َ.  
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هـدف نهـایی از تـشکیل و . گیـرد شکل می او ۀافتی تی تربۀ ارادبر محور جرم های زمینه
 ناکامی ،ی مطهراستادبه نظر . باشد  میکنترل و پیشگیری از جرمشناسی،  گسترش جرم

، ریـزی  زنـدگی از نگـاه قـرآن عـالوه بـر اشـتباه در برنامـهۀو گمراهی انـسان در صـحن
گردد و  می او از هستی نیز برۀبینان واقع  به تفسیر و تلقی غیر، و نظام رفتاریگذاری قانون

آموزش حکمت و حقایق هـستی در کنـار تـالوت ، به همین دلیل در این کتاب مقدس
 یبه عنوان عامل مؤثر در جهت رهایی انسان از گمراهـ، تزکیه و تعلیم وحی، آیات الهی

  .)١٨ و١٧ش: ١٣٨٧ ،یسجاد(مطرح است 
 اولیـه از جـرم و یبخشی بـه زنـدگی و پیـشگیر معنا،ن کریمآهای قر هر اساس آموزب

 ،سیاست جناییاین هدف نهایی . ین سیاست جنایی قرآن کریم استتر اصلی، گمراهی
یافتـه   تربیـتۀ اول در جهت رشد خود با ارادۀیی است که در وهلها تعلیم و تربیت انسان

رشد مقطعی برخـی جـرایم و وجـود برخـی بنابراین  . کنندپرهیزبتوانند از ارتکاب جرم 
 ِی فـردی و اجتمـاعیهاسـاختارتر،   و مهمنداردزا جای نگرانی عمیق  ی جرمها موقعیت

 ـ هـای فرهنگـی لفـهؤصورت کارکرد صـحیح سـایر م حل و فصل انحرافات است و در
گاهی ح سطیارتقا رشد و، پویاییموجب  ْ کارکرد مثبت جرایم،اجتماعی افراد  فهم و آ

، آموزشـی،  تربیتـیۀ از معـانی سـازندای مجموعه، این اقدامات پیشگیرانه. جامعه است
  .گیرد  میاقتصادی و سیاسی را در بر، فرهنگی، اجتماعی

 و تـر شناسی قرآن با رویکردی عمیـق شناسی و هستی های انسان لفهؤم، از سوی دیگر
کیـدبـا شناسـی،  ی جرمها  از یافتهتر گسترده  ، انـسانۀل انتخـاب و آزادی اراد بـر اصـتأ
 یسـاز امتحـان و ابـتال نهی را زمشناسی  عوامل ارتکاب جرم مذکور در جرمِ اغلبًاصوال

و به بزهکـار داند  می و تقوا ینترلک را خودیریشگی پمهمد و محور ینما ی میانسان معرف
کـه تا زمـانی   اعمال مجرمانهۀباشد و نتیج  می اوِ واقعی خوددیدۀ دهد که بزه  میهشدار

گردد و اگر در ایـن دنیـا مجـازات نـشود  می اول به خود او برۀدر وهلنکرده است، توبه 
، نیبنـابرا.  خود باشـدۀترین اعمال بزهکاران گوی کوچک  در روز قیامت باید پاسخًقطعا

 ۀیـبـر پا  ـ خلقتینیوک ابتال و خطر در نظام تهای نهیزم، قرآن کریمهای  آموزهبر اساس 
د با اعتدال و ی جامعه باۀشه وجود دارد و اقدامات پیشگیرانی همـ ی الهۀ انسان و ارادافعال

  . باشدها رشد انسانبا هدف  قرآن کریم و های ر اهداف و آموزهی با سایهماهنگ
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  یشناس تابک
  . ق١۴١۵، هیتب العلمکال دار، روتیب، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، محمودیدسی، آلوس .١
  . ق١٣٨۶، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، شرح نهج البالغهالحدید، عبدالحمید بن هبةاهللا،  ابیابن  .٢
 ،تهـرانی،  فـرزان سـجودۀترجمـ، ریزی شهری برای پیشگیری از جـرم برنامه، چنکی تد چارد ویر، دریاشنا .٣

  . ش١٣٨٧ ،ناجامطالعات تحقیقات و سازمان 
  . ش١٣٧٢، یآستان قدس رضومشهد، ، دیدون وحیفرۀ ترجم ،شناسی جنایت جامعه ، میشلژان، بست .۴
  . ش١٣٨٨،  نسیم بهشت، قم،نیآقر هشدارهای ،ابوالفضلی، بهشت .۵
، ٢٣ۀ شـمار ،سـال شـشم، فـصلنامۀ کتـاب نقـد، »ینـیسم دیـ و پلورالیتحمل اجتماع «،دیحم، ایپارسان .۶

  .ش ١٣٨١
، اخالقـی معرفـت، »ام خـانوادهکاسـتح وت یـنـی در تربیهای د نقش التزام به آموزه«، احمد ی عل،یپناه .٧

  . ش١٣٨٩، ٢ ۀشمار
  . ش١٣٧٨ ،اسراء، قم، علی اسالمی تنظیم و ویرایش، )تفسیر قرآن کریم(تسنیم عبداهللا، ، جوادی آملی .٨
یعهّحر عاملی، محمد بن حسن،  .٩   . ق١٣٨٧، قم، آل البیت، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشر
   ش١٣٨٠، دانشگاه مشهدمشهد، ، چاپ دوم ،اسالمی شناسی روان، دابوالقاسمیسی، نیحس . ١٠
 ۀمجلـ، )میزگـرد پیـشگیری از جـرم( »جایگاه پیشگیری در حقوق کنونی ایـران «،سیدمحمد، حسینی . ١١

  . ش١٣٨٣، ۴٨ۀ شمار، حقوقی دادگستری
  .ش ١٣٨٣ ،دانشگاه تهرانتهران، ، جمهوری اسالمی ایران سیاست جنایی اسالم و، دمحمدیسی، نیحس .١٢
دفتـر نـشر فرهنـگ ، تهـران،  بیست و یکم چاپ، اسالمیۀطرح کلی اندیش ،یدعلیسای،  خامنهحسینی  . ١٣

  . ش١٣٨۶ ی،اسالم
یۀ بصیرت، »نهای قرآ پیشگیری از جرم در آموزه «،اهللا قدرتی، خسروشاه .١۴ هـای  ، سال دهم، شمارهنشر

  . ش١٣٨٢، ٣١و٣٠
  . ش١٣٨۶ ،یدفتر انتشارات اسالم،  قم،چاپ دهم، معارفی از قرآنسیدعبدالحسین، ، بیدستغ .١۵
، تهـرانحـسین نجفـی ابرنـدآبادی،  ترجمۀ علی ،های بزرگ سیاست جنایی نظام ی،ر ی، میمارتدلماس ـ  .١۶

  . ش١٣٨٧ ،میزان
 ابـراهیم ۀترجمـ، شناسـی دیـن  انـسانۀدربار، کل لمبیکما و رییزگل. د و استفن ی آنمار،تییدوال مالف .١٧

  . ش١٣٨۶ ،توستهران، جوانه ، پور موسی
  . ش١٣٨۶ ،سروش، تهران، اجتماعی یا آشفتگی آنومی ،فرامرز، پور عیرف .١٨
  . ش١٣٨٣ ، نینوا، قم،شناسی آمدی بر کلیات گناهدری، النی گیرمضان .١٩
 ،چـاپ هفـتمی،  عـدالتیتقـ  وید قنبـری جمشۀترجم، اختر فیزیک مقدماتی نجوم و ،تیاسم و یکلیز .٢٠

  . ش١٣٧۶ ، دانشگاه امام رضا، مشهد
 ،آوای نـور، تهـران، چـاپ پـنجم، )شناسـی انحـراف جامعه( شناسی اجتماعی آسیب ،اهللا تیهدا، دهستو .٢١

  . ش١٣٧٩
 هـای ه شـمار،هـای قرآنـی پـژوهش، » قـرآنیتـی تربهـای دگاهی و دید مطهریشه«، ابراهیم، سیدسجادی .٢٢

  . ش١٣٨٧، ١٨و١٧
  . ش١٣٨٧ ،جاودانه،  تهران،شناسی اساس و مبانی جرم ،جعفری، سالح .٢٣
  . ش١٣٨٧، زیتون، قمچهارم، چاپ ، شناسی کجروی جامعه ی،داود محمد  ویعلی، میلس .٢۴
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  . ش١٣۶٠ترجمۀ گروه مترجمان، تهران، فراهانی، ، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  .٢۵
  . ش١٣٨٧، دهیبرگز، قم، چاپ سوم، گفتارهای غلط از دیدگاه قرآن پندارها و، برکا یعل، عارف .٢۶
  . ش١٣٨٨ ی،سبط النب، قم، الهی دستورات ،داود ی،عارف .٢٧
  . ش١٣٨۵ ، کتاببوستان، قم، شناسی و علوم تربیتی قرآن، روان، محسن، نژاد عباس .٢٨
،  ٨٣ ۀ شـمار،ها مقاالت و بررسی ،»برگر .ال تریدگاه پین از دی دأمنش «،زاده  حسنو مهدیقربان ، علمی .٢٩

   ش١٣٨۶
 ،دانـشگاه علـوم اسـالمی رضـوی، مـشهد، و کاهش بزهکارینقش اسالم در پیشگیری  ی،مهد، زادهیعل .٣٠

  . ش١٣٨٢
  . ش١٣٨٧ ،قمۀ  علمیۀدفتر انتشارات اسالمی حوز،  قم، قرآنیۀهای جامع ویژگی ،نیحسی، غفار . ٣١
 ،تـابکبوسـتان ، قـم،  چـاپ دوم،هـای قرآنـی عالمـه شـعرانی پژوهش ،دمحمدرضایسی، رمانک یاثیغ .٣٢

  .ش ١٣٨۶
  . ش١٣٨۵ ،تابکبوستان ، قم، چاپ دوم، احادیث تربیت در قرآن و  ومبادی تعلیم ،رضا، انیفرهاد . ٣٣
 ، دنیای کتـاب،تهران، اصغر عنایت  علیۀترجم، چاپ دهم، انسان موجودی ناشناخته ،الکسیس، کارل .٣۴

  . ش١٣٨٧
،  ٨ ۀ شـمار، فقـه و حقـوقمجلـۀ ، ترجمـۀ حـسین غالمـی،» داراییۀ به مثابها اختالف« ،نیل ،کریستی .٣۵

  . ش١٣٨۶
تهـران، ، چـاپ چهـاردهم، رضـا فاضـل  ویلک غالمعباس توۀ ترجم،شناسی مبانی جامعه، بروس ،وئنک .٣۶

  . ش١٣٨٢ ی،ارشاد اسالم وزارت فرهنگ و
  . ش١٣٨٧ ،تابک بوستان ،قم، تاریخ ادیان در قرآن ،میعبدالرحی، گواه .٣٧
  . ش١٣٧٨ ی،ن، تهران، چاپ پنجمی،  منوچهر صبورۀترجم، شناسی جامعه ی،آنتون، دنزیگ .٣٨
 ،میـزان، تهـران، حـسین نجفـی ابرنـدآبادی  علـیۀترجمـ،  سیاسـت جنـاییردرآمدی ب ،نیستیر، کالزرژ .٣٩

  .ش ١٣٨٢
  . ش١٣٨۶، ثیاحسن الحد، قم،  چاپ دوم،قرآن از دیدگاه قرآن ی،صاحبعلی، محب .۴٠
  . ش١٣٨۴، نوبلتبریز، ، چاپ سوم، شناسی اجتماعی ایران آسیب ،دیمج،  آذریمساوات .۴١
، » آزمـایش از دیـدگاه قـرآن کـریم، ابتالۀنگاهی به فلسف :شوند  میهمه امتحان«، عباس، زاده یمسلم .۴٢

  . ش١٣١٧ ،کیهان ۀروزنام
  . ش١٣٨۵ ،صدرا، تهران، هشتم چاپ چهل و، تربیت در اسالم تعلیم و ،مرتضیی، مطهر .۴٣
  . ش١٣٨١،  طالب یاب  بنی امام علۀمدرس، قم، چاپ دوم، اخالق در قرآنناصر، ی، رازیارم شکم .۴۴
، تهـران، دار الکتـب پـنجم  چـاپ پنجـاه و،نمونـه تفـسیر ،سندگانی از نویجمع وناصر  یرازیارم شکم .۴۵

  . ش١٣٨٧االسالمیه، 
  . ش١٣٨۶، جنگلتهران، ی، پ یکر نی امۀترجم، شناسی حقوقی انسان ،روالن، نوبر .۴۶
  . ش١٣٨۶ ،تابکبوستان ، قم، چاپ سوم، شناسی رفتاری انسان از دیدگاه قرآن آسیب، محمدی، نوروز .۴٧
پژوهـشگاه حـوزه و قـم، ، چاپ سـوم،  علی سلیمیۀترجم، شناسی جرم و جرم ینز،ه  و فیونا راب،تیوا .۴٨

  . ش١٣٨٧دانشگاه، 
  . ش١٣۶٨، تهران، دار الکتب االسالمیه، )ّمجموعۀ ورام(تنبیه الخواطر و نزهة النواظر فراس،  ّورام بن ابی .۴٩
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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٢١ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  »سجع«ارزیابی مدخل 

  ِاز دائرةالمعارف قرآن لیدن
    ١زاده یه فتاحیفتح  
    ٢رین افسردیحس  
    ٣زاده ه بنیراض  

  دهکیچ
ِمدخل سجع نوشتۀ یکی از مستشرقان، به نام دو ه در کـ اسـتوارت اسـت .ین جیِ

بـه منظـور روشـن ِستار کنـونی جـ. دن به چاپ رسیده استیِدائرةالمعارف قرآن ل
های دینی به ویژه مباحث قرآنـی،  ساختن فضای فکری مستشرقان در خصوص آموزه

نقـد و .  به نقـد و ارزیـابی ایـن مـدخل پرداختـه اسـت،برای پژوهشگران مسلمان
  .کند  می آشنایی افکار عمومی با اسالم ناب را فراهمۀارزیابی این گونه آثار زمین

شـود کـه   مـیرادهای این مدخل به مبنای فکری نویسنده مربـوطبخشی از ای      
 آن، ربخش دیگ. پندارد  میسجع قرآنی را با سجع کاهنان و قرآن را با شعر همسان

مصادیقی از آیات قرآن کریم است که بنا به ادعای نویسنده به دلیـل رعایـت ر ذک
                                                        

 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ٢۵/۵/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir) اءدانشگاه الزهراستاد . ١
  .(h.afsardyr@ut.ac.ir)) نویسندۀ مسئول ( و حدیثدانشجوی دکتری علوم قرآن. ٢
  .(r.bonzadeh@yahoo.com) ثیارشناس ارشد علوم قرآن و حدک. ٣
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ینیم که مبنای ب  میدر این جستار. ، از سبک ادبی متداول عدول کرده استسجع
  .ّیی نقضی و حلی به وی داده شده استها فکری نویسنده استوار نیست و پاسخ

 اسـتوارت، مستـشرقان، .دائرةالمعارف قرآن لیـدن، دویـن جـی :یدیلکواژگان 
  .سجع آیات، سبک ادبی

  مقدمه
این کتاب در .  استامبر اسالمید پی و معجزۀ جاویتاب آسمانکن یم آخریرکقرآن 

می فرود آمد که هر یک ذوقی ادبی داشتند و بزرگانشان به بالغت و فـصاحت میان مرد
ّقرآن نیز در هماوردی با اینان تحدی کـرد و از اینـان خواسـت تـا . نازیدند  میکالمشان

در همــان عــصر نــزول قــرآن، مخالفــان . ای در ســبک و ســیاق قرآنــی بیافریننــد ســوره
؛ ٣۶/ ؛ صـافات۵/ انبیـاء(  شـاعر:یشان از قبیـلهایی به ا  کوشیدند تا با زدن تهمتامبریپ

 بــه تــشویش اذهــان عمــومی )۴٢/ ؛ حاقــه٢٩/ طــور( اهن و مجنــونکــ، )۴١/ ؛ حاقــه٣٠/ طــور
 آن را یانیـ جنبـۀ وح)٢۴/ ؛ نحـل٣١/ ؛ انفـال٢۵/ انعـام( بپردازند و با اسطوره خوانـدن قـرآن

رد و علمـای متعهـد کـهـا را نقـش بـر آب  رند اما قرآن خود همۀ ایـن تهمـتیده بگیناد
  . بعد شبهات مخالفان را پاسخ گفتندهای اسالمی نیز در دوره

ژۀ مـسلمانان نبـوده یـ معارف و علوم قـرآن ویخ، بررسی از تاریا چ دورهیًبا در هیتقر
ر، شـاهد اهتمـام یـدر قرن اخ. اند ز به این امر پرداختهیمسلمانان ن ریاست بلکه همواره غ

 هـا ن پـژوهشیـ از ایکـی. می هـستی قرآنـیهـا ه بـه پـژوهشپژو ِ خاورشناسان قرآنیجد
 از یتاب تـألیف گروهـکن یا. )١۵/٩۵ش: ١٣٨٣اسکندرلو، ( دن استیالمعارف قرآن ل دائرة

 خـانم ی از محققان مسلمان است که به سرپرسـتکی و اندیهودی، یحیخاورشناسان مس
ا در پـنج جلـد کـی آمر٢ات عرب دانـشگاه جـرج تـاونیخ و ادبی استاد تار١،فی اولکم

  .عرضه شده است
المعارف از آن روست که نیازهای جوامع غربی به معـارف  اهمیت توجه به این دائرة

بـا ایـن حـال، چـه بـسا تمـامی مطالـب آن پذیرفتـۀ علمـای . کند  میاسالم را بازشناسی
م از این رو، نقد و ارزیابی این گونه آثار، اذهان عمومی را نسبت به اسال. اسالمی نباشد

                                                        
1. Jane Dammen McAuliffe. 

2. Georgetown University. 
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یکی از مداخلی که در این کتاب بایستۀ درنـگ و بررسـی اسـت، . سازد  می آشناترناب
مطالعـات او دانشیار .  است١ استوارت.این مدخل نوشتۀ دوین جی. مدخل سجع است

هـای حقـوقی،   قانون اسـالمی و نظریـه و در است٢عربی و اسالمی در دانشگاه اموری
  ٣.د تخصص دارهای عربی اسالم شیعی و لهجه

مبنـای فکـری : هـا ضـروری اسـت در نقد و بررسی این مدخل پاسخ به این پرسـش
 مقالـۀ سـجع یج ضـمنینویسنده در تحلیل سجع قرآنی تا چه حـد پـذیرفتنی اسـت؟ نتـا

  چیست؟
 یپیش از پاسخ، بایسته است گزارشی از مدخل سجع را بیان کنیم و سپس به بررسـ

  .و نقد آن بپردازیم

  ٤جعگزارشی از مدخل س. ١
 کـه در زبان عرب قدیمی  سجع است و بیانگر ساختاریرایج انگلیسی ازۀ ترجم] ّنثر مقفا[

 و در هـا  کتـاباز اسالم، عناوین پیش ِهای کاهنان پیشگویی ها، مواعظ، المثل در ضرب
، گروهی  خودترین شکل در سادهسجع .  استبه کار رفتهسالمی ا ۀ آثار ادبی دوردیگر

 ٦دار ، تکیـه سجعِوزن.  دارند که قافیه و وزن مشترکگیرد می ا در بر ر متوالی٥از فقرات
به جـای   ]عوزن سج. [سازد  می آن را مشخص٨ از واژگان در هر فقره،ی و تعداد٧است

                                                        
1. Devin J. Stewart. 

2. Emory University. 

 به یعشرا اثنۀعی شهای پاسخ: یاسالم مشروع یشکی راست. ١ : استوارت سه کتاب نیز منتشر کرده است.٣
قانون و آمـوزش در اسـالم . ٣خودزیستنامه در سنت ادب عربی؛ : شرح حال خود. ٢نظام شرعی اهل سنت؛ 

(<http://cslr.law.emory.edu/people/person/name/stewart>) .المعارف قرآن نیـز ةاو در دائر
 ؛سجع؛  هاویه؛الوداعةّ حج؛ لعنت؛ برکت و نعمت؛داافترا و دروغ بستن به خ :چندین مقاله نگاشته است

  .(cf. McAuliffe, 2006: 6/13)  دندان؛بینی  فال؛ بوها و حس بویایی؛یام جنسکاحجنس و 
  . به چاپ رسیده است)۴٨۴ـ۴/۴٧۶ (دائرةالمعارف قرآن در «Rhymed Prose» این مدخل با عنوان .٤

5. Cola. 

6. Accentual. 

کید در تلفظ به یکی از هجاهای کلمه دادهۀکه به وسیل ست امتیازی ا، تکیه.٧  یعنـی یکـی از ؛شـود  مـی تأ
  .)٢۴: ١٣٨١، شمیسا: ک.ر(شود   میدتر تلفظّتر و مؤک هجاهای کلمه بر اثر تکیه، قوی

8. Colon. 
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 واژه، مـشروط بـه یهـا هکیـدارند، بـا تّ از هجاهای کوتاه و بلند که وزن کمی الگوهایی
هـای ٣، سـجعهتـرین شـکل سـجع رایـجدر . شـود ین مـیی تع٢ها ا آهنگی ١ها هیداشتن پا

بنـابراین، تـالش بـرای . گیرنـد مـی  را در بـریبرابـری ها آهنگ] و [٤اند مجاور، معتدل
ِتوصیف وزن

، »موازنـه«سجع به طور مـنظم، . ستی نیافکسجع تنها بر حسب هجاها  ٥
 ۀیـیـا پا ٦لمـۀ فاصـلهک در )یّمکًو لزوما سیالبی یا (  مجموعه ساخت صرفییکرار کت

همـو، ؛ ٧١۴ـ ۶٩٣ و ]۵٩ نوع[ ٣۶٠ـ٣/٣٢٠: ١۴٢١ سیوطی،( دهد از فقرۀ مجاور را نشان می ٧پایانی
  .)١٠٠ـ٣١  و٢٧ـ١٩حسناوی، : ٣٢ـ١/٢٩: ١۴٠٨
و موازنـه،  ٩هکیـ بـر تیِ وزن مبتنـ٨ی،انیـۀ پایهای بارز سجع، قاف ویژگی] ه کآنجا از[
ن مشخـصه از سـه یانگر اولـیـماکـه تنهـا نّنثر مقفا «به ] سجع[دن ین شده است، نامیمع

 ١٠»ّنثـر مقفـا و مـوزون«] ِگرچه اصطالح[.  نادرست استای  تا اندازهمشخصۀ باالست
 اسـت، یۀ شـعرکیـه نـوعی تکـ اصـطالح سـجع یتری است، برا مناسب] ِگذاری نام[
  .تر است قیّنثر مقفا دق] اصطالح[

 جود سـجع در قـرآنو قرون وسطا دربارۀ ِ و مفسران اسالمیپژوهان تمتکلمان، بالغ
  .دیدگاه دارنداختالف 

ّ، رمـانی ).ق ٣٢۵ حدود .م(متکلمانی نظیر اشعری ]  :دیدگاه اول[ و ) .ق ٣٨۴ .م(ُ
                                                        

١. «Feet» است یلماتک ،منظور از آن.  استی عربِدر علم عروض) لیالت و تفاعی تفع.ج( هلی تفعِبرابرنهاد 
ُفعولن و:  مانند؛شود  میها موزون  شعر بر اساس آنهک ُمستفعلن لن ویمفاع َ

: ١۴٢٩ ،حمد مختارا: ک.ر( ِ
٣/١٧٢۵(.  

2. Beats. 

ْ سجعة.٣ ْ سجعات و سجعات.ج( َ ََ ه جمالت آن در حرف آخـر مطـابق هـم کالم منثور است ک از یا فقره) َ
  .)٢/١٠٣۵: همان: ک.ر( هستند

٤ .«Rhythmically parallel» .باشـد؛ ماننـد  منظور از اعتدال یکسانی تعداد کلمات در دو فقـره مـی  َّإن ِ
َاأل ٍبرار لىف نعميْ ِ َ ِ

َ
ِ َ ـَ ِىفَ لـَارَُّْل اَّنِإَ٭ وْ در این دو آیه هر فقره یا سجعه شامل چهـار کلمـه اسـت ). ١۴ـ١٣/ انفطار (ٍميِ

  ).٢/٣٠۴: تا قلقشندی، بی: ک.ر(
5. Rhythm. 

6. Colon-final word. 

7. Final foot. 

8. End-rhyme. 

9. Accent-based meter. 

10. Rhymed and rhythmical prose. 
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معـانی   در سجع، واند  تابع معانیْالفاظ  که در قرآنبا این استدالل) .ق ۴٠٣ .م (باقالنی
  .)١٩: ١٩٣۴، رمانی: ک.ر( اند الفاظ، وجود سجع در قرآن را انکار کردهتابع 

 نظیـر ِ متقـدم معتزلـهمانّمتکلّدیدگاه دوم که بیانگر مسجع بودن قرآن است، در آثار 
ّنظام و ) .ق ۶٣٧ .م(اثیـر  مان متأخری نظیـر ضـیاءالدین ابـنّمتکلو ) .ق ٢٣٠ـ٢٢٠ .م( َ

  .)١/١٩۵: ١۴٢٠، اثیر ابن: ک.ر( شود  می دیده).ق ٨٢١ .م(قلقشندی 
پژوهـانی نظیـر   و قـرآنااواخـر قـرون وسـطِمنتقـد دیبـان ام در بیـشتر آثـار دیدگاه سو

 از دید اینان وجود اصطالح سـجع در .شده استبیان ) .ق ٩١١ .م(الدین سیوطی  جالل
هـای  حـال، بـسیاری از سـبک این آمیز است، با قرآن نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه توهین

  .)۴٠ـ١/٣٩: تا بی، سیوطی: ک.ر( توان یافت  میمتداول سجع را در آن
بـه جـای قرآنی  مطالعات درکاربرد دارد، اما » قافیه«در کنار اصطالح سجع، اصطالح 

  .شود  میاستفاده »رأس« و »فاصله«اصطالحات آن از 
. شود میدیده ی مکی ها در سورهبه طور ویژه،  قبل از اسالم ِقرآن از سجع گیری وام

 هـای بسیاری از سوره دارد و در برای از سجع را   قرآن مجموعهد کهنده شواهد نشان می
ّ تماما مسجع هستند، قرآن ع ّه قـرآن مـسجکـِاما پارت و دیگران نسبت به چنین دیدگاهی ً

 ١ قرآن سـجع معتـدلهای قسمت که در بسیاری از اند ؛ زیرا مدعیاند رفتهاست، به خطا 
کـه بـا  آنجـا شـود،  آشـکار مـیتـر های طوالنی در سورهًمخصوصا این امر  .وجود ندارد
 مـانع نظـم ،]فقـرات [ِ نابرابرِ طولاینو   پایانی آیات متوالی بسیار بلند هستندۀوجود قافی

  .شود میای  ی یا تکیهّ خواه کم،پایدار
گرفتـه ِهای سجع قبل از اسالم در قرآن حفـظ یـا نادیـده  ای که در آن سبک گستره

در ؛ زیـرا رزیابی کـردتوان آن را ا ست و به دشواری میشده باشد، محل بحث و گفتگو
بـسیاری  متـأخر گرفتـه تـا از قرون ـها   قبل از اسالم، در تمام زمانِهای سجع نمونهواقع، 

.  از سبکی است که بـا الحـاد و جـادو پیونـد خـورده اسـتییهاتقلید ـ]از قرون دیگر[
 های قرآن بر بـسیاری از خـصوصیات ادبـی، سوره] بگوییم[ بهترین فرضیه این است که

ویـژه پیـشگویی و خطابـه  ِای از چند گونه سجع قبل از اسـالم، بـه  و مجموعهییمحتوا

                                                        
1. Rhythmical parallelism. 
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در ] لیـتـورات و انج[  کتـاب مقـدس بـابـرای تطـابقات ین خصوصی است، اما امبتنی
  .کرده است  پیام اسالم تغییر پیداِچارچوب توحیدی

ما شاید  ادهد،  متعدد رخ مییها در عبارت CC پایانی )دو صامت(های قافیه با  واژه
ا یـامـل کّ مـصوت یـک: تلقی شوند)  صامت ـ مصوت ـصامت (CvC های ها قافیه این

ازدهم یـ دوم تا در قرآن، آیاته ک باید در نظر گرفته شود، همچنان یا هکشب ْناقص درون
ِالرجـع« طارق، آنجـا کـه واژگـان قافیـه ۀسور

ْ ِالـصدع«و » َّ
ْ  بایـد مـیًهـست، احتمـاال » َّ

ْالرجع« ْ ْدعَّالص«و » َّ  فجر، آنجا کـه واژگـان ۀسور اول تا پنجم  آیات درخوانده شود یا» ْ
َالفجر، عشر، الوتر، ی«قافیه 

ِ ٍ ِ
ْ َ ْ َ ْ ٍسر، حجرَ ِ

ْ ِ ْالفجر، عـشر، الـوتر، «بایست  ً احتماال می هستند»ْ ْ ْْ َ ْ َ ْ َ

ْسر، حجرَی ْْ ِ  ُـــِــَـ هـای کوتـاه مصوت و »ای ـ«و » او ـ« های بلند مصوت. خوانده شود» ْ
  .ارکرد را دارندکن یه در شعر ا ککنند، همچنان  مییساز افیهق

  صـورتبه طور منظم بـه) الف تنوین (ًا ـ  حالت مفعولی نکرهۀ نشان،قافیهدر حالت 
ضـمیر مـتکلم وحـده در حالـت :] ماننـد[ »ای«مصوت بلند پایـانی . شود ادا می» آـ «

ــی« اضــافه در ــنِد: دین ــافرون(» ِی ــتکلم وحــده، )۶ /ک ــولی درضــمیر م ــت مفع   در حال
أ: طیعونیأ«

َ
 :المتعالی« در  معرفهِپایان اسماء منقوص، )١٢۶-١١٠-١٠٨ :٢۶شعراء(» ِونُیعِط

» ِادَنـَّ التَمْوَیـ: یـوم التنـادی«، )١۵ /غـافر(» ْقَالَّ الـتَمْوَیـ: یوم التالقی«، )٩ /رعـد(» ْالَعَتُالم
  .شود میحذف اغلب  )٣٢ /غافر(

غیـر قرآنـی، عبـارات مقـدماتی اسـت کـه هـم آنی و یک ویژگی مهم سجع، هم قر
ِخارج از ساختار عروضی

 عبـارات مقـدماتی تحـت تـأثیر. گیـرد قرار مـی سجع  متداول١
ه کـ یژگـین وی ا.شود شروع می  پس از آن عبارات، مناسب سجعۀواست  ٢ مجزاتییهو

خـارج از  یزیچ چیه در آنجا هک است  وجه تمایز سجع از شعرام، دهینام» مطلع«آن را 
دنبالـۀ سـجعه تر از  اغلب کوتاه،  در قرآنمطلع. گیرد  قرار نمی٣ات منظومی ابیوزن جار

ً هــم اســتثنائا ی گــاه ونــد برابر]طــول مطلــع و دنبالــۀ ســجعه [در مــواردی] امــا[اســت 

 : است شامل موارد زیر، پرانتز قرار داده شدهونکه درآنجا ] مطلع[یها نمونه. تر طوالنی
                                                        

1. Prosodic structure. 

2. Separate entity. 

3. Poem’s verses. 
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 )ُمدَا ْ َ ِ هللاْ ِّرب) ِّ َ العَ َملنياْ ِ ِلرمحن الرحمي َ ا٭َ ِ َّ َِّ
َ ْ ِكِلاَم* ْ ِم الـدینَ

ِّ ِ )٣ــ٢ /فاتحـه(] و [ )َأفـال ی َ َ ُعـملَ َ َإذا بعـ) ْ ِ ْ ُ َ
ِ مـا ىفِ َ 

ِالقبور ُ ُ ِ وحصل ما ىف٭ْ َ َ ِّ ُ ِ الصدورَ ُ ُّ )از  منتقـدان بـسیاری ازهکـبازشناسـی مطلـع . )١٠ــ٩/ عادیـات 
 تجزیـه و  را بـه خطـا انداختـه اسـت، در).ق ٣٩۵متوفا بعد از ( جمله ابوهالل عسکری

  .ع بسیار مهم استّ متون مسجِتحلیل عروضی
 ۀ در سـوره کـ، چنـان اسـت»بنـد ترجیع«  است، کمتر رایج که ساختاریۀیک شیو

، شـود  مـی مرتبـه تکـرار٣١ ِانَبِّذَکـُتا َمـُکبَِّ رِءَ آالِّیَأِبَف ۀ یه آک یی جا؛وجود داردرحمن 
  .دهد را درون سوره نشان می ٢یتیب مجموعۀ سهو سه  ١یتیبدو ٢٨] و[

.  ندارنـدی یکـسان]یصرف[ اند اما ساختار هیقاف  هم واژگان پایانی٣»ّسجع مطرف «در
را ] ایـن نـوع سـجع از[شـده   مـشخص قرآنـیۀنمونقلقشندی و بسیاری از عالمان دیگر 

َ ال ترجون ْمَلُکا َم  :اند چنین آورده ُ ْ َ ًهللا وقارَ َ َ ِ َخلقُکوقد ٭ اِّ َ َ ْ َ ً أطوارْمَ َ ْ » اًوقار«گرچه . )١۴ـ١٣/ نوح( اَ
، این نوع سجع را نسبت منتقدان. یکسانی ندارند ساختار صرفی ،اند قافیه هم» اًطوارأ«و 
 یسانیکـ] یصرف[ هم ساختارقافیه و هم  ، واژگان پایانی، که در آن٤»سجع متوازی«به 

َفیھ(  ]:مانند[ دارند ٌسرر مرفوعة) اِ َ ُ ْ َُ ٌ ْ وأک٭ُ َ ٌواب موضوعةَ َ ُ ْ ََ ٌ )دوم قـرار ۀ در درجـ)١۴ــ١٣ /غاشیه 
  .اند داده

  تمـامکـه بـا دنـکن  ترکیـب اشـاره مـیی به نوع٦»موازنه« و ٥»ازدواج «اصطالحات
واژگـان در این نوع ترکیب، . کنند ت میمطابق ٧قافیۀ پایانی صریح  غیر ازهای سجع ویژگی
  را»موازنـه« منتقـدان،برخی . قافیه نیستند یکسانی دارند، اما هم] وزنی [ِی، ساختارپایان
» سـجع متـوازن«آن را و  انـد شمردهسجع ی  نوعی غیر دقیق داشته باشد،ها اگر قافیهویژه  به
ح یات فـصیـ ندانـسته اسـت، امـا در ادب سـجع، آن راعـسکری کـسانی ماننـد .نامند می

ر، یـ در ز.)٢۶٣: ١۴١٩: ک.ر(  استسجع پنداشتهاز تر  ن پاییای در مرتبه را  آن٨،]توبکم[
                                                        

1. Couplets. 

2. Three tercets. 

3. “Lop-sided” or “skewed”. 

4. Parallel saj‘. 

5. Pairing. 

6. Matching in morphological form. 

7. Strict end-rhyme. 

8. Literary merit. 
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َومن   قرآنینمونۀ َ ٌرق مصفوفةاَ َ ُ ْ َ ُ
ُّوزراىب٭ ِ ِ َ َ ٌ مبثوثةَ َ ُ ْ َ )های  با وجود اینکه قافیه، صامت)١۶ــ١۵ /غاشیه 

  . حفظ شده است سجعیاصل] صرفی[ وزن یکسان و ساختار ، است»ث«و » ف«
 را از سبک متداول ١ییها پردازی پایانی، عدول ه، با هدف قافیآیات قرآنیبسیاری از 

شعری وصیات خص ـ عامدانه یا غیر عامدانه ـ هنوز هم بسیاری از مفسران .دهند  مینشان
بـرای توضـیح را آمیـزی  هـای تکلـف  اسـتدالل وگیرنـد  نادیـده مـی دربارۀ قـرآنرا متن

 مـولر.  اسـتیسـاز هی از قافیً عمدتا ناش کهنهند پیش میهای دستوری و نحوی  ویژگی
بـه چنـد مراجعـۀ او ، هر بحث کرده اسـت٣»مجوز شعری«این نوع  دربارۀ ٢)مپروسایر(

  .ا محدود استمنابع اسالمی قرون وسط
الدین محمد بن عبدالرحمن بـن صـائغ   اثر شمسحکام اآلیاِاحکام الرأی فی کتاب 

ه کـ این اثر .است ٤سنت ِدرون ،از این موضوعا ه از بهترین تحلیل ).ق ٧٧۶ .م(حنفی 
 ً اساسـا. خالصه شده استناالتقا سیوطی در به قلم شمارد، میَچهل نوع از احکام را بر
دهد بـا هـدف   می رخیانیۀ پایً خصوصا در قاف در متن قرآنیهک عدول از سبک معمول

  .نامد  می٥»مناسبت«صائغ آن را  ه ابنک است یزیساختن چ
 شامل تغییر در اواخر کلمـات، اسـتفاده از دهد  میه در سطح واژه رخکهایی  عدول

. ِ به جای فعل کامل است٦های مؤنث به جای مذکر، و استفاده از فعل استمراری شکل
، جـار و کننـد هـا اقتـضا  قافیهکه زمانی. تأثیر قرار گرفته است ز تحتی نچینش کلمات

صـائغ  نطـور کـه گفتـه شـد ابـ همـان. شوند  مقدم میبر صفات، اسما یا افعالمجرور 
 بــسیاری از دیگــر.  را متمــایز ســاخته اســتییهــا  چنــین نمونــهِحنفــی، چهــل ویژگــی

های متداول سبک قرآنی تبـدیل   که به ویژگیاند قدر در درون قرآن شایع  آن»ها عدول«
هـایی اسـتعمال   و مـشتقات آن اغلـب در بافـت٧»کـان« فعـل:] بـرای مثـال[انـد؛  شده

                                                        
1. Deviations. 

2. Reimprosa. 

3. Poetic license. 

4. Tradition. 

5. Matching. 

6. Imperfect verb. 

7. Was. 
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 برای اطناب کاربرد آن در این حاالت، .نیستساده ۀ زمان گذشتبه معنای  که شوند می
 ِبدون تغییـر» آ« مورد نیاز در ِ پایانیۀ اول برای ایجاد قافیۀدر درجکاربرد آن  البته .است
ن سـان اسـت ی بـه همـ. داردآن نیاز به حالـت مفعـولی خبر  زیرا؛ستاتوجه در معن قابل

،  مفـرد نکـرهۀعرفه در برابر صیغ جمع مۀ صیغ باهمراه» ِمن «ۀاستعمال رایج حرف اضاف
ِّوإىن  چنان که

ِ ْلَک ألظنه من اَ َ ِ ُ ُّ ُ َ َاذبنيَ ِ ِ )معادل تواند ی م)٣٨ /قصص  ألِّىنِإَو َ  )٣٧/ غافر( اًبِذاَک ُهُّنُظَ
ْبـئھمَفُی  :)فـاعلوا( کامل ۀگذشت یابا معناستمراری  ۀترکیب گذشت و باشد ُ ُ ِّ َ مبـا اکَ َ َا یِ َعملـونُ ُ َ ْ 

ْبئھمَفُی  ِ معادل)١٠٨ /عامنا( ُ ُ ِّ ُ مبا عملواَ
ِ َ َ ِ )تواند به شمار آید می )۶۴ /نور.  

  نقد مقالۀ سجع. ٢
ابتدا مبانی نظری نویسنده را . نقد و ارزیابی مدخل سجع در دو بخش تنظیم شده است

سپس ادعـای . کنیم  میکه بر پایۀ آن به داوری دربارۀ سجع قرآن پرداخته است، بررسی
مبنی بر اصل بودن رعایت سجع در آیات قرآن که به عدول از سبک متـداول ادبـی وی 

  .شود قرآن انجامیده است، ارزیابی می

  یبررسی و نقد مباحث نظر. ١ـ٢
 وی را یپردازیم و مبنای ادعاها م مییرکسنده دربارۀ قرآن ی نویها دهین بخش به ایدر ا

ن یـل ایه ذک ین مطالبیتر مهم. مسازی ی روشن می ادبکدر خصوص عدول قرآن از سب
  :ن قرار استیشود، بد ی میعنوان بررس

   آنیژگینداشتن تعریفی منطقی از سجع و و. ١ـ١ـ٢
ف وی جـامع نیـست و تنهـا یـتعر. ّف نویسنده از سجع شرایط حد منطقی را نداردیتعر

 المکـاتفاق فواصل در : ن استیف جامع سجع چنیتعر. گیرد می  را در بریسجع متواز
ن یهمچنـ. )٣/١٢: ١۴٢٣، علـوی حـسینی( هـا  آنیا هـر دویا وزن ی] یرو[ ِمنثور، در حرف

: گویـد بـاره مـی ایـن او در. های سجع شمرده اسـت  از ویژگییکیسنده، موازنه را ینو
  .ه، و موازنه استکی بر تی، وزن مبتنیانیۀ پایهای بارز سجع، قاف ویژگی

 از اقـسام سـجع یکـیتب بالغت، موازنـه ک یدر برخکه در نقد این نظر باید گفت 
  :ف آن آمده استیشمار رفته و در تعر به
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هـا باشـد و آن،  ه مخصوص بـه نثـر و اواخـر قرینـهک سجع متوازن است ی، نوعموازنه
دام بـا که هر کاورند ی بیلماتکا نثر، از اول تا آخر، ی نظم یها نهیه در قرکچنان است 

  .)۴۴: ١٣٧٧همایی، (  مختلف باشندی و در حرف رویکینۀ خود در وزن یقر

  اهنانک با سجع یپنداری سجع قرآن همسان. ٢ـ١ـ٢
 یاهنان و سجع قرآنک میان سجع یه وکآید  ن برمییسنده چنی عبارات نویاز ظاهر برخ

  :گوید تفاوتی ننهاده است؛ چه می
 ،ادبی خصوصیات از بسیاری بر قرآن های سوره] بگوییم[که  است این فرضیه بهترین
 خطابـه و پیـشگویی ویـژه به اسالم، از قبل ِسجع گونه چند از ای مجموعه و ییمحتوا
 و تـورات[ مقدس کتاب با تطابق برای ات مذکوریخصوص این، وجود با. است مبتنی
  .یافته است تغییر اسالم پیام توحیدی چارچوب در] لیانج

 ،ث نظـمی از حیربالم عک  کهاهنان باید گفتک با سجع یسۀ سجع قرآنیدربارۀ مقا
 ِّشود و سجع حد وسط مرسل و موزون است  میمیا شعر تقسیّبه مرسل، مسجع و موزون 

ه در کـردنـد ک یه مکیشان اغلب بر سجع تیها اهنان در گفتهک. )٢٢٣: ١٩٨٣ احمد جنـدی،(
ت خـود یـ و شـنونده بـر اسـاس فهـم و ظرف)٢۶٩: ١۴١٢جنـدی، ( آن غموض و ابهام بـود

 دور از یوسـته معنـاییاهنان رمزآلود بود و پکهای  گفته. کرد  میبرداشت را از آن ییمعنا
ه کـها  الدالله با سخنان آن ِرا استفاده از الفاظ واضحیآوردند؛ ز یالم خود مکذهن را در 

تـرین  بنابراین، واضح نبودن معنا یکی از مهـم.  بر ابهام و وهم بود، تعارض داشتیمبتن
  .)۴٢٣: تا قی ضیف، بیشو( های سجع آنان است ویژگی

  :توان اشاره کرد  میاهنان به مورد زیرک سجع یها از نمونه
 شجر ّإن الوادق، المزنو الطارق النجمو الشارق الصبحو الغاسق لیاللو الخافق اللوحو«

 عنـه تجـدون الو ًکـالث نـذریل الطود صخر ّإنو ًعصال ًیاباأن حرقوی ًختال أدوایل یالواد
سـتارۀ  و صـبح روشـن شـب تـار و و ؛ قسم بـه بـاد توفنـده)٢٧٠ :١۴١٢جندی، ( »ًمعال
بیابان بسیار فریبنده و غـضبناک اسـت  درخت درستی که به !زا ابر باران و کننده طلوع

دهنـد در حـالی کـه   مـیای را هشدار دیده های دامنۀ کوه، داغ صخره درستی که به و
  .یابند  نمیهیچ فریادرسی برایش

ی یهـا ّلف و جملهکِاهنان همواره از سجع متکه کشود   میارکشها آ ن نوع نمونهیاز ا
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نند و ظـن و کر یردند تا اذهان را در فهم مقصود متحک ی با معنایی مبهم استفاده مکوتاه
 کگفتنــد، در یمــرا کــه قــت آنچــه یاهنــان حقک. گمــان را بــر مخاطــب چیــره ســازند

ای متـین و  بکی دقیق، شـیوهاین در حالی است که سراسر قرآن از س. )همان( ردندک ینم
ربطی وثیق برخوردار است و معانی سور و آیات آن انسجام دارد و آغاز و پایان آن با هم 

این همـاهنگی نـشان از الهـی بـودن . هماهنگ و روح اعجاز در سراسر آن جاری است
ْولــو : داردقــرآن  َ َاکن َ ْمــن َ ِعنــد ِ ْ ِغــري ِ ْ ِاهللا َ ُلوجــدوا ّ َ َ ِفیــه َ ًاختالفــ ِ َ ِ ًکثــريا اْ ِ َ )از. )٧٢: ١٣٨۵زرقــانی، ؛  ٨٢ /نــساء  

 کاهن بودن )۴٣ـ۴٢آیات ( و حاقه )٢٩آیۀ ( طورهای   سورهاین رو، قرآن کریم به صراحت در
  . را نفی کرده استپیامبر

  :نویسد  میِیکی از مستشرقان در تأیید ناهمسانی سجع قرآنی با سجع کاهنان
 یهـا ین وحـیده و نخـستی بـه مـا رسـناهناک زی که اان سجعیالم، مک ییبایاز نظر ز

 چی اسـت، هـی و مملـو از معـانقـاطع و کوبنـدهه همه به شدت کشده بر محمد  نازل
 ۀ هـر قـدر هـم اطالعـات مـا دربـارسـو،یگر از د. وجـود نـداردکیاشـتراگونه وجـه 

 آن ِمعاصـرانچگونه ه ک  دیدتوان ی میآسان اهنان ناقص باشد، باز بهک یها ییسرا ههیبد
شـده  ی متون وحـیسه با برخیمقاها و نیز   آنۀقوار یل و فرم بکشدیدن از پس ها  ههیبد

 ۀ سورۀ نخستیآ ٢٢ را در این سجع قرآنی  ازیا  نمونه.اند  شدهرتیبر محمد دچار ح
ه با فواصـل ی آ۵۵ ِبکیام ترک استحۀدهند ه نشانک توان دید  می قمرۀ سوریتمام نجم و

  .)٢٠٢: ١٣٧۴ر، بالش( متشابه و واحد است

 .ن نظـم و نثـر و سـجع اسـت محاسداشتن بر  قرآن دریهای اعجاز ادب جنبه یکی از
.  نیز بـا هـم گـرد آورده اسـتّلف راکت ی و سجع ب روان شعر، نثرِتیجذابقرآن در کنار 

 ار بـودکسـنجان عـرب از همـان آغـاز آشـ دانان و سـخن  سخنی برا شگفتیژگین ویا
تـر و فراتـر از  تـر، متنـوع ار گـستردهین اسلوب نثـر قـرآن بـسینهمچ. )٣۵٨: ١٣٨١ معرفت،(

  .)٣/٣٨ش: ١٣٧۵خرقانی، ( دهد یل مکی از قرآن را تشیه تنها بخشک سجع است یها قالب

   قرآن با شعریانگار  همسان.٣ـ١ـ٢
ت و یـ، بیبنـد، ربـاع عی قرآن از اصطالحات شعری مانند ترجکن سبیی تبیسنده براینو

 قرآن و شعر در یانگار ه تا حدودی بیانگر همسانکرده است کده  استفایضرورت شعر
  :گوید همچنین او می. دیدگاه وی است
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 دربارۀ را متن شعری خصوصیات عامدانه، غیر یا عامدانه مفسران، از بسیاری هم هنوز
 و دسـتوری های ویژگی توضیح آمیزی در تکلف های استدالل و گیرند می نادیده قرآن

  .است یساز هیقاف از یناش ًعمدتا که کنند نحوی عرضه می

ده ی مانند آن را نـشنیالمک عرب تا پیش از نزول قرآن  کهدر نقد این نظر باید گفت
ان دارد، امـا قـرآن یـال جریـ و خیۀ اوزان، قوافیه شعر بر پا کست؛ چرایقرآن شعر ن. بود
جـه اشـتراکی های عـرب و حتی قرآن در موضوعات و معانی نیز با سروده. ستین نیچن

  .)١۴۴: تا طه حسین، بی( ندارد
بایـد رسـانده  مـردم بـه  الهـی کـهیمعـان ادای یعنی نظم ثیح از قرآن این، بر افزون

. اوردیـب آن از بعـد  وامبریـپ امیـا در را آن مانند نتوانست عرب و است شود، معجزه
 اسـت دهرکـ انیـب خـاص اسـلوبی و فـرد بـه منحـصر یا وهیش به را قرآن یمعان خداوند

  .)١۴٩: همان(
 حقیقـت و صـدق منبـع قرآن زیرا منزه دانسته است؛ شعر ِنظم و وزن از را قرآن خداوند

مبالغـه  شـود و در نکـوهش حق نمایانده می قالب در باطل است، در حالی که در شعر،
. صداقتی اثبـات گـردد و حقی اظهار شود آنکه بی یابد، گردد و ظاهرسازی نمود می می
َوما : فرماید می متعال خداوند ،رو ایناز  َهو َ ِول ُ ْ َ

ٍشاعر ِ ِ َ
 )۴٨: ١۴٢١باقالنی، ؛ ۴١ /حاقه(.  

  :گوید زرکشی نیز می
 ایـن و اسـت چهـار بیـت شـود مـی اطالق آن بر شعر عنوان که رجز از مقدار کمترین
 قـرآن شـعر بـودن ّرد در جوابی که همچنین بهترین. ندارد وجود قرآن در حالتی چنین
  .)٢/٢۴۵: ١۴١٠( است قرآن زمان در معارضه با آن ِفصیح عرب اند، ناتوانی هگفت

وزن  هکـ یابـد درمی یخوب به باشد داشته اندک اطالعی آن قواعد و شعر از س کهر
 ده،یقـص غـزل، ،یمثنـو جملـه از یشـعر اقـسام از دامکـ چیهـ بـا قرآن اتیو آهنگ آ

چ ینفـسه هـ ی فـیل وحـکشـ. )١٣۴: ١٣٨٣معـارف، (منطبق نیـست ... ی ورباع بند، عیترج
ی کـه و انعطـاف راتییـ تغ، تنوعۀبا هم) و مسجع (اّ آحاد مقفِ با شعر ندارد و وزنیا رابطه
  .)٢٠٠: ١٣٧۴بالشر، ( ندک یت نمین شعر عرب تبعیوجه از قوان چیه ه بدارد،
 ِدیـق گـردد، هرچنـد یم در ژرفای ذهن و جان آن نفوذ و جذب سبب شعر، ِرایییگ
معرفـت، ( نـدک یمـ سـلب یحـدود تا را سخن صاحب یآزاد خاص، وزن تیرعا و هیقاف
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 و تکـراری بـار شـنیدن، چنـدین از پس شعر آهنگ و لحن دیگر، سوی از .)٣۵٧: ١٣٨١
 فواصـل و اوتـاد و اسـباب که قرآن تجدیدشوندۀ و متفاوت آوای ولی شود،  میآور مالل
 شـنیدن آن بـرای شنونده عطش دشو  میباعث نندک یم عوض را خود یجا یدرپ یپ آن

  .)٣٨١ :همان( یابد فزونی همواره
در » یضرورت شعر«ا ی» یمجوز شعر«ه آنچه با عنوان ک است یسنده مدعینیز نو
شـاعران  که طور همان گر،یعبارت د به. ز اتفاق افتاده استیدهد در قرآن ن یشعر رخ م

 نیـز قـرآن در ،دهند می کلمات در را ِتغییرات خالف قاعده برخی ها قافیه یکسانی برای
  .گرفته است صورت تغییراتی چنین

 افتـد، نـه در نثـر مـی اتفـاق شـعر در شـعری ضرورت  کهدر نقد این نظر باید گفت
  .)۴۴: ٢٠٠٣ مختار، احمد( رأی هستند نحویان در این باره هم جمهور و )١٠٧: ١۴٢٣ مصطفی،(

  ها  نمونهیدقتی در ذکر برخ  بی.۴ـ١ـ٢
ای  قافیـه تک یس همگی به طور کامل  و نمل، مؤمنونهای سورهدعی است که نویسنده م

 ست و دریـگونه ن نیه اکشود  ها مشخص می ن سورهیاما با دقت در ا. اند را حفظ کرده
 ٧٨  و۴٠ ،٣٠ ،٢٩ ،٢۶ ،٢٣ ،١١ ،٩ ،۶ آیـات و مؤمنـون سورۀ ١١۶  و٨۶ ،٧٣ ،۵١ آیات

 بـه یـس، سـورۀ ٨١  و٧٩ ،٧٨ ،۶١ ،۵٨ ،٣٩ ،٣٨ ،١٨ ،١١ ،۵ ،۴ ،٢ آیـات و سورۀ نمل
 ختم »میم «به آیات این شوند می ختم »ین ـ «یا »ون ـ «به همگی که آیات سایر عکس
  .است نشده ای رعایت قافیه تک حالت و اند شده

 رعایـت  بـرای در آیاتی از قرآن ادبیارزیابی عدول از سبک متداول. ٢ـ٢
  سجع
 سجع مدعی است که در آیاتی از قرآن کریم به ِگونه که گفته شد نویسندۀ مدخل همان

  :گوید او می. خورده است هم  سبک ادبی بر،دلیل رعایت سجع
 را نـشان از سـبک متـداول ییهـا سـازی، عـدول ی بـرای قافیـهآیات قرآنـبسیاری از ـ 
  .دهند یم

 دهـد یم رخ یانیپا ۀیقاف در ًخصوصا قرآنی متن در هک معمول سبک از عدول ًاساساـ 
  .نامد می »مناسبت« را آن صائغ ابن هک است یزیچ آن ساختن منظور به
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قدر در قرآن شایع است که به ویژگی سبک قرآنی تبدیل  ها آن عدول بسیاری از دیگر ـ
  .شده است

  :شود  میّنادرستی ادعای مذکور با دو پاسخ نقضی و حلی اثبات

  ی پاسخ نقض.١ـ٢ـ٢
شود که فرع بودن رعایت فواصـل و سـجع   میدر بررسی آیات قرآن کریم مواردی یافت

کند و اینکه نظم کلمات و چینش آیات بر اساس معیارهـا و ضـوابطی  آیات را ثابت می
  :متعدد صورت گرفته است؛ از جمله

َحقا ...   ـ َ ًّ ْ احملَ ُ َسنني٭ْ ِ ْوال تنسوا الفـضل یبـ ... ِ ََ َ ْ َ ْ ُ َ َ ِم إن اهللا مبـا تعملـون بـصَنُکَ َ ََ َُّ َ ْ َ َ ِ ّ ِ َ وقومـوا هللا قـ ...ٌري٭ْ ُِ ِّ
ْ ُ ِانتَ ا ـــَمَک...  َني٭ِ

ُعلمک َ َّ َتُک ما مل ْمَ ْ َ ا تعلمونَ َو ُ َ ْ َ ُ
 )٢٣٩ ـ٢٣۶ /بقره(.  

ٌإن اهللا غفور حلمي٭...  ـ  ِ َ ٌ ُ َ َ ّ َّ ٌواهللا مبا تعملون بصري٭ ... ِ ِ َ َُ ُ َ ْ َ َ ِ ّ ٌورمحـة خـري ... َ ْ ََ ٌ ْ َ َ ممـا َ َّ َمعـون٭ ِْ ُ ُ اهللا َىلَِإل.. .َ
ِ َرون٭ ــــَشْـّ َّ إن ...ُ ِ

ُاهللا  َ َب املتِّ ُ ْ ِّوکُّ َلني٭َ َ و ...ِ َ َ اهللا فلیَ ْ َ ِ َّتوکّ َ َاملؤمنون٭ ِلَ ُ ِ ْ ُ َ و ال ...ْ ُْ َظلمونُی َ ُ َ ْ
 )١۶١ـ١۵۵ /عمران آل(.  

َّلعلُک...  ـ  َ ُم تذرکَ َّ َ َ ٌواهللا مبا تعملون علمي٭ ... َون٭ْ ِ َ َ ُ َ ْ َ َ ِ ُ ّ َتْکوما  ... َ َ َتمون٭ َ ُ ٌ إن اهللا خبري...ُ ِ َ َ ّ َّ ْ مبا ِ َ َ َنعون٭ ِ ُ َّلعلُک... َ َ  ْمَ
َون ُ ِ

ْ ُ
 )٣١ـ٢٧ /نور(.  

وا اهللا الذی إلی...  ـ  ْوا َ َّ
ِ ِ َ ّ ُ َّ ُه َ َشرون٭ ِْ ُ َو... َ َ َ اهللا فلیَ ْ َ ِ َّتوکـّ َ َاملؤمنـون٭ ِلَ ُ ِ ْ ُ ٌواهللا مبـا تعملـون خبـري ... ْ ِ َ َ ُ َ ْ َ َ ِ ُ ّ َ )مجادلـه/ 

  .)١١ـ٩

» بما تعملـون«اند و بر اساس رعایت فواصل،  ختم شده» ون«ات یادشده به یبیشتر آ
ت سجع و فواصل یگر به جز رعایدهد غرضی د یّشد، اما تقدم آن نشان م نباید مقدم می

کیـد بـر موضـوع و ،عامـل بر معمول تقدیم ِغرض ترین مهم. نظر بوده است ّات مدیآ  تأ
خبـر  بـر »عملـونت بمـا«ِمقدم شـدن  پس. )٩١ :١۴٢٠ سـامرایی،( توجه به اهمیت آن است

کید برای) علیم( خداونـد  اسـت و مهـم دهید  میانجام آنچه یعنی است؛ توجه و بیان تأ
  .به آن توجه دارد

  ...ٌإن اهللا علمي ِ َ َ ّ َّ ِ بذات الصدورِ ُ ُّ ِ َ
ٌإن اهللا خبري...٭ ِ ِ َ َ ّ َّ َ مبا تعملونِ ُ َ ْ َ َ ِ )مقدم» بما تعملون«اگر . )٨ ـ٧ /مائده 

ْاق یگردید اما مقدم نشده است؛ زیـرا مقـام و سـ ات حفظ مییشد، سجع و فواصل آ یم

  .بیانگر حصر نیست و مخاطب در آیۀ هشتم، مؤمنان هستند
َّومـا للظـ ۀ یـانـد امـا آ خـتم شـده» نی«و » ون« سورۀ مائده به ٧١ تا ۶۶ات یآ ِ َ ْملني مـن اَ ِ َ ِ ِ

َأ ْ  بافت سخن بیانگر حصر است و تقـدم مـذکور، گونه نیست؛ زیرا این )٧٢/ مائـده( ٍارَ
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مقـدم » نیللظـالم«اگـر .  ندارنـدیاوریـار و یـه که تنها ظالمان هستند کدهد  ی منشان
  .شوند  مییاری ظالمان مشمول یه برخکشد  ن معنا فهمیده مییشد ا نمی

ُّأم  ضـلوا  ۀ یاند، تنها آ ختم شده» اًم ـ، ًال ـا، ًر ـ«ات به یه تمام آکنیدر سورۀ فرقان با ا َ ْ ُْ َ
َالـسبیل ِ َّ )ه در آخر ک یدر حالاست معرفه آمده » لیسب«ختم نشده و » ًال«به  )١٧/ فرقان

 ۶٧ۀ یـآ.  آمـده اسـت)ًالیسـب(ره کـبه صـورت ن» لیسب «۵٧ و ۴۴، ۴٢، ٣۴، ٢٧ات یآ
ُوقالوا : گونه است سورۀ احزاب نیز این َ َرنبا َ َّ َّإنا َ َأطعنا ِ ْ َ َسادتنا َ َ َ َوکرباءنا َ َ َ َ ُ َفأضلونا َ ُّ َ َ َالسبیال َ

ِ َّ.  
 بیانگر این نکته باشد کـه ١٧ۀ ی در آ»لیِالسب«رسد علت معرفه آمدن واژۀ  به نظر می

ره کـن» لیسـب« و اگـر )٨/٢٣۴: ١٣٨٣قرائتی، (  استی و فطریعیراه طب راه معهود، همان
  .شد ن معنا برداشت نمییآمد ا می

ایی که در آیات قرآن وجود دارد، گویای ایـن حقیقـت ه موارد یادشده و دیگر نمونه
نشین و نیز آیـات  ِ به اقتضای سیاق و نوع ارتباط با واژگان هم،است که هر یک از آیات

شـود کـه  نظم یافته است و محسنات لفظی و بدیعی تـا آنجـا رعایـت مـی... جوار و هم
  .خللی به معنا نرسد

  یّ پاسخ حل.٢ـ٢ـ٢
هایی از آیات بر این ادعاست که سبک ادبی در ایـن  ذکر نمونهنویسندۀ مدخل سجع با 
ِاز دیـد وی در ایـن آیـات بـه دلیـل رعایـت سـجع، از اعمـال . آیات رعایت نشده است

  .پردازیم  میدر ادامه به این موضوع. نظر شده است ضوابط ادبی صرف
  .آمده است» ضالل« به جای )٢ /فیل(» تضلیل«

 متفاوت را یی معنایک فعل چند مصدر دارد که هر کی ی گاه در زبان عرب:بررسی
َصغر«ًتابد؛ مثال  برمی ِ فعـل هـستند امـا مـصدر اول بـه یـکِ هر دو مصدر »ةصغار« و »َ
  .)١٨:  ١۴٢٨ی، یسامرا(  در ارزشکیوچک یِ در جرم است و دومی به معناکیوچک یمعنا

ه معنـای  بـ»تـضلیل«  انحـراف از حـق اسـت ولـییا به معنـ»ضالل«رو،  نیهم از
یعنی  »تضلیل« ،دیگر عبارت  به.)١٩٣ـ۴/١٩٢ :١٣٧١ ،قرشی( ننمود کردن، گمراه منحرف

. )٢٠/٣۶١ :١۴١٧ ،طباطبـایی( دادن تا بـه مقـصود و هـدفش نرسـد کسی را در ضالل قرار
 جـای یکـدیگربـه  را  دوتـوان آن  دارد و نمی»ضالل«ی فراتر از ی معنا»تضلیل« بنابراین
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  .کار برد به
  .آمده است» لغو« به جای )١١/ هغاشی(» ةالغی«

اسم فاعـل بـر معنـای مـصدری، .  مصدر»لغو« اسم فاعل است و »یةالغ« :بررسی
ه کـ» امیـق« ًگر، و فاعل آن داللـت دارد؛ مـثال قـائم بـری حالت به حالت دیکر از ییتغ

ِو بـر فـرد ] ستادهیـاز نشـسته بـه ا[ گـری حالـت بـه حالـت دیکر از ییمصدر است و تغ
 الم بـد اسـت درکـ مخـتص »یـةالغ«. )۴١: ١۴٢٨ی، یسامرا( کند ام داللت مییاحب قص
 »ةالغیـ«. )٢/٨٣١: تـا مصطفی و دیگران، بی( گیرد می ز در بریالم را نکر ی غ»لغو«ه ی کحال

: ١۴٠۵ ،؛ طبـری کیاهراسـی۴/۴۴٩: ١۴١٠ ،فراهیـدی(  شده استح یا فاحشه تفسیری قبۀبه کلم
 ،مـصطفوی(  اسـت لغو مایۀ آنچهی یعن»ةالغی«گفته شده ز ین. )٢/٢٢٩: تا  بی،؛ طوسی١/١۴۵

َمع فیھـ َال عبارت  .)١٠/٢١٠: ١٣۶٠ ِ ُ َ َغیـَا الَْس  در بهـشت سـخن یعنی حاوی استعاره است؛ ًةِ
 گفتـه »یالغـ«د، از بـاب مبالغـه یـن سـخنی بگویه چنک یبه فرد. شود یده نمیلغو شن
  .)٣۶۵: ١۴٠٧ سید رضی،( شود می

  .آمده است» آمن« به جای )٣ /تین(» مینأ«
 است کـه بـر وزن  تکثیر و مبالغه اسم فاعل ثالثی مجرد زمانی بیانگر معنای:بررسی

؛ ابـن ٢/٨۵٣: ١۴٢٨ ،بدرالـدین حـسن(» مِعـال«  بـه جـای»علـیم«مانند  به کار رود؛ »فعیل«
ثـرت که به دلیـل ک است یسک »میعل«. )۵/٣: ١٣٩٩ ،اثیـر ؛ ابن١۵١ـ١/١۵٠: تا  بی،االصبع ابی

  .)١٠٣: ١۴٢٨ی، یسامرا(  او حالتی ثابت شده استینظر و تبحرش در علم، علم برا
توانـد  گـر نمـیی انتخاب شده است و وصـف دی هدفیه براک است ی وصف»نیمأ«
گرفته شده باشد که در » منأ«ا ی» ةمانأ«احتمال دارد این وصف از . ردی آن قرار گیجا

 اسـت یانکـبه معنـای م» مینأ«در صورت اول، . راد استهر دو صورت، هر دو معنا م
 اسـت ینی رسالت در آن ادا شده باشد و در صـورت دوم، بیـانگر سـرزمیعنیه امانت ک
ن، معـانی امـن و یبسا پروردگار با انتخـاب لفـظ امـ چه. ِه قبل و بعد از اسالم آمن بودک

  عالوه.)٣۴١ـ٣٣٩: ١۴٢٧، موه( رده باشدکقت و مجاز را اراده یامانت، آمن و مأمون و حق
شد؛ چون هـر  یت میگردید، فاصله و سجع رعا نیز ذکر می» ِآمن«نجا ین، اگر در ایا بر

  .سازند  میّشوند و سجع مطرف را ختم می» نون«دو واژه به 
  .آمده است» ودُمَصال«یا » ِصامدال« به جای )٢ /اخالص(» صمدال«
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َ، صفت مشبهه بر وزن فعل استصمد :بررسی   ثبـوتیصفت مشبهه بیـانگر معنـا. َ
ه از فعـل الزم کـ را ی، اسـم فـاعل»ثبـوت«د یدر این تعریف، ق. است) استمرار و لزوم(

  حـدوثیسازد؛ زیرا اسم فاعل بر معنا یخارج م) مانند قائم و قاعد( ساخته شده است
. )٣/۴٣١: ١٣٩٨بادی، آرضــی اســتر( داللــت دارد] گــری حالــت بــه حالــت دیــکر از ییــتغ[
ُفعـول«مچنین اسم فاعل برای نشان دادن مبالغه و تکثیر بر اوزانی ماننـد ه شـود  آورده مـی» َ
  .تواند به جای صمد به کار رود بنابراین صامد و صمود نمی. )٣/١٨۴: تا هشام، بی ابن(

رفـت، بـاز هـم فاصـله و   صمد به کار مـییا صمود به جاین، اگر صامد یا بر افزون
ّشـوند و سـجع مطـرف را   خـتم مـی»دال«هـر سـه واژه بـه شد؛ چـون  یت میسجع رعا

 بـه کـار رفتـه در قرآن در همین یک مورد» صمد «ۀاز آنجا که واژن، یهمچن. سازند می
 یـا »صـامد« ۀ واژ باید بدون دلیل است و مشخص نیست که چرا نویسنده، ادعایاست

  .به کار رود» صمد« به جای »صمود«
 ٌواهللا بصري ِ َ ُ َمبا ی َّ َ َملـونْعِ ُ َ )نیاز »ون ـ «ۀبه قافی در آناست که به کار رفته در بافتی  )٩۶ /بقره 

َواهللا مبا ی که در حالی است، در َ ِ ُ ٌعملون بـصريَّ ِ َ َ ُ َ ْ )یـر ــ «ۀ قافیـِ خواهـانْ بافت)١۵۶ /آل عمران /
  .است» ُور

در ایـن آیـه تقـدیم و   اسـت؛ چـهه کـردهاشـتبا  اولۀآیـبررسی در نویسنده  :بررسی
 از طبق قاعدۀ نحوی پس )بما یعملون( ور جار و مجر بلکهأخیری صورت نگرفته استت

د ۀ از سـیاق آیـ. ق خودش آمده استَّلمتع ْو ُ َّ َ ـ ِ
َ َل َ أحـرص النـاس َ َ

ِ
َّ َ َ ْ َ حیـَ آیـد کـه   برمـی...ٍةاَ

 ایمان به خداوند اسـت ۀکه وی در اعلی درج آنجا  و از است پیامبر اسالمْمخاطب
کید و حصر در کالم نیستنیازی    .به تأ

آنچـه  کند؛ زیـرا می اهتمام افادۀ )یعملون بما(  دوم، مقدم شدن جار و مجرورۀدر آی
  .دهید  میانجام که اعمالی است است خداوند نظر ّمد
َواک  ۀآیرسد  نظر می هب ُن اهللاَ ّ َ غفورا رَ ً ُ ًَ َّإن  معادلی بـرای  )١۵٢ و ١٠٠ ،٩۶ /نـساء: ک.ر( ِح ِ

ِهللا غفور رحا َ ٌ ُ َ َ   . باشد)١٩٩  و١٨٢، ١٧٣ /بقره: ک.ر( ٌميّ
 خاص ی معنایک متفاوت است و هر ین دو ساختار در زبان عربیرد اکارک :بررسی
دال دهد بلکـه  معنای زمان گذشته را نمی» انک« فعل  ساختار نخست،در. خود را دارد

 غفور است، رحیم استا  خدیعنی ؛»است«بیانگر فعل اسنادی و  است بر ثبوت و لزوم
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معنـای دوام و   خداونـد بـرای»کـان« در حقیقت، کـاربرد فعـل .)۶/١۶٩: ١٣٧١ ،قرشـی(
. )١/۵١٠: ١۴٢١ ،سـیوطی( تابد و بیانگر ثبوت وصفی برای خداونـد اسـت  را برمیاستمرار

ه خبـر کـ ی اسـت و زمـان)١/٢١٣: ١۴٢٠، ییسامرا(» زل یلم«ن موارد، معادل یدر ا» انک«
ن اوصـاف اسـت و مفـارق یـ خداوند باشد، مراد، خبـر از وجـود ایوصاف ذاتا» انک«

  .)١/٢١۴: همان(ی نبودن آن از ذات اله
قـرآن در . د اسـتکیـ از معـانی آن تأکـه یکـیبایـد گفـت » ّإن«اما دربارۀ کاربرد 

 ها متناسب با مقتـضای حـال رفتـار کـرده اسـت  آنیریارگکد و به کیانتخاب ادوات تأ
 )١٣: ١۴١٩ ،قزوینی( یعنی مطابقت کالم فصیح با مقتضای حال بالغت. )١٢۵: ١۴٢٧ و،هم(

 کالم و احوال مخاطب، گوینده را بـر ِو مقتضای حال، چیزی است که با توجه به مقام
آید مگـر   مطابقت با مقتضای حال پیش نمی.خواند وجه مخصوصی از بیان الفاظ فرامی

  ران مطابقتی بالغت ای علما.)۴٠: تا  بی،شمیها(  باشد خرد مخاطباینکه کالم موافق با
 ، حـالیمقتـضا.  توجه به آن در بررسی اثـر ادبـی ضـروری اسـتهک اند  دانستهارییمع

ر ی تـأثدر حقیقـت،. گذارد یر میه بر زبان تأثکط بر زبان است ی محیرونی بِتی واقعِبافت
ر بـه خـود زبـان از شتیـه بکـگـردد  یلم و مخاطب بـازمک متیرونیط بیآن بر زبان به شرا

  .)٧١: ١٣٨٢، اّمحمد العو(  مربوط استیا معانیث واژگان یح
  کـرد؛ زیـرااسـتفاده» ّإن«از » کـان«به جای  توان بنابراین طبق ادعای نویسنده نمی

د کی تأ.)١/۴٧٨: ١۴٢١، سیوطی( د آورده شودّکند که کالم مؤک مقتضای حال ایجاب نمی
 میـزان بـه  بـستهدکیـ تأ و میـزان باشـدّمرددا یر که مخاطب، منک شایسته است ییدر جا

  .)١/٢٣۵: ١۴٠٨، ؛ سیوطی٢/۴٩٠: ١۴١٠ ،زرکشی( د استیار و تردکان
 مقتــضای کــالم ایجــاب )١۵٢ و ١٠٠ ،٩۶ /نــساء(در آیــاتی کــه نویــسنده آورده اســت 

  . چرا که مخاطب مؤمنان هستند؛ آورده شودّ مؤکدکند که نمی
ْبئھمََفُی ۀ آیرسد  نظر می به ُ ُ َ مبا اکِّ َ َا یِ َعملونُ ُ َ ْ )معادل )١٠٨ /نعـاما  ْبـئھمَفُی ُ ُ ِّ ُ مبـا عملـواَ

ِ َ َ ِ )۶۴/ نـور( 
  .باشد

 بر وقوع یا عدم وقـوع ) فعل مضارع+کان (  در زبان عربی ماضی استمراری:بررسی
 کنـد کاری و یا پدید آمدن یا نیامدن حالتی در گذشته بـه صـورت مـستمر داللـت مـی

 ماننـد نـشان از عملـی مـستمر در گذشـته دارد؛ یب گـاهکیاین تر .)١٧۴: ١٣٨٣ ،معروف(
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 َودمرنا ما اک َ ََّ ْ َ ْن َ َ ُنع فرعونَ ْ َ ْ ِ ُ َ... )سـاخت، نـابود  ً آنچـه فرعـون مـستمرا مـییعنـی )١٣٧ /اعـراف
ِه فعلی عادت فرد شده است و روش مـستمر اوسـت؛ کدهد  یز نشان می نیگاه. میردک ِ

َا قلیال من اُاَک  مانند ِ ً ِ ْل ما ْیَّللَ َ َ َعونـِ ُ َ
 )عـادت ) داری زنـده شـب( وهین شـی ایعنی؛ )١٧/ ذاریـات

  .)٢١٢ـ١/٢١١: ١۴٢٠، ییسامرا( هاست آن
َمبا اک بنابراین دو ساختار  َ َا یِ َعملونُ ُ َ ْ و  ُمبا عملـوا

ِ َ َ ِ فهماند که خداوند نسبت بـه همـۀ  می
هـایی  در گذشته انجام داده و تمام شده اسـت و چـه آنهایی که  کارهای آدمی، چه آن

گـاه اسـت که در گذشته بـه طـور مـستمر انجـام مـی رو، طبـق ادعـای  ایـن از. داده، آ
  .توان این دو ساختار را به جای هم به کار برد نویسنده نمی

ِوذل  مانند ؛کارگیری اشکال مؤنث به جای اشکال مذکر به
َ َ دین القیمَكَ ِّ َ ْ ُ  به )۵ /نـهبی( ِةِ

ِذل جای 
ُ الدین القميَكَ ِّ َ ْ ُ ِّ

 )۴٣ و ٣٠ /؛ روم ۴٠ /؛ یوسف٣۶ /توبه(.  
د خودش که اسم به مترادف، نعت، منعوت و مؤکند ا آن ان بریجمهور نحو :بررسی

شـود و اگـر در  یا خـاص مـیـالیه معرفـه  ٌرا مضاف به واسطۀ مضافیشود؛ ز  نمیاضافه
ر ی در تقـدیل رود و لفظـیـشده باشد باید بـه تأو به صفت خودش اضافه ی اسمیموارد
  .)٢/۵٠٨: تا سیوطی، بی(ه شود گرفت

بـه کـار » مّیالق«ست تا به صورت ین» نیالد «یصفت برا» ةمّیالق«نه ّیۀ سورۀ بیدر آ
 رعایت سجع آمده باشـد  برایچه ـ» ةمّقیال« زیرار است؛ ی در تقدیا لمهکنجا یدر ا. رود

 باشـد و چنـین اشـتباه فاحـشی نـه تنهـا از »دینالـ« صفت برای تواند  نمیـیا چیز دیگر
؛ خداوند بلکه از هر فردی که اندک آشـنایی بـا زبـان عربـی داشـته باشـد، قبـیح اسـت

 بـا منعـوت خـود مطابقـت کنـد) مـذکر و مؤنـث( در جـنس  بایـد نعت حقیقیکه چرا
ِن موصـوف یه جانشک  استیوصف» ةمّیالق« .)٣/۴۴٣: تا  بی،؛ حسن٢/٧٢٨: ١۴٢۴ ،صائغ ابن(

ّدین الملة القیمة«محذوف شده است و تقدیر آن  مکـی بـن ( است» ّدین الجماعة القیمة«یا » ّ
ــی ــب،  اب ــاری٢/٨٣٢: ١۴٠۵طال ــ نیبرخــ .)۴/۵١۴: ١۴٠۵، َ؛ ابی ُکتــب«لفــظ ز ی ــدیر  را»ُ  در تق

ــُ دیــن الکكذلــ«؛ یعنــی انــد گرفتــه : ١۴١٩ ،اهللا ؛ فــضل١٠/٧٩: ١٣٧٢ ،طبرســی(» ةمــّب القیُت
ـــایی٣۶٢/٢۴ ـــسنده . )٩/۵٢٢: ١۴١٨ ،؛ قاســـمی٢٠/٣٣٩: ١۴١٧ ،؛ طباطب ـــابراین ادعـــای نوی بن

  .نادرست و به دور از هنجارهای زبان عربی است
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  گیری نتیجه
  :ِنتایج کلی ارزیابی و نقد مدخل سجع چنین است

رو،  ایـن از.  مصدر قرآن محل تردید استاز دید نویسندۀ مدخل سجع، وحیانی بودن
حلیل سجع قرآنی به سـجع کاهنـان یـا شـعر شـاعران تمـسک نمـوده و در نهایـت، در ت

  .ِهمسانی سجع قرآن با سجع کاهنان و یا یکسانی قرآن و شعر را مطرح کرده است
کـریم بـا سـجع کاهنـان و یـا شـعر شـاعران  تمایزهای شکلی و محتوایی سجع قرآن

عجـاز را در سراسـر قـرآن بیانگر این حقیقت است که سرچشمۀ وحیـانی قـرآن کـریم، ا
به تمـایز نـص قـرآن از ) همانند بالشر(که برخی مستشرقان یی جا جاری ساخته است تا

  .اند سایر متون بشری تصریح کرده
به گمان نویسنده، رعایت فواصل و سجع آیات یکی از معیارهای اساسی اسـت کـه 

  .الشعاع قرار داده است دیگر قواعد ادبی را تحت
یسنده مبنی بر عدول قرآن از سبک ادبی برای رعایت سـجع بـه دو بررسی ادعای نو

  .ّپاسخ نقضی و حلی انجامید
کریم است که به رغـم رعایـت سـجع در  هایی از آیات قرآن پاسخ نقضی ارائۀ نمونه

  .آن، قواعد و معیارهایی دیگر بر قاعدۀ سجع حاکم شده است
  .سنده اثبات گردیدِدر تحلیل و بررسی موردی آیات، نادرستی ادعای نوی

یسنده به مسائل صرفی و نحوی عربی توجه چندانی نداشته است چرا که مواردی نو
برد همه در ادبیات عرب ساری و جاری هستند و برخـی از  که او به عنوان عدول نام می

این امر نشانگر آن اسـت کـه ایـن . موارد نیز در خود قرآن در وسط آیات رخ داده است
  .باشد د ادبیات عرب میموارد جزء قواع

سازی زده اسـت کـه قـرآن از سـبک رایـج  نویسنده با شواهد اندکی دست به قاعده
  .عدول کرده است
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  یشناس تابک
یرالواحد، بن االصبع، عبدالعظیم ابن ابی .١  قیـ، تحقالقـرآن عجـازا بیـان و النثر و الشعر ةصناع فی التحبیر تحر

 التـراث اءیحا لجنة ه،یسالماال ونؤللش یعلاال المجلس، دهالمتح ةیالعرب ةیشرف، الجمهور محمد یحفن
  .تا بی، یسالماال

 الــدین محــی محمــد قیــ، تحقو الــشاعر الکاتــب ادب فــی الــسائر المثــلن، یاءالدیضــ اثیــر، ابــوالفتح ابــن .٢
  .ق ١۴٢٠و النشر،  للطباعة یةالعصر تبةکالمبیروت، عبدالحمید، 

 محمـود  ویالـزاو احمد طاهر قی، تحقثراال و الحدیث غریب فی ةالنهایابوالسعادات،  نیاثیر، مجدالد ابن .٣
  .ق ١٣٩٩ه، یالعلم تبةکالمبیروت، ، یالطناح محمد

 نـةی، المدیالـصاعد سـالم بـن ، تحقیق ابراهیمالملحه شرح فیحة اللمن، یالد شمس صائغ، ابوعبداهللا ابن .۴
  .ق ١۴٢۴ه، یسالماال بالجامعة یالعلم البحث عمادة، المنوره

، یالبقـاع محمـد خیالش وسفی قی، تحقمالك ابن الفیة الی کالمسال اوضح وسف،ی بن هشام، عبداهللا ناب .۵
  .تا ع، بییو التوز و النشر ةللطباع رکالف داربیروت، 

  .م ١٩٨٣ه، یالمصر نجلواال تبةکممصر، ، دبیهاال المعارک ، احمد انور،یاحمد الجند .۶
  .جا تب، بیکال ، عالمالعرب عند ویاللغ البحث ،د عمری عبدالحم،حمد مختارا .٧
  .ق ١۴٢٩، تبکعالم الجا،  بی، ه المعاصرة العربیةمعجم اللغ ،همو .٨
  .ش ١٣٨٣، ١۵، شمارۀ اندیشۀ صادق ،»گذاری و قرآن ترجمه و نقد مدخل تاریخ«اسکندرلو، محمدجواد،  .٩
  .ق ١۴٢١ه، یالعلم تبکال داربیروت، ، اعجاز القرآن ب،یالط بن محمد رکابوب ،یباقالن . ١٠
 یعلـ عبـدالرحمن قی، تحقمالک ابن لفیةا بشرح و المسالک المقاصد توضیححسن، ابومحمد،  نیبدرالد . ١١

  .ق ١۴٢٨، یالعرب رکالف داربیروت، مان، یسل
  .ش ١٣٧۴، یاسالم فرهنگ نشر دفترتهران، ار، یرام محمود ، ترجمۀدر آستانۀ قرآن، یبالشر، رژ .١٢
  .ق ١۴١٢التراث،  دار تبةکمجا،  بی ،الجاهلی دباال تاریخ فی ،ی، علیجند . ١٣
  .تا المعارف، بی دارجا،  بی، الوافی النحو حسن، عباس، .١۴
ه، یالعنـصر تبةکالمبیروت، ، عجازاال حقائق علوم و ةالبالغ سرارال الطرازحمزه،  بن ییحی، ی علوینیحس .١۵

  .ق ١۴٢٣
علـوم و  ،) قـرآنۀینـقسمت سوم از سلسله مقاالت بـدیع در آ(» سجع و فواصل آیات«، حسن، یخرقان .١۶

یم   .ش ١٣٧۵، ٣، شمارۀ معارف قرآن کر
، وسـف حـسن عمـریق یـتعل ح ویتـصح، هشرح الرضی علـی الکافیـ، محمد بن حسن، یبادآ استریرض .١٧

  .ق ١٣٩٨نا،  بیجا،  بی
تبـة الجامعـة کمدهلـی، م، یح عبـدالعلی، تصحالنکت فی اعجاز القرآن، یسی بن عیالحسن علو، ابیرمان .١٨

  .م ١٩٣۴ه، یة االسالمیالمل
 علـوم پژوهشگاهتهران، ن، یآرم ، ترجمۀ محسنالقرآن علوم فی العرفان مناهل م،ی، محمد عبدالعظیزرقان .١٩

  .ش ١٣٨۵، یفرهنگ مطالعات و یانسان
  .ق ١۴١٠المعرفه،  داربیروت، ، القرآن علوم فی البرهان ،زرکشی، محمد بن عبداهللا .٢٠
  .ق ١۴٢٧عمار،  دارن، عما، القرآنی التعبیر ، فاضل صالح،ییسامرا .٢١
  .ق ١۴٢٨عمار،  دارعمان، ، معانی االبنیه فی العربیه ،همو .٢٢
  .ق ١۴٢٠ر، کالف دارعمان، ، معانی النحو، همو .٢٣
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  .ق ١۴٠٧، االضواء داربیروت، ، تلخیص البیان فی مجازات القرآنن، ی، محمد بن حسیرض دیس .٢۴
  .ق ١۴٢١العربی،  تابکال دارروت، بی، القرآن علوم فی االتقان ،الدین عبدالرحمن جاللسیوطی،  .٢۵
  .ق ١۴٠٨ه، یتب العلمکال داربیروت، ، القرآن عجازا فی قراناال معترک ،همو .٢۶
  .تا ه، بییقیالتوف تبةکالممصر، ، یهنداو دیعبدالحم ، تحقیقالجوامع جمع شرح فی الهوامع همع ،همو .٢٧
  .ش ١٣٨١فردوس، تهران، ، با عروض و قافیه آشنایی شمیسا، سیروس، .٢٨
  .تا بی، المعارف ، دار)الجاهلی العصر( العربی دباال تاریخ ف، احمد عبدالسالم،ی ضیقشو .٢٩
 وابـسته بـه جامعـۀ یاسـالم انتـشارات دفتـرقـم، ، القـرآن تفسیر فی المیزانمحمدحسین، طباطبایی، سید .٣٠

  .ق ١۴١٧قم،  ۀیحوزۀ علم نیمدرس
  .ش ١٣٧٢خسرو،  صرناتهران، ، القرآن تفسیر فی البیان مجمع طبرسی، فضل بن حسن، . ٣١
 عبـد عـزت و یعلـ محمـد یق موسـیـ، تحقاحکام القـرآن محمد، بن یعل اهراسی، ابوالحسنکی یطبر .٣٢

  .ق ١۴٠۵ه، یالعلم تبکال داربیروت، عطیه، 
  .تا العربی، بی التراث اءیاح داربیروت،  ،القرآن تفسیر فی التبیان طوسی، محمد بن حسن، . ٣٣
  .تا عارف، بیالم دارمصر، ، مرآة االسالمن، یطه حس .٣۴
 ابوالفـضل  و محمـدیالبجـاو محمـد یعلـ قیـ، تحقالـصناعتین ،هالل حسن بـن عبـداهللای، ابورکعس .٣۵
  .ق ١۴١٩ه، یالعنصر تبةکالمبیروت، م، یبراها
  .ق ١۴١٠هجرت، قم، ، العین کتاب فراهیدی، خلیل بن احمد، .٣۶
  .ق ١۴١٩النشر،  و لطباعةل کالمال داربیروت، ، القرآن وحی من تفسیر محمدحسین،، سیداهللا فضل .٣٧
الکتـب  داربیـروت، الـسود،  ونیـع باسـل محمـد قی، تحقالتأویل محاسنالدین،  قاسمی، محمد جمال .٣٨

  .ق ١۴١٨، هالعلمی
  .ش ١٣٨٣قرآن،  از ییها درس یفرهنگ زکمرتهران، ، نور تفسیر ، محسن،یقرائت .٣٩
  .ش ١٣٧١ه، یسالماال تبکال دارتهران، ، قرآن قاموس اکبر، علیقرشی، سید .۴٠
  .ق ١۴١٩اءالعلوم، یاح ، داریغزاو جیبه خیق شی، تحقهالبالغ علوم فی یضاحاالقزوینی، خطیب،  .۴١
  .تا ه، بییالعلم تبکال داربیروت، ، نشاءاال صناعة فی عشیاال صبح، ی، احمد بن علیقلقشند .۴٢
نـشر،  بهشهد، م، ترجمۀ سیدحسین سیدی، قرآن در نظایر و وجوه شناختی زبان بررسیّالعوا، سلوی،  محمد .۴٣

  .ش ١٣٨٢
  .ش ١٣۶٠تاب، ک نشر و ترجمه بنگاهتهران، ، الکریم القرآن کلمات فی التحقیق مصطفوی، حسن، .۴۴
  .تا جا، دار الدعوه، بی ، بیالمعجم الوسیط  محمد النجار، ومصطفی، ابراهیم، احمد الزیات، حامد عبدالقادر .۴۵
  .ق ١۴٢٣ع، یو التوز للنشر المعارف بةتکمجا،  بی، الخلیل علمی لیا سبیل اهدی مصطفی، محمود، .۴۶
  .ش ١٣٨٣نبأ، تهران، ، قرآنی علوم و تاریخ در مباحثی د،یمعارف، مج .۴٧
  .ش ١٣٨١د، یالتمهقم، ، علوم قرآنی ،یمعرفت، محمدهاد .۴٨
تهـران، ، عربـی بـه فارسـی و فارسـی بـه عربـی از ترجمـه عملی و نظری اصول: ترجمه فن معروف، یحیی، .۴٩

  .ش ١٣٨٣سمت، 
 تبـهکالم ،یلیالصم وسفی ، تحقیقو البدیع و البیان المعانی فی ةالبالغ جواهرابراهیم،  بن احمدهاشمی،  .۵٠

  .تا بی، هیالعصر
  .ش ١٣٧٧هما، تهران، ، فنون بالغت و صناعات ادبین، یالد ، جاللییهما .۵١

52. McAuliffe, Jane Dammen, Encyclopaedia of the Quran, Leiden-Boston, Brill, 2006. 
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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٢١ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها موزهآ

  
  یها هتحلیل شیو

  تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم
    ١محمدعلی مهدوی راد  
    ٢ساز  نیلنصرت  
    ٣زهره بابااحمدی میالنی  

  دهکیچ
کـریم پـس از قـرآن ،  اسـتمفـسر و مبـین کـالم الهـی کـه مبر اکـرماسخنان پیـ

 از ییکـ، در واقـع. رود  مـی بـه شـمارسـازی  هـدایت و انـسانِ منبعِارزشمندترین
.  استیاستشهاد به آیات قرآن و به کار بردن تعابیر قرآن روایات نبوی یها شاخصه

 استـشهاد تـصریحی و ۵٠بیش از در آن ه ک غدیر است ۀیکی از این روایات خطب
 و تحلیـل  ایـن موضـوع بـه بررسـیرجـستاایـن در . شـود  مـیِتلویحی قرآنی دیده

و همـاهنگی و ارتبـاط پـردازیم   می» غدیر از قرآن کریمۀثیرپذیری خطبأهای ت شیوه«
 را از قـرآن کـریمایـشان  کامل گیری و بهره Nقرآن و سخنان پیامبر میان نزدیک

به جای محتـوای   جستار حاضرذکر این نکته ضروری است که در. نماییم  میباز
                                                        

 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/٩/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(mahdavirad@isca.ac.ir) ار دانشگاه تهراندانشی. ١
  .(nilsaz@modares.ac.ir) استادیار دانشگاه تربیت مدرس. ٢
  .(z.milani21@yahoo.com)) نویسندۀ مسئول(و حدیث  دانشجوی دکتری علوم قرآن. ٣
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کیدبر سبک و چگونگی بیان مطالب ، خطبۀ غدیر قرآن و کالم   .شود  میتأ
قــرآن، استــشهاد تلــویحی و تــصریحی، خطبــۀ غــدیر،  آیــات :یدیــلکواژگــان 

  .پیامبر
  طرح مسئله

از موضـوعات بـسیار یکـی  اطهـاردیگـر ائمـۀ و  والیت حضرت علی،  غدیرۀمسئل
 غدیر به وضـوح های خطبۀ مروری سریع در بخش. ع استّدر مکتب تشیمهم اساسی و 
) امامـت(ین اصل و رکـن تر  که مهم والیت به موضوعاکرم که پیامبر دهد نشان می
  .اند توجهی خاص داشته،  است مبانی اعتقادی اسالمۀاز مجموع
به این پرسش بایـد پاسـخ گفـت کـه از چـه رو بایـد بـه اثبـات ،  بحث آغازازپیش 

َوم ِات بق آی طهماهنگی کالم نبوی با وحی پرداخت در حالی که َنطق عن اهلـوَا یَ َ ْ
ِ

َ ُ ِ َ إن هـو ٭یْ ُ ْ ِ
ٌإال وحی ْ َ َّ

در جـواب . همـه از وحـی اسـت، فرمایـد مـیپیـامبر چه آنهر  )۴ــ٣/ نجم( یَحُ ِ
در . گیـرد مـی  را در بـر وحی قرآنـی و غیـر قرآنـی و از قرآن استّوحی اعم: گوییم می

قرآنـی معنـا از  در وحـی غیـرولـی ، خداسـت وحی قرآنی هم لفظ و هم معنا از جانـب
 وحـی  و فعلـی اسـتِوحی قرآنی همین قـرآن. رمبا ولی لفظ از جانب پیستجانب خدا

  . غدیر و امثال آنۀغیر قرآنی شامل خطب
 در ّتا تجلی وحـی قرآنـی یعنـی آیـات قـرآن کـریم را  برآنیم این پژوهشدر، بنابراین

هـای  دورهنیـز  و ردر زمان پیـامبآیا   ببینیموبازکاویم  ی یعنی سخنان نبویوحی غیر قرآن
 نیز بوده است ز جمله صحابه و ائمها،  الگویی برای دیگر افرادۀ نبویاین شیو، بعد
ن آ اقتبـاس از قـرۀپیشین، گمان بیاند؟   را به کار بستهای  چنین شیوه ادیبان و شاعران آیاو

بـرای ( ی بعد گردیـدها رای دورهکه فرهنگ و الگویی ب گردد  حیات پیامبر برمیۀبه دور
  .)١١٢ش: ١٣٨٧القاضی و میر، : ک.اطالعات ر

دیگـر سـخنان ایـشان ، به دلیل عجین بودن قرآن کریم با روح و جان پیامبر، در واقع
مـشاهده  در بررسی خطبۀ غدیربرای نمونه ؛  تحت تأثیر آیات قرآن قرار داردنیز به شدت

.  اسـتکریم یا بخشی از آیه استناد کـردهًصریحا به کل آیۀ قرآن  ایشان گاهکه شود  می
اثرپـذیری . بـرد  مـی را در کـالم خـود بـه کـاریعبـارات و تعـابیر قرآنـً تلویحـا گاه نیز

ًیید سخنان خویش دقیقـا أتصریحی به این صورت است که پیامبر در احتجاجات و در ت
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ه ایـن صـورت اثرپذیری محتوایی نیـز بـ. کند  آیۀ کامل یا به بخشی از آیه استشهاد میبه
چهـار بـه این نوع اثرپـذیری . است که مضمون آیات قرآن در کالم حضرت آمده باشد

  :شود تقسیم مینوع 
پذیری واژگانی. ١ تلخـیص آیـه و ) ب، گیـری وام) الـف ۀ گونـاین نـوع بـه دو :اثر
  .شود تقسیم می، های متناظر ترکیب
پذیری گزاره. ٢  تقـسیم ،حل یا تحلیل )ب ،اقتباس)  الف گونۀاین نوع به دو :ای اثر
  .شود می

پذیری گزارشی. ٣  ،تفـسیر) ب،  مترادفِبیان با الفاظ)  الف دو گونۀاین نوع به :اثر
  .شود تقسیم می

پذیری الهامی. ۴   .اثر
ِ و کـارکرد آن را در پـردازیم انـواع مـیایـن  از  یـک هـرِ به بررسی و تحلیل ادامهدر

  .نماییم خطبۀ غدیر بازمی
  مقدمه

گاه مـسلمانان بـا ابهـامی در بیانـات  هر.  اسالم است بلندم یگانه منبع معارفکری قرآن
 از افـراد  ایـشانشدند در زمان حیات پیامبر از ایـشان و پـس از رحلـت رو می قرآنی روبه

ــره ــد ســؤال مــی خب ــامبر اکــرم. کردن ــام و حجــت الهــیپــس از پی ــن ، ّ ام علــی ب
، کـه بـاب علـم رسـول اهللا اطهـار ۀ، ائمـو بعد از ایشان فرزندانـشان طالب ابی

گاهـان بـه تأویـل قـرآن راسخان در علم  ایـن )٣، ٢، ١ح، ١/٢١٣: ١٣۶٣کلینـی، (  هـستندو آ
امـل داشـتند و کّ بر معارف قـرآن تـسلط ه ائمهکا جاز آن. وظیفه را به عهده گرفتند

یـات قـرآن بـه آ، المکـ یدر سخنانشان به اقتضا، )همان( دانستند  میتنزیل و تأویل آن را
نـده ک حدیثی شیعه آِجوامع .)١٣٨٩اهـوارکی، : ک.برای اطالعات بیشتر ر( نمودند استشهاد می
هـای   از ایشان دربارۀ آیـات قـرآن و پاسـخائمه  وپیامبر های اصحاب از پرسش

؛ ۵١: ١۴٠٨؛ اشــعری، ٢/٣۴۶  و٧٩، ١/٣۵: ١٣٣٠برقــی،  :ک.بــرای نمونــه ر(ایــن بزرگــواران اســت 
 و اهل بیت  پیامبرگاه، افزون بر این. )١١۵  و۵١ــ ١/۵٠: ١٣۶٣؛ کلینی، ٣٨ :١۴٠۴، صدوق

: ١٣٣٠برقـی،  :ک.بـرای نمونـه ر( کردنـد  مـی به آیات قرآن استـشهادبرای اثبات دیدگاه خود
آیاتی ،  باور و پنداری غلطّرد و گاه در )٧/۶  و١٣٣، ٣/٣، ٢/۵، ١/١٢٩: ١٣۶٣؛ کلینی، ١/٢٨٧
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  .)٣٠: ١۴٠۴صفار، (آوردند   می گواهرا
مـسئلۀ بـه  چـه؛  شـیعی داردای در اندیـشۀ  جایگاه برجـستهخطبۀ غدیر، در این میان

کـه از مبـانی اعتقـادی اسـالم پـردازد   مـی ائمۀ بعد از ایشان وامامت حضرت علی
متن این ،  که در آن ابوابی به خطبۀ غدیر اختصاص داده شدهْدر بسیاری از کتب. است

میالنی، حسینی ؛ ١٣٩٧؛ امینی، ١٣٨۶طبرسی، : ک.ر( شود  مییختلف بررسحدیث از زوایای م
  .)١۴١۶؛ مروج خراسانی، ١۴٢١

  غدیر) خطبۀ( اعتبار و منابع حدیث. ١
آن ،  از صحابه و تابعین نقل شده است تا آنجا کـه محـدثاندحدیث غدیر به طرق متعد

، ن جریر طبری به هفتاد و اندیاب،  طریق۴٠بن حنبل آن را به  احمد. اند را متواتر دانسته
اند   طریق نقل کرده١٢۵ و ابوبکر جعابی به ١٢٠ابوسعید سجستانی به ، ١٠۵ابن عقده به 

 تـابعی نـام ٨۴ تـن از صـحابه و ١١٠ از الغدیر امینی در ۀعالم. )١/١۴: ١٣٩٧ امینی، :ک.ر(
 کافی ْ تواترِاثبات برای این شمار. )۶١ـ١/١۴: همان( اند برد که راوی حدیث غدیر بوده می

 بـزرگ ایـن حـدیث را ثبـت و ضـبط یعالمـان و محـدثان، کنـون از قرن دوم تـا. است
 :همـان(  نفـر اسـت٣۶٠بـالغ بـر هـا   آن امینی تعدادۀ عالمِاساس شمارش  که براند کرده

 اسانید و طرق حدیث غـدیر ۀیی دربارها نگاری عالمان به تک، افزون بر این. )١۴٧ـ١/٧٣
 در صـحت ایـن ای  عـدهِابن جریر طبری هنگـامی کـه بـا تـشکیک. اند دهاهتمام ورزی

ابوالعباس احمد بـن ، ابن عقده.  را نوشت فی طرق حدیث الغدیرةالوالیحدیث مواجه شد 
ای از  بن طاووس نسخها سید  و را نگاشتالوالیه حدیثنیز کتاب  .)ق ٣٣٣. م( محمد

ابـن طـاووس، سـید (  داشـت دسـتدر، ود ابن عقده نگاشته شده بـِآن را که در زمان خود
: ک.ر( ّخـم من روی حدیث غدیر هم کتاب .)ق ٣۵۵. م(ابوبکر جعابی . )٢/٢٣٩: ١۴١۶

 را )٢/٢٢٨: ١٣٧۶ابـن شـهر آشـوب، : ک.ر( الغدیر و علی بن هالل مهلبی )٣٩۵: ١۴١۶نجاشـی، 
 ۀکه مسعود شـجری کتـابی دربـاراست  آمده )همان( آشوب ابن شهر مناقب در. نوشت

 غدیر نوشت و منـصور الالئـی رازی اسـامی راویـان را بـه ترتیـب راویان و طرق حدیث
 )۴۴ :تا بی( ّخم کشف المهم فی طریق خبر غدیر بحرانی در ۀعالم. حروف الفبا سامان داد

  :کند  چنین نقل مینخب المناقباز ابن شهر آشوب در کتاب 
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در بغـداد : گفت ا تعجب می شهر آشوب گفت از ابوالمعالی جوینی شنیدم که بجدم
روایات حـدیث غـدیر بـود و بـر آن حاوی  یکی از صحافان دیدم که ِکتابی در دست
 مواله ّمن کنت مواله فعلی: العشرون من طرق قوله وة الثامنةدّالمجل«: نوشته شده بود

  .»العشرین التاسع وةدّیتلوه مجلو

  ،از ایـن رو.  داردی مختلـفهـا این سخن نشان از کثرت نقل این حـدیث در سـده
عالمان بر پـذیرش ایـن خبـر اتفـاق نظـر دارنـد اگرچـه در که گوید  ابن شهر آشوب می

 العــالمین ّســرغزالــی در ابوحامــد . )٢/٢٨٨: ١٣٧۶( انــد تأویــل آن دچــار اخــتالف شــده
  :نویسد می

هـو فـاق الجمیـع وّ باتّخـم جمع الجماهیر علی متن الحدیث من خطبته فی یوم غـدیرأ
  .)۴۴ :تا بیبحرانی،  :ک.ر( “ موالهّن کنت مواله فعلیم”: یقول

 در ای مفـصل بـوده اسـت کـه پیـامبر اکـرم خم بخـشی از خطبـه حدیث غدیر
. م(ً خطبه معموال از احتجـاج طبرسـی اگرچه این. خم ایراد فرمود الوداع در غدیر ةّحج
در آن را  وی  از پـیشًمحمد بن فتال نیشابوری تقریبـا نـیم قـرن، شود  نقل می.)ق ۵۴٨
 ِاما به لطـف. )٩٩ ـ ٨٩: ١٣٨۶(  بدون ذکر سند آورده است از امام باقرالواعظین ةروض

 که یک قرن قبـل از نیـشابوری بینیم  می)٣١۶: ١۴١٣( الیقینبن طاووس در ا سید ِگزارش
ف به خلیلـی از عالمـان اهـل سـنت کتـابی در وفردی به نام احمد بن محمد طبری معر

تـاریخ . آورده اسـت غـدیر را بـا سـند کامـل ۀخطبـدر آن ؤمنین نوشته و فضائل امیرالم
و در . ق ۴١١بـن طـاووس بـوده سـال اای از این کتاب که در اختیار سـید  کتابت نسخه

 غدیر ۀبط خالقویه العدد در .)ق ٧٠۵. م(علی بن یوسف حلی . )همـان( قاهره بوده است
تفاوت ایـن نقـل بـا . )١٨١ـ١۶٩: ١۴٠٨( را از زید بن ارقم بدون ذکر سند نقل کرده است

 طبرسی و احمد بن محمد طبری در بخـش مقـدماتی اسـت کـه توضـیحات آن در ِنقل
الحمدللـه الـذی عـال فـی « چنـد سـطر اسـت و بالفاصـله بـا ِّنقل زید بن ارقم در حـد

 بخش مقدماتی بسیار ،در حالی که در دو نقل دیگر، گیرد  میآغاز نبوی ۀخطب» دهّتوح
انـد ماننـد   طبرسـی آوردهاحتجـاجر ایـن خطبـه را از تعالمان بعدی بیش.  استتر مفصل

سیدهاشم بحرانی ، )٢١۵ ـ٣٧/٢٠١: ١۴٠٣( مجلسی ۀعالم، )۶٧ـ ٢/۵٢: ١۴١۶(فیض کاشانی 
  .)٣٣٩ ـ١/٣٢۶: ١۴٢١(
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  سندشناسی حدیث غدیر .٢
  :رسد  میر غدیر وجود دارد که هر دو به امام باقۀبرای خطب دو سند، اساس منابع بر

  :سند احمد بن محمد طبری. ١
: الـرحمن قـال بی بکر بن عبدأد بن ّخبرنی محمأ:  قالّد الطبریّحمد بن محمأثنا ّحد
 ّالهمـدانی] موسی[د بن ّثنا محمّحد:  قالّد الدینوریّمحم بوأ ّثنی الحسن بن علیّحد
 عـن قـیس بـن ة عقب عنةثنا سیف بن عمیرّحد:  قالّد بن خالد الطیالسیّثنا محمّحد: قال

  . ّد بن علیّبی جعفر محمأ عن ّد الحضرمیّ بن محمةسمعان عن علقم

  :سند طبرسی. ٢
: قـال ّ المرعـشیّبـی حـرب الحـسینیأ بـن ّجعفر مهدی بوأد العالم العابد ّثنی السیّحد
 ّد بـن الحـسن الطوسـیّبی جعفر محمأ الحسن بن الشیخ السعید ّعلی بوأخبرنا الشیخ أ

 عـن ةخبرنی جماعـأ: قال،  روحهس اهللاّجعفر قد بوأ الشیخ السعید الوالد خبرنیأ: قال
: ام قـالّبـن همـ دّ محمـّعلـی بوأخبرنی أ:  قالّد هارون بن موسی التلعکبریّبی محمأ
 کان من عبـاد اهللاو ـفطس أل من ولد اّد العلویّمحم بوأخبرنا أ:  قالّ السوریّخبرنا علیأ

د بـن خالـد ّثنا محمـّحـد:  قـالّد بـن موسـی الهمـدانیّمـثنا محّحـد:  قالـ الصالحین
ا عن قیس بن سمعان عـن ً جمیعةصالح بن عقب وةثنا سیف بن عمیرّحد:  قالّالطیالسی

  . ّد بن علیّبی جعفر محمأ عن ّد الحضرمیّ بن محمةعلقم

محمد بن موسی ( ی پایانیپنج راوْدر هر دو طریق دهد که   دو سند نشان میۀمقایس
 ةثنا سـیف بـن عمیـرّقال حد« ِدر بخش ضبط سند طبرسی. اند  مشترک) به بعدهمدانی

ًدرست است و ظـاهرا در سـند طبـری کـه » ا عن قیس بن سمعانً جمیعةصالح بن عقبو

، نماید که سیف از عقبه نقل کرده  می آورده و چنین»ةعقب«، »ةصالح بن عقب«به جای 
السی از سیف بن عمیره و صالح بـن زیرا محمد بن خالد طی؛ تصحیفی روی داده است

موسـوی  :ک.ر( و محمد بن موسی همدانی از محمد بن خالـد  استکرده عقبه روایت می
  .)١٧/٧۵ :١۴١٣، ییخو

  استشهاد صریح و آشکار به آیات قرآن. ٣
در ، هیچ تغییـر بی،  نص قرآنیِاست که عینصورت ین بداستشهاد صریح به آیات قرآن 
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  .کنیم  میدر ادامه به این موارد اشاره. شدبایاد شده  غدیر خطبۀ

  استشهاد به یک یا چند آیۀ کامل. ١ـ٣
 به کند که برای اختصار  می فراوان از خطبه به آیات قرآن استشهادیدر موارد پیامبر

  :کنیم  میذکر چند نمونه بسنده
به بیان ،  خدای متعالِپس از حمد و سپاس،  نخست از خطبۀ غدیر عبارتدر) الف

 ۀً صریحا به آیات سوم و چهارم سورشود و پیامبر  می وی پرداختهگانگی و یکتاییی
لد  اخالص ْمل یلد ومل  َْ ُ ْ َْ ََ ِ ن له کفو٭َ ً ومل  ْ ُ ُ َ ْ َیُک َْ ٌا أحدَ َ َ

کند  می استشهاد.  
، کنـد  مـی را بلنـدمنینؤامیرالمِ دست ه پیامبرک  خطبهِ چهارمِدر بخش) ب

و ،  شـما پـسندیدمِاسـالم را دیـن: فرمایـد  مـیطاب به مـردمخایشان بعد از بیان والیت 
  :فرماید  میاستشهاداین آیه ًصریحا به 
 َومن ی ْ َ َبتغ غري اإلسالَ ْ ِ

ْ َ َ
ِ
َ ًم دینْ ِ ُا فلن ِ ْ َ ْبل منه وهو ىف اآلَ

ِ َ ُ َ ُ ْ ِ َ َ َخرة من اْ ْ َ ِ ِ َ َاسـرینِ ِ ِ )ه کـو هـر ؛ )٨۵/ آل عمـران
 در آخــرت از یو و رفتــه نــشودی پذیز وهرگــز ا، دیــجو] گــرید [ینــید، جــز اســالم

  .اران استکانیز

 و دشـمنان ایـشان ز خطبـه کـه بـه ذکـر پیـروان اهـل بیـت هفتم اِدر بخش) ج
  :شود  میاستشهادزیر ًن صریحا به آیۀ امنی مؤها  ویژگیدر بیان، پرداخته شده است
 َلذین آمنوا ومل یَا َْ َ َ ُ َ ِ

َلبسوا إميَّ ِ ُ ِ
َا بظمل أولْ ُ

ٍ
ْ ُ

ِ ْ ُ َ هلم األمن و مھتدونَكِئَ ُ َ ْْ ُُ ُْ َ َ ْ ُ ُ َ )مـان یه اکـ یسان کـ؛)٨٢/ انعـام
  .ندا افتگانی شان راهیو ا، یمنیآنان راست ا، اند الودهی نکمان خود را به شریآورده و ا

  استشهاد به بخشی از آیه. ٢ـ٣
  به مقتضای کالم و موقعیت سخن خویش تنها به قسمتی از آیه استـشهادگاه پیامبر

یی هـا توان یافت که نمونـه  میرا از این قبیل فراوان یدر سخنان حضرت موارد. ندک یم
  .یابیم از آن را در خطبۀ غدیر بازمی

 والیت و ِدر بیان و اعالن رسمی،  خطبهِ از بخش سوم عبارات پایانیدرپیامبر ) الف
ً خصوصا در بیان والیت حضرت علی دوازده امامِامامت

فرماید  می:  
 خداوند است که در نوشتۀ عزیز خـود او را یـاد ۀجوار و همسای همانا او هم! ردمهان م
  .)١/٧۵: ١٣٧٢طبرسی، ( کرده
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  : است دربارۀ ستیزندگان با او فرمودهو
 س یــ ول  َأن  ٌ ــ ْــ ََ َ ُ ْ َا حــسرتَ َ ْ َا َ ِا فرطــت ىفَ مــَ ُ ْ َّ ِ جنــب اهللاَ ّ ِ

ْ َ  ــادا کــسی در روز رســتخیز ؛ ــا آنکــه مب ت
  . ... خدا کوتاهی کردمۀجوار و همسای  همۀس که دربارافسو: بگوید

 میـان بخـش ِرابـط، ّ زمر به زیبایی و بـا انـسجام تـامۀ سور۵۶ ۀبخشی از آی در اینجا
  : است که در آن فرمودالم حضرت و بخش بعدیکنخست 

 واهللاه فـهّتتبعوا متشاب ه وانظروا إلی محکماته والوا آیاتافهمآن وّتدبروا القر، الناس َمعاشر
َن لکم زواجره ولنِّبیُلن ی َ یوضح لَ ِ ّکم تفـسیره إالُ ّ بیـده ومـصعده إلـیذذی أنـا آخـ الـَ ُ ُ 
ُشائل بعضده و َ ّأن من کنت مـواله فهـذا علـی« ُمکمِلُومع) َّورافعه بیدی(ٌ وهـو ،  مـوالهّ

  .)همان(» ّ بن أبی طالب أخی ووصییّعلی

  :فرماید گرفتن رسمی از مردم می بیعت بارۀدر، در بخش یازدهم از خطبهپیامبر ) ب
هـا   دلچـه درشـنود و آن  مـیهمانـا خداونـد هـر صـدایی را؟ گویید  میچه! هان مردم

  .)١/٨٣ :همان(داند   میگذرد می

  :فرماید سپس می
 َفمن اهتد َ ْ

ِ َ َی فلنفسه ومن ضل فإمنَ ََّ
ِ
َ ََّ َ ْ َ َ ِ ِ ْ ـل علیھـِ َا  ْ َ َ ُّ ِ د  بـا خداونـراسـتی بـه، و هر کس بیعـت کنـد اَ

ِیداهللا که  است پیمان بسته ّ ُ ِ فوق أیدَ ْ َ َ ْ َْ ِ .  

  . به کار رفته است سورۀ فتح١٠اسراء و بخشی از آیۀ سورۀ  ١۵در اینجا بخشی از آیۀ 

  ١)اثرپذیری(استشهاد تلویحی و پنهانی به آیات قرآن . ۴
  پایـۀیا سخن بر شود  میمضمون یا تصویری قرآنی در سخن آورده، در این نوع استشهاد

 المکـاما گاه با اینکه میان .  از قرآن اشاره شودگیری آنکه به بهره شود بی  بنیان میای آیه
نـشانه و ، آورد  آشـنا مـیۀ خواننـدِیاد  آیه را فرای است و همسانی و همسویای  آیه گونهو

  . آن وجود نداردای آشکار برای هقرین
 ی از ایـن اسـت کـه گوینـدهک حـاای حالی یا مقـالی در این شیوه گاه نشانه و قرینه

                                                        
 مد راستگومح از سیدتجلی قرآن و حدیث در شعر فارسیهای آن از کتاب  شاخهبندی و زیر تقسیم این نوع .١

  .از وداد القاضی برگرفته شده است عبدالحمید کاتبتأثیر قرآن بر نثرنویسی و مقالۀ 
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سه ، از میان چهار نوع اثرپذیری.  از آیه یا آیاتی بهره گرفته استـ مستقیم یا غیر مستقیم ـ
اثرپـذیری گزارشـی بـا تمـام . ٣ای،  اثرپذیری گزاره. ٢ ،اثرپذیری واژگانی. ١:  اولِنوع

  آنِنـوع آخـر ولی، تاین قرینه لفظی اس.  دارندلفظی یا مقالی ای قرینهشان یها زیرشاخه
 از این نـوع قرینـه مقصود.  دارد حالی یا مقامیای قرینه،  بنیادی ـ اثرپذیری الهامییعنی

خـم  خطبـۀ غـدیر. یابـد اوضاع و احوالی است که عرف از آن مفهومی خاص را درمـی
  .پردازیم  می که در زیر به آننده از این نوع استشهادات استکآ

  پذیری واژگانیاثر. ١ـ۴
ه ریـشۀ کآورد   میرا در سخن خویشترکیبات و واژگانی پذیری واژگانی نده در اثرگوی

  :گیرد  میاین اثرپذیری به دو گونه صورت. قرآنی دارند

  گیری وام. ١ـ١ـ۴
 لفظـی یـا ِیا بـا انـدک دگرگـونی بدون هیچ دگرگونی  قرآنیِواژه یا ترکیب، در این شیوه

در . دهد  می شکلخطبۀ غدیردر دترین نوع را پربسام، گیری وام. رود  می به کارمعنوی
» ّالـضراء« و» اءّالـسر«ی ها هواژ، های بدون تغییر از نمونه. کنیم  را بیان میی موارداینجا

 سـورۀ آل عمـران ١٣۴که بدون هیچ گونه تغییـری از آیـۀ است خطبه   نخستبخشدر 
ُلذین یَا : گرفته شده است َ ِ

َنفقون ىف السراء واَّ ِ َّ َّ ِ َ ُ ِ ْلَکلضراء واْ َ ِ َّ َاظمني الغیظ والعـَّ ْ َْ َ َ َ ِ ُافني عـن النـاس واهللاِ َّ ِ
َّ

ِ
َ َ ُّب ُ ِ ـ ِ

َاحملسنني ِ ِ ْ ُ ْ )ترکیـب،بخشدر همین . )١/٧٢ :همان ِ  ُالعزیـز ِ َ َِکـ اْ َلـهِإ َال  عبـارتر  دُميْ َّ إالَ
َ هـو ِ ُ

ِالعز َ َِکـا ُیزْ ُتنزیـل  :  اسـته شـدهگرفتـ سـورۀ زمـر ١بدون هیچ گونه تغییـری از آیـۀ  ُميْ ِ ْ َ
َِکاب من اهللا العزیز اَتْلِکا ْ

ِ ِ َ ْ ِ ّ َ ِ َإخوان الـشی  ِهمچنین ترکیب. )١/٧١ :همان( ِميِ َّ ُ ْ عبـارت  در ِنيِاطِ
 َإخوان الشی َّ ُ ْ ُني ِاطِ َی بعضھم إىلِحِ

ِ ْ ُ ُ ْ ٍ بعضَ ْ َ  اقتباس سورۀ اسراء ١٧بدون هیچ گونه تغییری از آیۀ 
َّإن ا : شده است َملبذرین اکِ َ ِ

ِّ َ ُ َا إخوْ ْ ِ
َان الشیُ َّ َاطني واکَ َ ِ ْن الشیِ َّ َان لربه کُطَ ِ ِّ َ ِ ًفورُ   .)١/٧٩ :همان( اُ

 عبـارتدر ، »ماجـد«واژۀ ، ارگیری واژگان قرآنی با اندک تغییرکهای به  اما از نمونه
ّإلـه واحـد ورب «: فرمایـد  خداونـد مـیِپـس از سـتایش  که پیـامبر استاول خطبه َ
از ریــشۀ » ماجــد«.  بزرگــوار اســتْ یگانــه و پروردگــارْخداونــد؛ )١/٧٢ :همــان( »ماجــد

؛ ٣/١۴٣: ١٣٧۵طریحـی، ( اسـت »عظمـت و بزرگـواری، صاحب کـرم«به معنای » مجد«
مـصطفوی، ( دارد »مجد« ِ و بر وزن فعیل داللت بر ثبوت صفت)٧۶١: ١۴١٢،  اصفهانیراغب



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٢١

١٧۴  

  :گرفته شده استزیر آیۀ این واژه با اندکی تغییر از  .)١١/٣٣: ١٣۶٠
 بني من أمـر اهللا رمحـت اهللا وبراکَق َالوا أ َ َ َ ِ ِّ ُّ َ ْ َ ِ ْ َ َْ ِ َ ِ

َ ْ َت َعلـْیتـه ُ َ ُ ـم أهـل اُکُ ْلب َ ْ َ ْ َ یـدْ ٌت إنـه محیـد  ٌ
ِ
َ

ِ َ ُ َّ ِ ِ )گفتنـد ؛)٧٣/ هـود :
. باد] رسالت[ بر شما خاندان شاتکرحمت خدا و بری؟ نک یّار خدا تعجب مکا از یآ«
  .» بزرگوار استیا دهاو ستو گمان یب

 خـدای یو یکی از اسـما »ولی« از ریشۀ »مولی المؤمنین«در ترکیب » مولی«واژۀ 
؛ ١/۴۵۶: ١٣٧۵طریحـی، ( »کننـدۀ امـور اداره«  و به گفتۀ اکثر لغویان به معنایاستمتعال 
 »مـولی المـؤمنین« ترکیب پیامبر. )١۵/۴٠: ١۴١۴؛ ابن منظور،  ٨٨۵: ١۴١٢،  اصفهانیراغب

َّإن  را بـا انـدکی تغییـر از آیـۀ  )١/٧٢ :١٣٧٢رسی، طب( َأوىل النـاس بـإبرِ ْ ِْ ِ ِ
َّ َ َاهمي للـذین اتبعـوه وهـَ َ ُ ُ َ َّ َ ِ

َّ َ َ ُّذا النـىبِ ِ
َّ َ 

ُّوالذین آمنوا واهللا وىل ِ َ ُ َ َّ ُ َ َ ِ
َ املؤمننيَّ ِْ ِ ُ ْ )برگرفته است )۶٨ /آل عمران.  

 وصفی ِیبکترًمثال اند؛  ار رفته نحوی به ک در کالم نبوی عبارات قرآنی با تغییراتیگاه
 در بخش )١/٧٢ :همان( »الحسن الصنیعة« ترکیب  مانند؛ فعلیه تبدیل شده استۀبه جمل
ًسنون صـنعُ  ۀ جملۀ فعلیکه تغییریافتۀ ه خطبِاول ْ ُُ َ ِ بـا ایـن البتـه ؛  است کهف١٠۴ در آیۀ اْ

ًسنون صنعُ  تفاوت که ْ ُُ َ ِ  ِمربـوط بـه فعـل» ةحـسن الـصنیعال« مربوط به فعـل بنـدگان و اْ
  .رفته است کار  بهِمهم است ترکیب ساختاریدر اینجا برای ما آنچه . پروردگار است

  ً که عینا در قرآن وجود نداردبات نبوی و ترکیگانواژ. ٢ـ١ـ۴
ِیـابیم کـه عـین آیـات قرآنـی نیـستند امـا متـأثر از آن   میگاه در سخنان نبوی عباراتی را

  .کنیم  می که در ادامه بررسیأثیرپذیری خود بر دو گونه استاین نوع ت. هستند

  تلخیص آیه. ١ـ٢ـ١ـ۴
در . دنشـو  ساخته می واژگان و ترکیباتی آیه یا داستانی قرآنیِدر این شیوه بر پایۀ مضمون

یا تلخیصی از هستند  از آیۀ قرآن ای یند و فرآوردهابریا  باتی یا ترکیگان چنین واژاین شیوه
  .آن

  هوّ إاله الذی ال إلاهللا فهو«: فرماید در بخش اول از خطبه میپیامبر، مونهبرای ن
ُالمتقن ِ فراهیـدی، ( »صنعت محکـم« ای به معن»َن الصنعةِتقُالم« ِترکیب. )همان(» َ الصنعةُ

  :استه آیاین برگرفته از ، چه در قرآن وجود ندارد اگر)١٣/٧٢؛ ابن منظور، ١٢٩/۵
 ب َوتری ا ِ

ْ َ َ َال َ َسبھَ ُ َ َام وهیَا جْ ِ َ ً َ َ متر مر اِ َّ ل َّ َُّ ُ ن کـَ ُاب صنع اهللا الذی أ َ َ ْ َ ِ
َّ

ِ ّ َ ْ ُ ْل ِ َ ها را  وهکو ؛ )٨٨/ نمل( ٍءَّ
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. نـدا تکابرآسا در حرها   آنهکند و حال آنا تکحر یبها   آنهک یپندار یم] و [بینی می
ِصنع خدا] نیا[

  .د آورده استی پدیمال استوارک را در یزیه هر چک است ییُ

 کـه )١/٧٢ :١٣٧٢طبرسـی، (بـرد   میرا به کار »مجیب الدعاء «ِترکیب، هادام درایشان 
  : است آیه اینِتلخیصگویی 

 َوإذ
ِ َا سألَ َ َ عبَكَ َادی عىن فإىن قریب أجیب دعوة الداع إذِ َ

ِ ِ
َّ َ َ ْ ََ ُ ٌِ

ُ
ِ
َ ِّ

ِ ِّ َا دعِ و هـر گـاه بنـدگان ؛ )١٨۶/ بقـره( ِانَ
ه کـ یبه هنگـام  ـننده راک دعایو دعا میکمن نزد] بگو[،  بپرسند منۀاز تو دربار، من

  .نمک ی اجابت مـمرا بخواند

   متناظرتیباکتر. ٢ـ٢ـ١ـ۴
گیـرد و سـپس تعبیـری   قرآنی را در نظر مـییعبارت، سازی در فرایند معادلگاه گوینده 
یع و این اصطالحات بـد.  هماهنگ شود ویآفریند تا با سبک خاص میرا متناظر با آن 

 ِ مـشابهِرگـذاریتأثیبا هدف ، کوتاه که ساختاری شبیه اصطالحات معروف قرآنی دارند
 و گـانبا تغییر در برخی واژ، در این فرایند، واقع در. شوند  میاصطالحات قرآنی آفریده

 ِانتخـاب، بـارهایـن  ین راهکـار درتـر سـاده. آیـد  مـی پدیـدترکیبی نو، یا ترکیبات قرآنی
یـا بـرای یـک جـزء و ، یافتن مترادفی برای هـر جـزء، تجزیۀ آنای،   دو واژهیاصطالح

سپس اضافه کردن هر یک از دو واژه به یکدیگر بـا حـرف ربـط اسـت تـا اصـطالحی 
  .)۴٣١: ١٣٨٩القاضی، (مرکب از دو واژه به دست آید 

َعط از اصطالح قرآنی ، از این رو َاء غريَ ْ َ ذوذً  ٍ ُ ْ َ
 در آیۀ  َوأمـا الـذین ِ

َّ َّ َ نـة خَ َ سـعدوا فـىف ا ِ َّ َُ ْ ِ
َ ِ َالـدین ُ ِ ِ

َفیھ َامت السمَا دَا مِ َّ ِ َات واألرض إال مَاوَ َّ
ِ ُ ْ َ ْ َ ُّاء ربَا شُ َ َ عطَكَ َاء غـريَ ْ َ ذوذً  ٍ ُ ـ ْ َ

 )ِجـزل ُوم«اصـطالح ، )١٠٨ /هـود
، زیـاد، افزاینـده«بـه معنـای » مجزل«واژۀ . آید  میالبته با اندکی تغییر به دست» العطاء

 »نشدنی قطع« ای به معنٍوذُذَْ َْريَغ  جایگزین )۵/٣٣٧ :١٣٧۵طریحی، ( »شدنین وسیع، قطع
  . شده است)٣/١٧٨: ١٣٧۵، ؛ طریحی١٩٠: ١۴١٢، راغب اصفهانی(

  ای اثرپذیری گزاره. ٢ـ۴
و  باشـد  مـی)خواه جملـۀ کامـل و خـواه جملـۀ نـاقص(گزاره به معنای عبارت و جمله 

ایـن . متأثر از قرآن باشد،  بدون تغییر یا با اندک تغییرمنظور این است که عبارت یا جمله
  .یا تحلیل ّاقتباس و حل: شود  میه تقسیماثرپذیری به دو گون
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  اقتباس .١ـ٢ـ۴
 در و )٢/٣١١٢: ١٣٧٧دهخـدا، ( اسـت  برگـرفتن شـعلهمعنای به »قبس« از ریشۀ »اقتباس«

. )۵/٢٢٢: ١٣٧١ قرشـی، ؛۶۵٢: ١۴١٢راغـب، (شـود   علـم گفتـه مـیِ بـه طلـبی استعاربیانی
 تغییـر و یهیچ گونه تغییر و دگرگونی یا بـا انـدک عبارات قرآنی را بی، اقتباسدر گوینده 
 ِعلـت، ایـن فراینـددر . )٣٠: ١٣٨٠راسـتگو، ( دهـد در سخن خویش جـای مـی، دگرگونی

اثبات و تأیید موضوع اصلی سخن و سیاق آن نیست بلکه تکمله ، اصلی به کارگیری آیه
در . )۶/١۶٧ش: ١٣٨٧پوررسـتمی، (رود  یدی است که در بخشی از سـخن بـه کـار مـیو تأی

  .پردازیم  مییی از اقتباسات نبویها ادامه به نمونه
در بخـش هفـتم از خطبـه پـس از سـخن دربـارۀ  پیـامبر :بدون تغییراقتباسات 

  :فرماید  میامامان
 » هم الغالبونّأال إن حزب اهللا، هم یحزنون م والهخوف علی  الذین الاهللا  أولیاءكأولئ«
  .)١/٧٩ :١٣٧٢طبرسی، (

َوال دو عبارت قرآنی ، بیاندر این  ْ خوف علَ
ِ
ْ َ َ ٌ ْ َ والَ َ  َ ْ نُ َز ُ َ ِإن حـزب اهللا  و  )١١٢/ بقره( ْـ ّ َ ْ ِ َّ ِ

َ الغ ْ ُ َالبونُ ُ ِ )است به کار رفته بدون هیچ گونه تغییر و دگرگونی )۵۶/ مائده.  
  نحـویِبرخـی مـوارد بـرای حفـظ سـاختار در پیـامبر : تغییری با اندکیاقتباسات

ِدر بخـش اول ، برای نمونـه؛  استفرموده گوییای دیگر باز آیات قرآن را به گونه، کالم
. )١/٧٢ :همان( » شیء قدیرّلبیده الخیر وهو علی ک«: بینیم خطبه، نوعی تغییر ضمیر را می

َبیاز آیۀ  ی اقتباسنبوی ِاین سخن، در حقیقت ريَكِدِ ُ ا ْ َ َّ إنْ َ َكِ ْل ُک َ َ ٌء قدیرِّ ِ َ ٍ )٢۶/ عمـران آل( 
  .استیافته ضمیرهای مخاطب به غایب تغییر ، المکبا توجه به ساختار در آن که است 

َ عز وجل لم یکن لیذرکم علی مـا أنـتم علیـه ّإن اهللا« ۀ خطبه نیز جملِدر بخش ششم َ َ ِ
ّ ّ

َحتی یمیز الخبیث م َ ُن اهللا َا اکَمـ آیـۀ گویی بازگفتۀ  بینیم که  میرا )١/٧٨ :همان( »ّن الطیبّ ّ َ
َلی َذر املؤمنني ِ َ َ ِْ ِ ُ ْ َ ْا أنمت علیَم َ َ َ ْ ُ ْ ِه حىت ميَ َ َّ َ ث مـن الطیـِ ِّیـز ا َّ َ ِ َ ـ ِب َ ْ اسـت کـه بـا مقتـضای  )١٧٩/ آل عمـران( ِبَ

  .سخن تناسب یافته است
 دیگـر ای  واژهِنردکـآیه را بدون جایگزین  گانبرخی واژ، در مواردی دیگرحضرت 
؛ )۴٢٧: ١٣٨٩القاضـی، (  آیه به لحاظ نحوی با سیاق کالم همخوان باشـد تاکند حذف می
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،  در بخش اول خطبـه)١/٧١ :١٣٧٢طبرسی، ( »اًء علمی شّلکأحاط ب« عبارت، مثال برای
َأن اهللا قد أح  از آیۀ َ َْ َ َ ّ ِبُکاط َّ ْل َ َ ًء علمِّ ْ ِ برای ، در این اقتباس.  اقتباس شده است)١٢/ طالق( اٍ

َأح  ِهماهنگی با سیاق ِبُکاط َ ْل َ َ ًء علمـِّ ْ ِ  انـد در خطبه حـذف شـده» قد«و » اهللا« واژۀ اٍ
  .شده باشدها   آن واژگانی جایگزینآنکه بی

یک یا چنـد واژۀ مناسـب در وسـط یـا ، گویی آیات قرآن از بازتر ای پیچیده در مرتبه
معنای اصلی ، شود که در واقع ای پرورده می جمله، آید و در نهایت ملۀ قرآنی میپایان ج

 در بخـش نهـم پیـامبر مثال برای؛ )۴٣٩: ١٣٨٩القاضی، ( دارد آیۀ قرآن را ثابت نگه می
  :فرماید  میهخطب

ُقد خلت من قبلی الرسل، أفـإن مـت أو قتلـت انقلبـت ّأنی رسول اهللاأنذرکم ! َمعاشر الناس ُُّ
م ِ

ًعلی أعقابکم؟ ومن ینقلب علی عقبیه فلن یضر اهللا شیئا وسیجزی اهللا الشاکرین الـصابرین  َّ ُ َ
  .)١/٧٧ :١٣٧٢طبرسی، (

َوم  ۀ از آییالم اقتباسکاین  مد إالَ َّا 
ِ ٌ َّ َ لبـمت ُ َ رسول قد خلت من قبلـه الرسـل أ فـإن مـات أو قتـل ا َ ْ ُ ْ َْ ََ ْ ُ َ ََ ُِ ْ َ ََ ْ ِ

َ ُ ُُّ ِ ِ ْ ِ ْ َ ْ ٌ َ 
ْأع ُابمکَْقـــَ

َ ومـــن یِ ْ َ َنقلـــب َ َ ْ ِ َ ْعقبیـــ ْ َ ِ ـــَ ُه فلـــن  َ ْ َ َ ْر اهللا شـــیِ َ َ ّ َا وًئَّ َســـ ِزی اهللا الـــشارکَ ِ َّ ُ ّ ِ .  اســـت)١۴۴/ آل عمـــران( َینْ
َوم عبارت ،  حفظ ساختار کالم برایپیامبر مد إالَ َّا 

ِ ٌ َّ َ ٌ رسولُ ُ َ و  »ّأنـی رسـول اهللا« را به
ۀ  را در پایـان آیـ»الـصابرین«کلم تغییـر داده و واژۀ همچنین ضمیرهای غایـب را بـه مـت

  :فرماید  می پایانی بخش یازدهم خطبهر عباراتهمچنین د . استافزوده ِاقتباسی خود
ًالذین ذکرتهم فقد فاز فوزا عظیماة ّاألئم واًّیل ورسوله وعطع اهللاُمن ی ً   .)١/٨٣ :همان (ُ

ُمـن یَو  از آیـۀ یاقتباسـ نبوی ِاین کالم، در واقع ْ َطـع اهللا ورسـوله وَ َ َ َُ َ ُ َ ّ
ِ َّش اهللا وِ ََ َ َ ّ ـ َقـه فأولْ ُ َ ِ ُ  َكِئـْ ُ

َالف َائزونْ ُ ِ )که پیامبراست )۵٢/ نور ِعبـارت،  سـیاق با توجه بـه  َو َّش اهللا وَ ََ َ َ ّ ـ ِقـهْ ْ
 را بـه 

َفأول  ِعبارت، تغییر داده و در پایان» ُالذین ذکرتهمة ّا واألئمًّوعلی« ُ ُ َكِئَ َ الفُ َائزونْ ُ ِ را با انـدکی 
  .را به پایان عبارت قرآنی افزوده است» اًعظیم«آورده و واژۀ  »اًفوزز فقد فا«تغییر به صورت 

  ل حل یا تحلی.٢ـ٢ـ۴
انـدکی ، زنـدبهـم  آنکه ساختار اصلی آیه را بر  بیِگاه گوینده در فرایند اقتباسی خویش

،  سخن خویش به آیات قرآنِآراستنود برای ش اما گاهی مجبور می، دهد  میتغییردر آن 
 »تحلیـل« یـا »حـل«، ایـن شـیوه از اثرپـذیریبـه . را دگرگـون کنـدها   آنبیش از پیش



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٢١

١٧٨  

 را  آیـهِ قالـب وریزد  می آیه را در قالب سخن خویشِگوینده الفاظ، در واقع. گویند می
  .دهد  میمتناسب با بافت سخنش تغییر

والقدرة «: فرماید  خداوند میِدر مقام ستایشر  غدیدر بخش اول از خطبۀ پیامبر
َواهللا   ِعبـارت قرآنـیشدۀ   دگرگونْسخناین . )١/٧١ :همـان( »یءّعلی کل ش َ ُ ْل ُکـ َّ َ ٍء ِّ

ٌقدیر ِ َ
 )نبوی ریخته شده است کالمِاست که در قالب )٢٩/ عمران ؛ آل١٧/ مائده .  

 )١/٧٢: همـان( »یًّجل مـسمری أل یجٌّکل، الشمس والقمر رِّومسخ« ِ نبویعبارتنیز 
ر الشمس والقمر کـ   آیۀۀشد دگرگون،  خطبهِدر بخش اول ُو َ ََ َْ ْ َ ََ َّ َّ َل َ َری إىلٌّ

ِ ِ ـ ًّأجـل مـسمی ْ َ ُ ٍ َ َ
 )لقمـان /

َلـشمس والقمـرَا شدۀ آیۀ   دگرگون»مرلقالشمس وا رِّمسخ«که عبارت همچنان  است )٢٩ َ َْ ْ َ َ َّ ...
ٍرات

َّ َ ردن کـو وادار  رام کـردن«ی ارا به معنـ »سخر«ن واژۀ الغوی. ستا )۵۴/ اعراف( ُم
؛ قرشـی، ٣/٣٢٧: ١٣٧۵؛ طریحـی، ۴٠٢: ١۴١٢  اصـفهانی،راغـب( داننـد  می» مخصوصلیبه عم
 خدای متعال یعنی؛ داند  می»ردنکرام «  نیز آن را به معناییشیخ طبرس. )٣/٢٠٣: ١٣٧١
  .)٨/۵٠۵: ١٣٧٢طبرسی، (  ساختور مقهْت و نظمکحره رد و بکد و ماه را رام یخورش

ّإنه ما من قریة إال واهللا«عبارت است همچنین  ُ مهلکهـا بتکـذیبهاّ  در )١/٧٨ :همـان( »ُ
  : استهآیاین غییریافتۀ تکه  پیامبر از خطبۀ بخش ششم
 َإن من قری ْْ َ ِ ْ َّة إالِ

ِ ن ٍ ِمھلُک  ْ ُ ُ ْ ْا قبل َوهَ َ َ ْ َم القیَ ِ ْ ِامةِ َ )ه کـنیست مگـر ایـ نیچ شهریو ه؛ )۵٨/ اسراء
  .میرسان یت مکز به هالیش از روز رستاخیپ] یدر صورت نافرمان[ما آن را 

 در بخش ششم خطبه نیز )همان(» ّألولین وهو مهلك اآلخرین اك لقد أهلواهللا« ۀجمل
  :ه استآیاین شدۀ  دگرگون

 ل ِأمل  ْ ُ ْ َ َ األولنيِكَ ِ َّ َ َ مث نتبعھم اآلخـرین٭ْ ُِ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ُ َّ
ُ

 )؟ میردکـ نکان را هالینیشیمگر پ؛ )١٧ـ١۶/ مرسالت
  .میبر یان را مینی آنان پسیسپس از پ

َیسخط علـیکم... اهللا«عبارت ،  ششم خطبهِبخش درنیز  َ  ۀ تغییریافتـ)١/٧٧ :همـان( »َ
ط اهللا عل : این آیه است ْأن 

ِ
ْ َ َ ُ ّ َ ِ

َ ْ َ
 )یشان خشم گرفتخدا بر ا؛ )٨٠/ مائده.  

  ارشیپذیری گز اثر.٣ـ۴
 »تفـسیر«  و»بیـان بـا الفـاظ متـرادف«مضمون آیـه بـه دو شـیوۀ ، در این نوع اثرپذیری

  .شود گزارش می
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   بیان با الفاظ مترادف.١ـ٣ـ۴
توان یافت که عین الفـاظ آن بـه کـار نرفتـه اسـت  در بیانات نبوی نشان از آیاتی میگاه 

، ایشان در فرجامین عبـارت بلکه ایشان الفاظی مترادف را به کار بسته است؛ برای نمونه
ٌ مـصدقاهللاو  :فرماید بخش ششم خطبۀ غدیر می ، کـه در واقـع )١/٧٨ :همـان(» هَ وعـدّ

ُولـن  ۀ آیـاسـت بـا مترادف  ْ َ ُلـف اهللا وعـَ َ ْ َ ُ ّ َ ِ
ْ

 )اش را خـالف هرگـز خـدا وعـده؛ )۴٧/ حـج 
ُلن   به جای روشن است که در این عبارت. ندک نمی ْ َلفَ ِ

ْ
  آمده است» قّصدم«واژۀ.  

 ئبـار«: فرماید  اول خطبه در مدح و ثنای پروردگار میعبارت  در حضرتهمچنین
َبـدیع الـسماو نی آ مترادف با عبارت قر که»ها  آسمانۀآفرینند«؛ »المسموکات ََّ ُ / بقـره( ِاتِ

» دحـی« که خوانیم  می را»ّواتُدحَداحی الم« ، عبارتدر ادامه. است )١٠١/ ؛ انعـام١١٧
َمـد األرض نی آدر عبارت قر» ّمد«معنای مترادف با به  ْ َ ْ َّ َ )ایـن .  به کار رفته اسـت)٣/ رعد

  .دهند  می را»گستراندن«  معنایدو واژه
متـرادف  ،خطبـه ابتـدای در )١/٧١ :همـان(» ّجل عن أن تدرکه األبـصار«نیز عبارت 
ُ تدرکَال عبارت قرآنی 

ِ ْ َه األبصُ ْ َ ْ   .است )١٠٣/ انعام( ُارُ

  تفسیر. ٢ـ٣ـ۴
کـارکردی ،  آنو بـا شـرح و بـسط گـشاید در این شـیوه مـضمون آیـه را بـازمیگوینده 

 المستقیم َمعاشر الناس، أنا صراط اهللا« مانند عبارت؛ بخشد  می بدانتفسیری و توضیحی
ُالذی أمرکم باتباعه، ثم علی من بعدی، ثم ولدی من صلبه أئمـة  ّ ُ ّ ّّ ، یهـدون إلـی )الهـدی(ّ

 برگرفته، در این عبارت »مستقیم«و » صراط«ۀ دو واژ. )١/٧٩ :همان( »به یعدلونّالحق و
َّوإن از آیۀ  ِ َ لتدعو إىلَكَ

ِ ْ َُ ُ ْ َصر َ ٍاط مستقميِ ِ َ ْ ُ ٍ )توضـیح و است و عبـارت مـذکور بـه  )٧٣/ منـونؤم
  .پردازد  میتفسیر آن

َبشرـ  واهللا  ـبی... « همچنین عبارت َّ م ات خــ  واهللا ـوأنـا   والمرسـلینّون من النبیینلّواأل َ
 :همـان( »ّوالحجة علی جمیع المخلوقین من أهل السماوات واألرضیناألنبیاء والمرسلین 

  :فرماید می  که خداوند از قول حضرت عیسی استهآیاین  توضیح و تفسیر )١/٧۵
 َوإذ ق ْ

ِ َال عیىس ابن مرمي یَ َُ ْ َ ْ َ ِ َا بىن إسرَ ْ ِ ِ ُائیل إىن رسولَ ُ َ ِّ
ِ َ ِ اهللاِ ًومبشر... ّ ِّ َ ُ َا برسول یَ ٍ ُ َ ُأىت من بعـدی امسـه أمحـدِ َ ْ َ ُ ُ ْ ِ ْ َ ْ ِ ِ

ْ
 )صـف /

مـن ، لی فرزنـدان اسـرائیا«: م گفـتی پـسر مـریسیه عک را یهنگامبه یاد آور و ؛ )۶
د و نـام او احمـد یـآ یه پس از من مک یا و به فرستاده... ایم شمی خدا به سوۀفرستاد
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  . بشارتگرماست

کمل اهللا، اسلن اَاشرمع«نیز عبارت  ّفمـن لـم یـأتم بـه . ّوجل دینکم بإمامتـه ّ عزّإنما أ
 كّوجـل فأولئـ ّ عزوبمن یقوم مقامه من ولدی من صلبه إلی یوم القیامة والعرض علی اهللا

توضـیح و تفـسیر آیـۀ » هم خالدون وفی النار) فی الدنیا واآلخرة(الذین حبطت أعمالهم 
ْأک : است مائده ۀسوم سور َلُکملت َ ُ ْ َینُکم دَ ِ َعلْیم وأمتمت ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ِم نعمىتُکْ َ ْ ِ ْ .  

   بنیادی ـپذیری الهامیاثر. ۴ـ۴
 پایـۀ  خویش را بر گفتۀگیرد و  می الهامای  سخن خود را از آیهۀمایه  شیوگوینده در این

 رند وآو  میآن آیه را به یاد،  کالمِ شنیدن آن باشناسان ای که آیه به گونه، نهد  میآن بنیاد
چنان نزدیک و آشـکار کـه گـویی  پیوندی گاه آن؛ بینند  میرا در پیوند با یکدیگرها  آن

  .توان بدان پی برد مفهومی رسا از آیه است و گاه چنان دور که جز با تأمل و درنگ نمی
اثرپـذیری ، اثرپـذیری واژگـانی( ِنـوع پیـشینگونه که مشاهده کردیم در سـه  همان

 در  لفـظِ که از جنس خـودتوان دید  می را مقالیای  قرینه)یزارشاثرپذیری گ، ای گزاره
  را در بـرکه اثرپذیری الهامی بنیـادی  اثرپذیری تلویحی یعنی آخرر نوع است ولی دآیه
  . نیست آیهِ لفظ و از که از جنس معناست وجود داردحالی ای قرینه، گیرد می

ی هـا  گفتـه کـهدارد  مـی مطلـب را روشـن اینسخنان پیامبرنگاهی به ، در واقع
 برآمده از قـرآن )گزارشیای،  گزاره، واژگانی(  از لحاظ فصاحت و بالغت تنها نهایشان

نیــز از قــرآن الهــام ) اثرپــذیری الهــامی بنیــادی(  بلکــه از نظــر معــارف و حقــایقهــستند
یـن در ا که توان یافت  مییفراوانبه  در خطبۀ غدیر ی این اثرپذیری راها نشانه. اند گرفته

  :کنیم  میی اشاره مواردجستار به
: فرمایـد  از حمـد و سـتایش خـدای متعـال مـیپس، بخش اول خطبه در پیامبر

اشـاره  حـق تعـالی ِپـذیر نبـودن یـتؤبه رکه این عبارت . )١/٧١ :همان(» تراه العیون ال«
ه  ک استاعرافسورۀ  ١۴٣گرفته از آیۀ  الهام، ًچه صریحا در قرآن وجود ندارد، اگردارد

کند که خود را نشان بده تا تـو را ببیـنم  به پروردگار عرض می وقتی حضرت موسی
َلن تر : فرماید خداوند می َ ْ ُ تدرکـَال  نیـز آیـۀ. هرگز مرا نخواهی دیـد؛  ِاىنَ

ِ ْ َه األبـصُ ْ َ ْ / انعـام( ُارُ
  .به همین مطلب اشاره دارد )١٠٣
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ٌّوال معـه نـد«: د آمده اسـت خداونیگانگیدربارۀ   پیامبرۀ خطبِ اولعبارت در ِ« 
َومل   آیۀ ر ازّ متأثْاین عبارت. )١/٧٢ :همان( یَ ْ ِن له شریُکَ

َ ُ َ   . است)١١١/ اسراء( ٌكْ
 چیـز مـه بازگـشت هه اشاره ب که)١/٧١ :همان( »ّل أمر إلیه یعودک«عبارت ، گمان بی

  :ه گرفته شده استآیاین از ، ا داردبه سوی خد
 َوإىل اهللا ترج َْ ُ ِ ّ َ

ُع األمورِ ُ ُ ْ ُ )شود ی خدا بازگردانده میارها به سوکو ؛ )٢/ بقره.  

گـاهی خداونـد بـه )همان(» َمائر الضَفهم السرائر وعلم قد«عبارت نیز   کـه دربـارۀ آ
  :ه باشدآیاین گرفته از  تواند الهام می،  استنهان و پنهان
 َواهللا ی ُ ّ َعمل مَ ُ َ رون ومْ َا  َ َ ُّ َا تعلنـونُِس ُ ِ ْ ُ )ار کد و آنچـه آشـیـدار یو خدا آنچه پنهـان مـ؛ )١٩/ نحل
  .داند یم، دیساز یم

: فرمایـد پس از حمد و سپاس خدای متعال میه در بخش اول خطب همچنین پیامبر
َ که ملهم از)همان( » الخلق بقدرتهَوقهر جمیع« ُالق کَخ  آیۀ ُ ُ ْل ِ َ َء وهو الوِّ َْ ُ َ ُاحد القھـارٍ َّ َ ْ ُ ِ )١۶ /رعد( 

، ؛ ابـن منظـور٣/۴۶: ١٣٧۵، طریحـی( »غلبه و تذلیل کردن«ی ا در اینجا به معن»قهر«. است
 است و شش بار در قـرآن ی حسنء مبالغه و از اسماۀغی ص»ّالقهار«.  است)١٢١/۵: ١۴١۴
  .)۶/۴: ١٣٧١، قرشی( ار رفته استکه م بیرک

 :١٣٧٢طبرسـی، ( » الکافی الکریماهللا وهو«: آمده است خطبه ِهمچنین در بخش دوم
  :این آیه استبرگرفته از  نبوی ِین سخنا. )١/٧٣

 ْألی َ ِبَکس اهللا َ ُ ّ ُاف عبَ َ ْ َ ٍ )ستیاش ن بندهۀ نندک تیفاکا خدا یآ؛ )٣٩/ زمر.  

ّتـدبروا القـرآن وافهمـوا آیاتـه ، ِالنـاس َمعاشـر«: آمده اسـتدر بخش سوم خطبه نیز 
َتتبعوا متشابهه وانظروا إلی محکماته وال   : استزیر از آیۀ  که اثرپذیرفته)١/٧۵ :همان( »ّ

 ْهــو الــذی أنــزل علیــ ََ َ َُ َ ْ َ ِ
َاب منــه آیــَتــْلِک اَكَّ ُ ْ ِ َْکات َ ُ ْلِکات هــن أم اَمــٌ ُّ ُ َّ ُ ــٌ َاب وأخــر متــشَت َ ُ ُ َ ُ َ َاِ

ِات فأمــا الــذین ىف ِ َ ِ
َّ َّ َ َ ٌ

ْقلو زی َ ْ ِ ِ
ُ َفَیغ ُ َبعون مٌ َ ُ ِ

َابه منه ابتغََشا َّ ِ ْ َُ َْ َاء الفتنـة وِ ِ َ ْ ِ
ْ َابتغـَ ِ َاء تأویلـه ومـْ َ ِ ِ ِ

ْ َ َّعـمل تأویلـه إالَا یَ
ِ ُ

َ
ِ

ْ َ ُ َ ون ىف العـمل ْ َ اهللا والرا
ِ
ْ ِ

ْ
ِ َ ـُ ِ َّ َ ُ َولـون ّ ُ ُ

ُآمنا به ک
ِ ِ َّ َل من عند رنبَ ِّ َ ِ ْ ِ ْ ِ َا ومٌّ ُذرکَا یَ َّ َّ إالَّ

َ أولوا األلبـِ ْ َُ ْ تـاب کن یـه اکـ یسکـاوست ؛ )٧/ آل عمران( ِابُ
هـا  آن. است] ح و روشنیصر[م کات محیآ،  از آنیا ارهپ. را بر تو فرو فرستاد] قرآن[

ه در کـ یسانکـاما . ]رندیپذ لیه تأوک[ند ا گر متشابهاتید] یا پاره[ند و ا تابکاساس 
 ِاز متـشابه] به دلخواه خود[ل آن ی و طلب تأوییجو  فتنهیشان انحراف است برایها دل
؛ داند ی نمیسکداران در دانش  شهیلش را جز خدا و ریه تأوکبا آن، نندک ی میرویآن پ
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از جانب ] م و چه متشابهکچه مح[همه ، میمان آوردیما بدان ا«: ندیگو یم] هک آنان[
  .شود یر نمک متذیسکو جز خردمندان  »پروردگار ماست

ی قبلــی هــا بنــدی ه در تقــسیمکــ  را یــاد آوریــمای تــهکنبایــد ،  ایــن جــستاردر پایــان
 مـصادیق آن را در قـرآن هکـ  است اشاراتی آمدهسخنان پیامبر در برخی. گنجد نمی
. آیـات قـرآن دانـست  تعـدادی ازۀتوان تلخیص و عـصار  میاین موارد را. توان یافت می

برخی . )١/٧١ :همان( »ّن علیهم بنعمتهَوم«:  آمده استدر بخش اول خطبه، برای نمونه
َلقـ : فرستادن پیامبر به سوی مردم: ند ازا  عبارتمصادیق نعمت َد مـن اهللا  املـؤمنني إذ بعـث َ َ َ ُْ

ِ َ ِْ ِ ُ ْ َ َ ّ َّ َ ْ
ًف رسوال ُ َ ْ

ِ ُبـل اهللا ميـ : ارشـاد بـه سـوی ایمـان؛ )١۶۴/ آل عمـران() ِ َ ُ َّ َعلـْین ِ َ َم أن هـدُکُّ َ ْ َ ْامکْ َ لإلميـُ ِ
ْ
 ِانِ

  .)٨١/ ؛ نحل١٩/ ؛ نمل٢٠ و ١١/ ؛ مائده١٠٣/ آل عمران: ک. رموارد دیگر برای؛ ١٧/ حجرات(
 :همـان( » شـیء لهیبتـهّوخـضع کـل«: فرماید در بخش اول خطبه می مبرنیز پیا

: هـا هاز جملـه چهـر؛ آیـات قـرآن آمـده اسـت  در بسیاری ازِمصادیق این سخن. )١/٧٢
  ْوجوه َ ٌ ُ َمئذ خُ ٍ ِ َاشعَ ًاشعةَخ : ها چشم؛ )٢/ غاشیه( ٌةِ َ َأبص ِ ْ ُارَ ُ )زمین؛ )۴٣/ قلم : َومن آی ْ ِ َّاتـه أنـَ َ ِ  َكِ
َری األرض خَت َ ْ َ ْ َاشعَ َوخشعت األصو :  و صداها)۴١ /فصلت( ًةِ ْ َ ْ

ِ َ َ َ َات للرمحَ ْ َّ ِ   .)٢٠ /طه( ِنُ

  گیری نتیجه
 آن با آیات قرآن کریم ۀ غدیر و مقایسۀ که پس از تحلیل و بررسی خطبای مشهودترین نتیجه

پیـامبر . تاسـمتـأثر از قـرآن کـریم  بـسیار د، این است که سخنان پیامبرآی به دست می
 و در کـرده قرآن را از زوایای مختلف بررسـی  است که برترین استاد مکتب وحیاکرم

ًچـه تـصریحا و چـه تلویحاـ گوناگون ـموارد   خـود، و نیـز در ِ بـرای روشـن کـردن منظـورـً
تـأثیر بـسیار  آیات قـرآن ِدر فهم، این امر.  فرموده است، به آیات قرآن استشهادشاحتجاجات

بـه آیـات قـرآن در خطبـۀ غـدیر نـشان  های استـشهاد پیـامبر شناسی در گونهتأمل . دارد
 و  اسـت کاملۀایشان شامل استشهاد به بخشی از آیه یا آیتصریحی  ِدهد که استشهادات می

اثرپـذیری گزارشـی، ای،  اثرپـذیری واژگـانی، اثرپـذیری گـزاره ِاستشهادات تلویحی شامل
 به دو صورت اقتباس یا تضمین و حـل یـا ای  گزارهاثرپذیری. اثرپذیری الهامی ـ بنیادی

  .ای معنوی همراه با قرینه  و مورد آخراند ای لفظی سه مورد اول همراه با قرینه. تحلیل است
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  موجز المقاالت
  سیاق وتعاملهما وتعارضهما فی التفسیردراسة اعتبار سبب النزول وال

  
  
  
  
  
  
  

   کبر البابائی   )أستاذ مشارك بمعهد بحوث الحوزة والجامعة(ّعلی أ
   ّرحیم الحاصلی إیرانشاهی   )ماجستیر بفرع علوم القرآن والحدیث(ّ

ّال شك فی أنه إذا ثبت اتصال اآلیات فی النزول وکذلك عالقتها الموضوعیة، یعتبر سـیاق  ّ ّ ّ

ًّیات من القرائن المعتبرة والتی ال بد أن ینظر إلیها فی فهم ظهور اآلیات جدااآل ّکما أنـه . ّ

ّمن المعلوم إذا احتوت أسباب النزول شروط الصحة السندیة والمحتوائیة، یعتبر هذا األمر  ّ ّ

. ّمن قرائن فهم اآلیات ولذلك علینا أن نلتفت إلی هذا األمـر فـی تفـسیر اآلیـات القرآنیـة
ّذی ال بد أن نوعز إلیه أن هذین األمرین قد تعامال فی تفسیر عـدد مـن اآلیـات، کمـا وال ّ

ّالدراسـة الحالیـة ترمـی إلـی بیـان . تعارضا بعض األحیان فی تفسیر عدد آخر من اآلیات
شروط اعتبار السیاق وأسباب النزول وذکر نماذج من موارد تعاملهما، ودراسة موارد وجود 

ًشارة إلی وجه تقدیمهما علی اآلخر وقد تم هـذا مرکـزا علـی مـالك التعارض بینهما، واإل ّ ّ
  .اعتبارهما

  . أسباب النزول، تعارض السیاق وسبب النزول، آیات الوالیة:ةسی الرئالمفردات
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  فی القرآن الکریم» االستکبار« معنی معرفة
  
  
  
  
  
  
  

  أستاذ مشارك بجامعة اإلمام الصادق (ّأصغر االفتخاری (  
  والعلوم السیاسیةّ اإلسالمیةالمعارفطالب بمرحلة الدکتورا بفرع (ّ بابا خانی مجتبی ّ(  

ّیبدو أن أحد الحقول الجدیدة تقریبا فی مجال الدراسـات اللـسانیة هـو أسـلوب  ً معرفـة «ّ
کثر من الحقـول األخـری» المعنی . الذی مدی استخدامه فی تحلیل النصوص وفهم بنائها أ

ّالقرآن الکریم کتاب سماوی نصه وعن السهو واألغالط البشریة ّوفی هذا المجال بما أن  ّ ّ
ّالدارجة منزه، له إتقان واعتبار أعلی بالنـسبة إلـی بقیـة النـصوص الـسماویة وکـذلك مـن  ّ ّ
ّالمقطوع به أن دراسة بناء النص ونمـط اسـتعمال الکلمـات فـی هـذا الکتـاب الـسماوی  ّ ّ

الدراسـة الراهنـة وضـمن . ّدق لمعـانی القـرآنبإمکانه أن یعتبر أسلوب الئق فی الفهـم األ
ّاستخدام منهج معرفة المعنی التوصیفیة تطرقت إلی التبیین األدق لمعنـی االسـتکبار فـی  ّ ّ

فـی جـوار الکلمـات التـی وردت » االسـتکبار«ّلذلك قـد حلـل مفهـوم . القرآن الکریم
 التفسیر المختـار فعلیه ضمن عرض. مترادفاتها فی آیات وسور مختلفة من القرآن الکریم

عـدم «و» الغـرور«و» ّالعتـو«من االستکبار وعبر االستفادة مـن مترادفاتـه، مفـاهیم مثـل 
» االستنکاف«و» ّالعلو«کأسباب وجذور االستکبار وکذلك مفاهیم مثل » القناعة بالمعاد

ًکآثار وثمرات االستکبار وقد تم ذلك بانیـا علـی أسـلوب اسـتخدام » الظلم«و» الکفر«و ّ
ّالدراسة اللسانیة للکلمات المترادفة المذکورة تحکی عن . الکلمة فی القرآن الکریمهذه 

ّأن االستکبار فی القرآن الکریم یحصل عن مجمع والتقاء ثالثة تیارات وهی التیار االعتقـادی  ّ ّ ّ

ّوالتیار المعنوی ) نفی المعاد( ّوالتیار االجتماعی ) ّاألنانیة(ّ   ).اإلتراف ونفی الحقائق(ّ
ّ االسـتکبار، القـرآن الکـریم، العلـو، العتـو، االسـتنکاف، معرفـة :ةسیـ الرئمفرداتال ّ

  .المعنی، الوالیة، معرفة اإلنسان، علم االجتماع

  ّالقدرة اللینة ومصادرها فی ظالل آیات القرآن الکریم
  
  
  
  
  
  

محمد المیرزائی  ّ ّ  
  ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم اإلسالمیة ّ  

ّلوم أن لکلمة القدرة التی بمعنی االسـتطاعة والقابلیـة أنـواع عدیـدة وتوجـد لهـا من المع ّ

ّتعاریف منوعة فی المصطلح القرآنی والمصطلح السیاسی المتعارف فی العالم ّ والجـدیر . ّ
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ّ أن القدرة اللینة بمعنی جذب الناس والمجتمعـات اإلنـسانیة إلـی الفکـر والعمـل بالذکر ّ ّ

ّ بعیدة عن العنف واإلجبار ولها خلفیة عریقة تساوی طیلة حیـاة المطلوب فی حال کونها
ًّوالیوم فی المکتوبات السیاسیة ظهـرت ظهـورا جدیـدا وقویـا . اإلنسان علی کرة األرض ً ً ّ

والقرآن الکریم إضـافة إلـی . والمراد منه فرض اإلرادات وإنشاء الترجیحات فی اآلخرین
ّرد خاصة، استخدم القدرة اللینـة فـی کثیـر مـن استخدام القدرة العنیفة والشدیدة فی موا ّ

ّإن اآلی القرآنیة مشعرة إلی القدرة اللینة لإلسالم ومصادرها إزاء الحرب . موارد استعمالها ّ ّ

ّالدراسة الراهنة التی مهدت وحللت علی أسلوب مکتبـی ترمـی إلـی . ّاللینة للمستکبرین ِّ ُ ِّ ُ
ّفإن معرفة القدرة اللینة لإلسـالم علـی . الکریمّتعریف القدرة اللینة ومصادرها فی القرآن  ّ

ُألنها من جانب تعتبر آلة للتـأثیر والتغییـر . غرض حفظها ودعمها ضرورة دون أدنی ریب ّ

ّفی األفئدة وإرشاد اإلنسانیة، ومن جانب آخر، تعتبر حاجزا وعرقلة إزاء وصـول وتـسرب  ّ ً ُ ّ
باحـث . ّة هذا المجتمع اإلسـالمیّأعداء المسلمین إلی المجتمع اإلسالمی ومصادر قدر

کثر القدرة اللینة للقرآن فی إعطاء القـرآن البـصیرة وتوعیـة اإلنـسان  ّهذا المقال یری أن أ ّ

ّفمما ال . ّبالنسبة إلی المواضیع والمسائل الدخیلة والمؤثرة علی هدایة المجتمع وإرشادهم
ّشك فیه أن إنشاء البصیرة التوحیدیة فی اإلنسان، البصیرة ّ  وبرنامج القـرآن حـول اإلنـسان ّ

ّکل هذه تعتبر قدر ضئیل من عـرض القـدرة ... ّوالعالم، معرفة العدو، الجهاد والکفاح و

ّاللینة ومصادر إنتاجها فی القرآن، هذه األمور التـی تبیینهـا وتبلیغهـا یحتـاج إلـی الفطانـة 
  .ًّوالکیاسة جدا
  . القدرة، السیاسةّ القرآن، القدرة اللینة، مصادر:ةسی الرئالمفردات

ّتفنید ادعاء أفضلیة الیهود علی األمم األخری من منظور القرآن الکریم ّ  
  
  
  
  
  
  
  

 علیرضا الفخاری  ّ ّأستاذ مساعد بجامعة العالمة الطباطبائی(ّ ّ(  
   ماجستیر بفرع علوم القرآن والحدیث(ّسهیال إبراهیمی(  

ّمن الواضح جدا أن االعتقاد بکون الیهود أفضل ا ألقوام واصطفاؤهم علی األمم األخری، ًّ
ّفیمکن القول بأن االعتقاد باصطفاء هذا القوم . له صلة وثیقة مع تعالیم هذا الدین األخری

ّفالیهود یعتبرون أنفسهم أسمی وأفضل األناسی ویرون أنـه . ّمن أرأس تعالیم الیهود وأهمها

ّال بد وأن یکونوا بقیة األقوام فی خدمة الیهود ّ عند التأمل والرجوع إلی القرآن نری ولکن. ّ
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ّ لیس المراد من األفضلیة، الفضیلة بل المراد منه إعطـاء قـسم مـن الخاصـة واألولویـة ّأنه ّ ّ
ّواألفضلیة من ناحیة القدیر سبحانه وتعالی إلی هذا القوم وهذا فـی ذلـك الـزمن الخـاص  ّ

ّفبدا أن المراد من الفضیلة أفضلیة قوم موسی فی زمن . فقط حیاته فقـط، فـال یلـزم منهـا ّ
  .ّأفضلیة هذا القوم فی جمیع األزمنة واألعصار

ّاألفضلیة، األولویةالیهود،  تفضیل بنی إسرائیل، :ةسی الرئالمفردات ّ.  

ًنظریة غرابة القرآن عن السیاسة؛ نقدا ودراسة  ً الملهمة من الفکر (ّ
  ) ّ لإلمام الخمینیّالسیاسی

  
  
  
  
  
  
  

  کبر الرستمی ّعضو الهیأة التدریسیة بالجامعة الرضویة للعلوم اإلسالمیة( ّعلی أ ّّ(  
   ّمحمد واعظ زادة الخراسانی   )أستاذ بجامعة فردوسی بمشهد(ّ
   ّمحمد اإلمامی ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم اإلسالمیة(ّ ّ(  

کثر إشکالیة والقدیمة حول الدراسات القرآنیة هو  ّأحد األسئلة الغامضة وأ ّأنه هـل القـرآن ّ

ّیتعلق بالسیاسة؟ وتجیء أهمیة هذا السؤال من أن القرآن الکریم یعتبر أهم مصدر التخـاذ  ّ ّ ّ ّ ّ

ّالقوانین واألحکام اإلسالمیة وال ریب فی أنه کل إجابة إیجابیة أو سلبیة إلی هـذا الـسؤال  ّ ّّ ّ

ونـری فـی هـذا . اسةّله دور هام فی التلبیة علی السؤال عن عالقة اإلسالم أو الدین بالسی
ًالمجال أن هیهنا عددا مـن الدارسـین یرتـأی أنـه ال عالقـة بـین الـسیاسة والقـرآن اطالقـا  ّ ً ّ

ّواستدلوا إلثبات هذا المزعوم بأدلـة ّالدراسـة الحالیـة اسـتهدفت ذکـر أهـم هـذه األدلـة . ّ ّ ّ
ّوتفنیدها، کما تحاول أن تثبت صلة الفکر السیاسی الحکومی لإلمـام الخمینـی  ّ ّ باآلیـات ُ

  .ّالقرآنیة وفی األخیر، أظهرت بطالن فکرة الغرابة وأثبتت العالقة بین القرآن والسیاسة
  .ّ القرآن، السیاسة، اإلمام الخمینی، صلة القرآن بالسیاسة:ةسی الرئالمفردات

  ّإعطاء المعنی إلی الحیاة وخصائصه المؤثرة فیها
  ریمفی سبیل الوقایة عن الجریمة من منظور القرآن الک

  
  
  
  
  
  
  

  ّعضو الهیأة التدریسیة بجامعة إصفهان(ّخسروشاهی  قدرة اهللا(  
   ماجستیر بفرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام(ّسارا سادات الهاشمی(  
   ّعلیرضا النجفی اإلسکندری   )ماجستیر بفرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام(ّ
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الغ فی وجهة نظر اإلنسان وسلوکه هو السؤال ّ األسئلة الهامة واألساسة والتی لها دور بأحد
ّعن لمیة الحیاة وماهیتها وبالتالی معرفة کیفیة الحیاة وأسلوبها ّ ّ ّمن الواضح أن وجهة نظر . ّ

اإلنسان إلی معنی الحیاة ومفهومها تتبع عـن نمـط رؤیتـه إلـی اإلنـسان والکـون وخـالق 
ائص األساسة لها أثر غیر مباشـر والفهم غیر الصحیح عن هذه الخص. الکون والنسبة بینها

ّال بد لنا وأن تدرس الجرائم فی کل مجتمـع علـی . فی انحراف اإلنسان واقترافه للجرائم َ ُ ّ

ّفعلی أساس المفـاهیم القرآنیـة . ّأساس الثقافة الخاصة بذلك المجتمع وعلی نمط یلیق به
مـة والـضاللة، یعتبـران ّإعطاء المعنی إلی العیش والحیاة والوقایة األولیة عـن وقـوع الجری

ّأهم شیء فی السیاسة الجنائیة لإلسالم والهدف األساس واألقصی من هذه السیاسة هـو . ّ
تعلیم اإلنسان وإرشاده فی سبیل رشده کی یستطیع وعبر إرادته المختارة أن یجتنـب عـن 

نـسان ّففی هذه وجهـة النظـر، اإلیمـان بـاألمور الغیبیـة ومراقبـة اهللا لإل. ارتکاب الجریمة
 األنبیاء وبالتالی القناعة بمساعدة اهللا اإلنـسان فـی مجابهـة المـشاکل واإلیمان بإرسال اهللا

وتذلیلها واإلیمان بوجود نشأة أخری لینال اإلنسان عاقبة أعماله فـی تلـك الـدنیا وکـذلك 
ّاإلیمان بخلقة هادفة تعطی المعنی إلی حیاة اإلنسان، کمـا یـسبب إیمـان اإلنـسان بهـذه 

  .األمور ابتعاده عن الضاللة واالنحرافات
 علـم اإلجـرام، الوقایـة عـن الجریمـة، إعطـاء المعنـی، اإلنـسان، :ةسی الرئالمفردات

  .الکون

  ّمن الموسوعة القرآنیة المطبوعة بلیدن» السجع«دراسة مدخل 
  
  
  
  
  
  
  

  ّفتحیة فتاحی زادة   ) أستاذة بجامعة الزهراء (ّ
   حلة الدکتورا بفرع علوم القرآن والحدیثطالب بمر(حسین أفسردیر(  
   طالبة بمرحلة ماجستیر بفرع علوم القرآن والحدیث(راضیة بن زادة(  

ــة المطبوعــة بلیــدن والکاتــب أحــد  ّلقــد کتــب مــدخل الــسجع فــی الموســوعة القرآنی
الدراسـة الراهنـة عالجـت وناقـشت هـذا . سـتوارت. المستشرقین الذی اسمه دوین جـی

ّ الرئیس مناقشة آثار المستشرقین حول التعالیم الدینیة، خاصـة المباحـث المدخل وهدفها ّ
ّالقرآنیة، کما هی تحاول أن تظهر وتبدی الساحة الفکریة لمفکـری غیـر المـسلمین أمـام  ّ ُ ُ ّ

ّومن المعلوم أن نقد ودراسة هذه المؤلفات سیمهد األرضیة المناسـبة لیعـرف . المسلمین ّ ّ ّ
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ّوتجدر اإلشارة إلی أنه عند تحلیل ودراسة مدخل الـسجع، . ّحقیقیّ العام اإلسالم الُالرأی

ّعدد من اإلشکاالت یرجع إلی األساس الفکری للکاتب ومن هذه اإلشـکاالت االعتقـاد 
ّبمشابهة ومماثلة السجع القرآنی بسجع الکهنـة والـربیین وکـذلك القـول بمـشابهة القـرآن  ّ َ َ ّ

ّ عرض نماذج من اآلی القرآنیة التی ادعی قسم آخر من هذا التحلیل عکف علی. بالشعر ّ
ّکاتب هذا المدخل أنه هذه اآلیات وبسبب رعایة السجع، خرجت من األسـلوب األدبـی  ّ

ونحن ضمن مناقشة ومعالجة المباحث المـذکورة، قـد أثبتنـا ضـعف المبنـی . المطلوب
ّالفکری للکاتب، کما کشفنا عن عدم صحة النماذج المذکورة کنماذج وجیهة ل لعـدول ّ

ّوالخروج عن األسلوب األدبی وقد تم هذا عبر ذکر اإلجابة النقضیة والحلیة ّّ ّ ّ.  
ســتوارت، . ّ الموســوعة القرآنیــة المطبوعــة بلیــدن، دویــن جــی:ةسیــ الرئالمفــردات

  .ّالمستشرقون، سجع اآلیات، األسلوب األدبی

  ّتحلیل أسالیب تأثر خطبة الغدیر من القرآن الکریم
  
  
  
  
  
  
  

   أستاذ مشارك بجامعة طهران (علی مهدوی رادّمحمد(  
   ّأستاذ مساعد بجامعة تربیة المدرس(نصرة نیل ساز(  
   ّزهرة بابا أحمدی المیالنی   )طالبة بمرحلة الدکتورا بفرع علوم القرآن والحدیث(ّ

ّال شك فی أن الکلمات الدرة للرسول الخاتم ّ ّ
 التی تعتبر مفسرة ومبینة للکالم اإللهی ّ ّ ّ

ُلها قیمة بالغة ومکانة مرموقة بعد الذکر الحکیم وتنظر إلی هـذه الکلمـات کمـصدر لهدایـة  َ ُ

ّفی الواقع، أحد خصائص الروایات النبویة هو االستشهاد باآلی القرآنیـة . اإلنسان وتکامله ّ
کثر . ّواستخدام التعابیر القرآنیة فأحد هذه الروایات هی خطبة الغدیر التی استشهد فیها بـأ

ً خمسین استشهادا مصرحا أو ملوحا بالقرآن المجیدمن ًّ ّ الدراسة الراهنة ترمی إلی مناقشة . ً
ُکما نری القارئ . ّومعالجة هذا الموضوع وتحلیل أسالیب تأثر خطبة الغدیر من القرآن الکریم

 وأسـلوب اسـتخدام ّنمط التناسق والعالقة الرئیسة بین القرآن وکلمـات النبـی الخـاتم
ّآلیات القرآنیة فی کلماته القیمة اّالنبی ّکما تجدر اإلشـارة إلـی أن البحـث الحـالی . ّ ّ

ّرکز علی نمط وکیفیة بیان المباحث بدل الرجوع إلی محتوی کالم القرآن وخطبة الغدیر ّ.  
ّ آیات القرآن، االستشهاد التلویحی والصریح، خطبة الغدیر، النبـی :ةسی الرئالمفردات ّ

  .Nالخاتم
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proved the instability of the writer’s opinion and it has been revealed 

the incorrectness of the clarified cases as samples of the deviation of 

the literature style in a form of contradiction and solution. 

 Key words: The “Encyclopedia of the Quran” Leiden, Devin J. Stewart, 

Orientalists, The saj of the Quran verses, Literature style. 

The Analysis of the Methods of Impressionability of 

Khotbeh Ghadir (Ghadir Sermon) 

from the Noble Quran 
 Muhammad Ali Mahdavi Rad (Associate professor at University of Tehran) 

 Nosrat Nilsaz (Assistant professor at Tarbiat Modares University) 

 Zohreh Baba Ahmadi Milani  (A  PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 
  
  
  
  
  

he speeches of the prophet who is the exegete and determiner 

of the word of God are the most precious source for guidance 

and human training after the noble Quran. In Real, one of the 

parameters of the prophet’s traditions is reasoning from the Quran 

verses and applying the Quranic terms. One of this tradition is Khotbeh 

Ghadir (Ghadir Sermon) which can be seen 50 Quranic evidences 

explicitly and Implicitly. This research aims to study this issue and 

the methods of impressionability of Khotbeh Ghadir (Ghadir Sermon) 

from the noble Quran and to show the harmony between the prophet’s 

speeches and the Noble Quran. It should be mentioned that in this 

note instead of the content of the Noble Quran word and Khotbeh 

Ghadir, it is emphasized on the style and how to state the issue. 

 Key words: The Quran verses, Explicit and implicit evidences, Khotbeh 

Ghadir (Ghadir Sermon), The prophet. 
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and hence His help against difficulties and the existence of hereafter 

to achieve aftermath of his acts and also believing to the purposeful 

creation give meaning to human life and keep him away from 

deviation. 

 Key words: The noble Quran, Criminology, Crime prevention, Giving 

meaning, Man, Universe. 

The Evaluation of Rhymed Prose (Saj) Entry 

from the “Encyclopedia of the Quran” Leiden 
 Fathieh Fatahizadeh (Professor at al-Zahra University) 
 Hossein Afsardyr (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

 Razieh Bonzadeh (An M.A of Quran Sciences & Hadith) 
  
  
  
  
  

he saj entry is written by one of the orientalists Devin J. 

Stewart that it has been published in the “Encyclopedia of the 

Quran” Leiden. This paper has tried to criticize and evaluate the 

mentioned entry with aiming to make clear the thought atmosphere 

of non-Muslim scholars by examining the writings of orientalists 

specifically in religious teachings especially in the Quranic subjects. 

Criticism and evaluation of the mentioned writings makes the public 

opinions be familiar with the pure Islam. In analysis and assessment 

of the saj entry, some of challenges relate to the basis of the writer’s 

thoughts which considers the Quranic saj as priests’ saj and the 

same-supposition of the noble Quran and poems. The other part is to 

present some instances from the noble Quran as the author claims for 

considering saj it is deviated from the current literature style. 

Meanwhile criticizing and evaluating the mentioned subjects, it is 

T 
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between the governmental–political thought of Imam Khomeini with 

the noble Quran verses and reveals the connection between the noble 

Quran and politics. 

 Key words: The noble Quran, Politics, Relationship, Separation, Imam 

Khomeini. 

Giving Meaning to Life and 

Its Influential Components in the Crime Prevention 

from the Perspective of the Noble Quran 
 Ghodratollah Khosroshahi (Assistant professor at University of Isfahan) 

 Sara Sadat Hashemi (An M.A of Criminal Law & Criminology) 

 Ali Reza Nadjafi Eskandari (An M.A of Criminal Law & Criminology) 
  
  
  
  
  

ne of the fundamental questions which it has a great effect on 

the human notion and conduct is whyness and whatness of life 

and consequently the perception of how to live. The approach to the 

meaning and concept of life is related to the notion to man, universe 

and the creator and their relation to each other. Incorrect 

understanding of these fundamental components will have an indirect 

impact on human deviation and crime commitment. According to 

this, crimes should be studied according to the specific culture of 

that society. With respect to the Quran teachings, giving meaning to 

the life and the prior crime prevention and deviation is the most 

important criminal policy of Islam. The ultimate aim of this policy is 

education of men who can avoid committing crime in direction of 

their growth with educated will. In this view, believing to 

metaphysics, God’s observation, being sent down the prophets by Him, 
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idea of “chosenness” of the Jewish people is the most important and 

principal key of teaching of Judaism. They believe that they are 

superior and eminent to the other people and think the other people 

should serve them. Close consideration in the noble Quran reveals 

that Tafzil (تفـضیل) does not mean “superiority” but it means God 

gives them a kind of an excess and privilege to the people of their 

own time meaning that excess to the people of Moses has related to 

the period of their own time and not to all people in all times. 

 Key words: The superiority of Israelites, The Jews.Supremacism, Excess. 

The Criticism of the Theory of 

the Separation of the Noble Quran from Politics 

(With Inspiration -Originated- from 

the Political Thought of Imam Khomeini) 
 Ali Akbar Rostami (Academic Member at Razavi University) 

 Muhammad Vaezzadeh Khorasani (Professor at Ferdowsi University) 

 Muhammad Emami (Assistant professor at Razavi University) 
  
  

ne of the controversial questions with a long record in the field 

of the Quranic researches is if there is relationship between the 

noble Quran and politics. The question is important because the 

noble Quran is the most important source of the Islamic decrees and 

rules and every positive or negative response to this question has a 

crucial role in tying Islam with politics. Some authors believe that 

there is a complete separation between the noble Quran and politics 

and have stated reasons to prove this attitude. This paper tries to 

state their important reasons and criticizes them and shows the tie 
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re-emerged and colorfully and in order to compel its will to other it 

has been applied. The noble Quran besides applying the hard power 

in specific cases relies on his soft power. The Quran verses indicate 

the soft power of Islam against the soft power of arrogant people. 

The following note tries to introduce the soft power and its sources 

in the noble Quran verses. Familiarity with the soft power of Islam is 

necessary in order to protect and strengthen it, because it is from one 

side is a tool to influence and change hearts and human growth. 

From the other side, it is an obstacle that prevents enemies to access 

the Islamic society and its power sources. The present paper believes 

that the most of soft power of the noble Quran is to affect human 

insight and perception to the issues and problems which are effective in 

society guidance and human development. Creating the monotheistic 

perception in man, the perception and the Quran program about 

human being, world, the recognition of enemy, jihad and etc. are a 

little display of the soft power and its creating sources in the noble 

Quran that it needs intelligence to determine and propagandize. 

 Key words: The noble Quran, Power, The soft power, Politics. 

Criticizing and Examining Claim of 

Jewish Supremacism over the Other People 

from the Perspective of the Noble Quran 
 Ali Reza Fakhari (Assistant professor at Allameh Tabataba’i University) 

 Leila Ebrahimi (An M.A of the Quran Sciences & Hadith) 
  
  
  
  

he belief of “chosenness” and superiority of the Jewish people 

has a close relation to the teachings of that religion. Hence, the T 
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are its collocations in the different Quranic verses and chapters. With 

regarding this, meanwhile representing the selected definition of 

“arrogance” with the usage of its collocations, the concepts like 

tyranny (ّعتو ), pride (غـرور) and not believing to life after death as the 

roots and causes of “arrogance” and also the concepts like 

haughtiness (ّعلو ), refusal (استنکاف), disbelief (کفـر) and cruelty (ظلـم) 

as a consequence and result of arrogance according to its usage in 

the noble Quran has been known. The linguistic examination of the 

vocabularies of the mentioned collation presents that “arrogance” in 

the noble Quran is resulted from meeting of three currents: belief 

current (negation life after death), spiritual current (superiority 

complex) and at the end sociological current (luxury and negation of 

reality). 

 Key words: Arrogance, The noble Quran, Haughtiness, Tyranny, Refusal, 

Semantic, Guardianship, Anthropology, Sociology. 

The Soft Power and Its Sources 

in the Mirror of the Noble Quran Verses 
 Muhammad Mirzaii 

 Assistant professor at Razavi University of Islamic Sciences 
  
  
  
  
  

he power in the meaning of ability and capacity, in addition to 

its different kinds, has a different definition in the noble Quran 

and the current world political literature. The soft powers with 

meaning of attracting people and human society to the considered 

thought and act with avoiding aggression and force has a record 

equal to human life and in today’s political literature it has been 
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in the exegesis of some Quran verses and disagreement in other 

verses. After stating some conditions of the authenticity of the 

context and Asbab al-Nuzul (Occasions and Circumstances of the 

Revelation) and presenting some examples of their harmony, this 

paper is going to study the cases which have disagreement between 

them and express the reason of the priority one over the other with 

regarding the valid criterion of them. 

 Key words: The context, Asbab al-Nuzul (Occasions and Circumstances of 

the Revelation), The disagreement between the context and asbab al-Nuzul, The 

noble Quran verses of velayat. 

The Semantic of the Arrogance (استکبار) 
in the Noble Quran 

 Asghar Eftekhari (Associate Professor at Imam Sadiq University) 

 Mojtaba Babakhani (A PhD student of Islamic Studies & Political Sciences) 
  
  
  
  
  

ne of the new fields in some extent in the area of linguistic 

study is the method of semantic which its most usage is in 

analyzing the texts and understanding their structures. The noble 

Quran because of being divine text and kept away from human 

current carelessness and faults has more valid than other texts. 

Therefore, examining the text structure and the usage way of 

vocabularies in this divine Book can be appropriate method to 

perceive the accurate meaning of them. With applying the descriptive 

semantic, this research aims to determine the more accurate meaning 

of arrogance (اسـتکبار) in the noble Quran. Consequently the concept 

of “arrogance” has been examined besides the vocabularies which
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Abstracts  
Examining the Authenticity of Asbab al-Nuzul 

(Occasions and Circumstances of the Revelation) 

and the Context in Exegesis 
 A.A. Babaii (Associate prof. at Research Institute of Hawzah & university) 

 Rahim Haseli Iranshahi (An M.A of the Quran Sciences & Hadith) 
  
  
  
  
  

he context of the Quran verses if it is proved the cohesion in 

the revelation and thematic coherence of them is of the valid 

evidences of the verses which should be considered in the perception 

of the verses’ appearances. Asbab al-Nuzul (Occasions and 

Circumstances of the Revelation) if it has the stipulation of 

documentary and content authenticity is of the evidences of the 

understanding of the verses that it is necessary to be regarded in the 

exegesis of the verses, too. These two have harmony and agreement
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