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ـ          ن مقاالتی تدویراهنما  
  . باشندی نوآوری، مستند و دارای، پژوهشید علمیمقاالت با 
  .گر ارسال شده باشدی دۀی نشریا برای چاپ شده یگری دۀیًا قبال در نشری باشد ینترنتید ای نبایمقاالت ارسال 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  صفحهۀشمار:  مؤلف، سال انتشارینام خانوادگ(ن پرانتز به صورت یارجاعات در متن مقاله ب 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) یشار، نام خانوادگسال انت: جلد/صفحه(ن پرانتز ین و از سمت چپ در بین، به صورت التیمنابع الت 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 تری تخصصیها  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 الفبایان مقاله و بر اساس ترتی، 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 یانوادگنام خ: مقاله  
    .خ انتشاریتار

  .ینترنتیگاه ای، نام و آدرس پا»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 الزامیّ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسیت دستور خط فارسیرعا ـ
  .ردیگ ی انجام م<www.razavi.ac.ir> یات به نشانیت نشریری مدۀسامانق یًافت 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  پاییز ـ زمستان،٢٢ ۀشمار ،ی رضویوم اسالمدانشگاه عل ،قرآنی یها آموزه

  
  واکاوی روایات شیعی

  ی بودن مصحف امام علیب نزولیترت در
  ١  محمدعلی تجری  
  ٢نژاد داورانی   محدثه مقیمی  

  دهکیچ
ن ینه بـیری دیا دهیب نزول، عقی بر اساس ترتuیم مصحف امام علیده به تنظیعق
 اسـتدالل شـده یـی و روایل عقلـینه به دالین زمیدر ا است و عهیمحققان ش شتریب

ن یـعه در اثبـات ای مورد اسـتناد پژوهـشگران شـیعیات شین مقاله، روای در ا.است
،   uتوسط امام علی» نزلأکما «تألیف مصحف  جمع و. شده استبررسی موضوع 

ن در زمـا »نـزلأکما «ل، آموزش قرآن یشان بر اساس تنزیکتابت مصحف توسط ا
ات مـورد یـ روایمحتـوا  و روزنگار،یجیظهور و نگارش مصحف به صورت تدر

ات ین رواین است که داللت ای از ای حاکی بررسۀجینت. دهد  میلیاستناد را تشک
ک احتمـال در کنـار یـ ّدر حـدب نـزول، ی بر اساس ترتuیم مصحف امامتنظ بر
 مـذکور یات ادعـا اثبـهـا بـرای ن رو اسـتناد بـه آنیـاز ا  واسـتر احتماالت یسا

 از uیب مصحف امـامترت م وی تنظی چگونگ،جهیدر نت. مخدوش و ناتمام است
                                                                 

 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشی پذخیتار ـ ١/۶/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(ma.tajari@yahoo.com) استادیار دانشگاه قم. ١
  .(m.moghiminejad@yahoo.com) )نویسندۀ مسئول(دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم . ٢
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کـه وارثـان آن هـستند  Mتیـب علـم آن بـه اهـل د ویآ  نمیدسته ات بی روااین
  .شود  میواگذار

 قـرآن ،روایـات مـصحف،   مصحف امام علی،ترتیب نزول :یدیلکواژگان 
  .در عصر ظهور

  مقدمه
 مـصحف خـود را بـر یکـه امـام علـمعتقد بودند باز یر از دیگروه، نیقین فریدر ب

 ینظـر بـه گـستردگجـستار ن یـدر ا. اسـتم مرتب نمـوده یب نزول قرآن کریاساس ترت
عه، ین متقـدمان شـیدر ب. میا  پرداختهیعینظران ش دگاه صاحبی دی تنها به بررس،موضوع

 )٣١/٣: ١۴٠۴؛  ٧۴/٨٩: ١۴٠٣( ی عالمـه مجلـس،ن متـأخرانیدر بـ  و)٧٩: ١۴١٣(د یخ مفیش
 گسترده مطرح شـده ین موضوع به شکلیانیز ن معاصران یدر ب. اند  داشتهین نگرشیچن

 عالمـه ،)، پـاورقی١/١٨: ١۴٢٠(  نجفـیی عالمه بالغ،)۵۴ :١۴٠۴( ی زنجانابوعبداهللا. است
اد معرفـت ، اسـت)٢٢٣: تـا بی( ییخوموسوی  اهللاةی آ،)١۶۵: ١۴٢٣؛ ١٢/١٢۶: ١۴١٧( ییطباطبا

؛ )٣٧٢: ١٣۶٩(ار یــ محمــود رام،)١۶٠  و١۴٧: ١۴١٠( ی عــاملیمرتــضیدجعفرس ؛)٨۶: ١٣٨٢(
: ١٣٨٢( جعفر نکونـام ،)١/٣۶: ١٣٨۵(بازرگان مهدی  ،)٣٩٠: ١٣٧٢( یّباقر حجتمحمدسید
 ب مـصحف امـامیـ بـودن ترتیاز معتقدان بـه نزولـ ... و)٣۵ ـ٢/٢٠ش: ١٣٨۶ ؛٢٢٣ـ٩٩
  .باشند می

 نـزول در یعـیب طبیخالف ترت ات بری از آی مشهور، شمارۀدی طبق عقکهیننظر به ا
ات یـب آیـ و هم ترتها هب سوریکه هم ترتمعتقدند  یاند، برخ  شدهیگذار ی جاها هسور
؛ زنجـانی، ١٢/١٢٨: ١۴٢٣طباطبـایی، : ک.ر(ب نزول بوده است ین مصحف بر اساس ترتیدر ا
ن یـبـر ادیگـر  ی و برخـ)٣٩٠: ١٣٧٢ ؛ حجتی،٣٧٢: ١٣۶٩؛ رامیار،  ٨۶: ١٣٨٢؛ معرفت، ۵۴: ١۴٠۴
: تا بیخویی، موسوی : ک.ر( ب نزول بوده استی بر اساس ترتها هب سوریاند که تنها ترت دهیعق
ز ین احتمال نیاهرچند  ،)١۵۴: ١٣٩٢ پـور، ؛ بهجت۵۶: ١٣٧۴ زاده، ؛ فقهی١۴٧ :١۴١٠؛ عاملی، ٢٢٣

 و مـورد انـد  قرار گرفتهها هزول در سور نیعیب طبیات بر اساس ترتی آۀکه هموجود دارد 
بر ایـن  .)١/٢٨ش :١٣٧٨ و،؛ هم١٩/۵٧ش: ١٣٨٨ همو،؛  ٢/٨١ش: ١٣٨۶ نکونام،( ندارد ییاستثنا
ز در بـر دارد و لـذا یـات را نیـب آیـب نـزول، ترتیـ بـر اسـاس ترتهـا رهیب سو ترت،اساس

، همـو(ت ج اخـتالف داشـته اسـیـ با مصحف راها هب سوری تنها در ترتمصحف امام
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  .)٢/١٠١ش: ١٣٨۶
عه، ین متأخران شی در ب بودن مصحف امامیب نزولیده به ترتیرغم شهرت عقبه 
ایازی، (ج نداشته است ی با مصحف رای تفاوتنش مصحف امامیکه چمعتقدند  یبرخ

: ١٣٨٩؛ ناصـحیان، ١٠٢ــ٣٨/٩٨ ــ٣٧ش: ١٣٨۴؛ مهـدوی راد،  ٨٢: ١٣٨٧؛ فرشـچیان، ١١١ـ ٨١: ١٣٨٠
  .)٨٣ـ ١٨٠/۶٩ش: ١٣٩١ ؛ ژیان، ٨٨ ـ ١٢/٨٠ش

 نـزد اکثـر ، بـر اسـاس نـزولیم مـصحف امـام علـیتنظـۀ رسد مـسئل  میبه نظر
. انـد اوردهیـ نی اثبـات آن اسـتداللیّعه، جزء مسلمات بوده است و براینظران ش صاحب

 و یقطعـ لهئن مـسیـانـد کـه ا ح نمودهیمعرفت تصرآیةاهللا  و یی خواهللاةی همچون آیبرخ
 در .)٨٢: ١٣٨٢معرفـت، ؛ ٢٢٣: تـا بیخویی، موسوی (از از اثبات است ین یاجماع علما و بمورد 

بـه   راهـا توان آن  میاند که  آوردهییها ن موضوع استداللی اثبات ای برای برخ،ن حالیع
ات یروا. انینیشی استناد به سخنان پ.٣ ؛اتی روا.٢ ؛ی عقلۀ ادل.١: م نمودیچند دسته تقس

 یبـه گـستردگ بـا توجـه .م نمـودی و اهل سنت تقـسیعیات شی رواۀ دو دستتوان به  میرا
دگاه یـ دی مـورد اسـتناد و بررسـِیعیات شـیـ روایتنهـا بـه بررسـجستار ن یمباحث، در ا

 ر ادلـه را بـه مجـال وی سـایم و بررسـیپرداز ها می  آنموافقان و مخالفان راجع به داللت
 :م کردیتوان به چهار دسته تقس  میات راین روای اۀمجموع .میکن  میگر موکولی دیمقال
ّات دال بر آمـوزش قـرآن ی روا.٢ ؛»نزلأکما « ف مصحفیجمع و تأل ّات دال بری روا.١

ّات دال بـر نگـارش مـصحف بـر یـ روا.٣؛  در زمان ظهـور امـام زمـان» نزلأکما «

  .ّت دال بر نگارش مصحف به صورت روزنگاری روا.۴ ؛لیاساس تنز
  .شوند بررسی مین چهار دسته یک از اینک داللت هر یا

  »نزلأکما «ف مصحف یات جمع و تألیروا. ١
نـزل أکمـا « ف رای مـصحف شـرنیالمؤمنیر از آن است که امیات حاکی روایبرخ
أکمـا «و  )آن گونه که خدا نازل فرموده اسـت( »اهللا

ُ
 )آن گونـه کـه نـازل شـده(» نـزل

 اول ۀارجاعـات دسـت. میـآور  مـید استناد راات موریروادر ادامه، . ندا ه نمودیآور جمع
ن یـ است که به ای دوم مربوط به منبعۀات و ارجاعات دستین روای ایمربوط به منبع اصل

  . استناد کرده است بودن مصحف امامیب نزولی اثبات ترتیات برایروا
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 »نیّه مـسمیـتنـا فیما أنزل أللفکلو قد قرئ القرآن «:  قال عبد اهللایعن أب...  .١
  .)١۵۶: ١٣٩٢ پور، ؛ بهجت٧٩: ١۴١٣مفید، ؛ ١/١٣: ١٣٨٠ عیاشی،(

 ّ أحد من الناس أنـه جمـعیّما ادع« :قولی عن جابر قال سمعت أبا جعفر ... .٢
ما أکّله کالقرآن 

ُ
ِذاب وما جمعه وحفکّنزل إال 

 ی بـن أبـُّیّ إال علـی تعـالّما نزلـه اهللاکظه ّ
: ١٣۶٩رامیـار، ؛ ١/١٩٣: ١۴٠۴؛ صـفار، ١/٢٢٨: ١۴٠٧، کلینـی( ّ واألئمة من بعدهطالب
  .)١۵٧ :١٣٩٢پور،  ؛ بهجت٣٧١
 هـذا !ّیا علـیـ« :ّیه لعلـی فیّفُوُ تی مرضه الذی قال فّیّ رافع أن النبی أخبار أبیفو. ٣

 ّیّ منزلـه فلمـا قـبض النبـی إلـی ثوب فمضی فّی فجمعه عل.»كی خذه إل،تاب اهللاک
 نکونـام،؛ ٢/۴١ :١٣٧٩ ، مازنـدرانیابن شـهر آشـوب( اً وکان به عالماهللاما أنزله کّ فألفه ّیجلس عل

  .)١۵۶: ١٣٩٢پور،  ؛ بهجت١٠١: ١٣٨٢
قـد حملـه ی الناس وخرج ال القرآن وفّلأ...  نیر المؤمنیصل الخبر بأمّات. ۴

 یأوصـانی وما أمرنکه ُفتّلأ قد تاب اهللاکهذا «:  فقال لهم،ئط من تحتهیهو زار معه وإ یف
  .)١٠٣: ١٣٨٢نکونام، ؛ ١۴۶ـ١۴۵: ١٣٨۴مسعودی، ( »نزلأما ک رسول اهللا

  استدالل موافقان
کمـا «اند،   دانسته بودن مصحف امامیب نزولیل بر ترتیات را دلین روای که ایکسان

ب از جانب خداوند نـازل یدانند که قرآن به آن ترت ی میبی همان ترتیرا به معنا» نزل اهللاأ
ز به صراحت ی نی برخ.)۶٩/٢٢ ــ ۶٨ش: ١٣٧٩ ّ؛ موسوی مبلغ،١٠١: ١٣٩٢پور،  هجتب(شده است 

» ب نزولیبر اساس ترت«را » نزل اهللاأکما «ًما یاند، بلکه مستق ات استناد نکردهین روایبه ا
  .)٣٧١: ١٣۶٩ رامیار،(ت است ین روای استدالل به ایاند که در واقع نوع ترجمه کرده
ه کـ یتـیدر روا. ب نزول به کار رفتـه اسـتی ترتبارۀ کاربرد درنیات، مشابه ایدر روا

ن گونـه یـ ا، قرآن آوردهیها ب نزول سورهی ترتۀنی در زمیعلامام ب از ّید بن مسیسع
  :تآمده اس

 نحو مـا نزلـت مـن ی بثواب سورة سورة علی عن ثواب القرآن، فأخبرنّیسألت النب
جفـری، (...  نّ ثـمكّ اقـرأ باسـم ربـّتـاب ثـمک الُة فاتحـةّکه بمیل ما نزل علّالسماء، فأو

١: ١٣٩٢۴(.  
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ب نـزول اسـت یـ ترتیبه معنا» ... نحو ما نزلتیعل«ت عبارت ین روای در اتردید بی
مـشابه همـان » مـا نزلـت مـن الـسماء  نحویعل« به هر حال عبارت .)١۵٣: ١٣٨٢ نکونام،(

 گفـت تـوان  مـیتیـن روایه الذا با توجه ب. است» نزلأکما «و » نزل اهللاأکما «عبارات 
  .ب نزول استیب بر اساس ترتی ترت،»نزلأکما  «ِی از معانیکیحداقل که 

  ن استداللینقد ا
 یّ از نقـدها بـه طـور کلـی برخـ. اسـتپذیر نقد،ن برداشتی ایات براین روایاستناد به ا

 .ها ناز آ یگر متوجه استدالل به برخی دیات است و برخین روای اۀبه هم متوجه استدالل
ات را بـر یـن روایدر ا» نزلأکما «و  »نزل اهللاأکما « داللت عبارت ْ منتقدان،در هر حال

  .پذیرند نمی بر اساس نزول م مصحف امامیتنظ
  مطـرح کـرده» نـزلأکمـا « را مـشتمل بـر عبـارت یگـریت دی از منتقدان، روایکی
تنادات موافقـان مـا در اسـ و است ـ  وارد شدهنیالمؤمنیر جمع مصحف امبارۀکه در
وجـود تمـام آیـات الهـی «را در آن روایت بـه معنـای » نزلأکما « وی .ـ ایم ندیده آن را
  :ین استچنت یآن روا.  دانسته است»کم و کاست بی

 یما أنـزل علـکم کّتاب ربکهذا «: ّ جمعه، فلما جاءهم به قالنیر المؤمنیکان أم
ه، عنـدنا مثـل یـال حاجة لنـا ف: الوا فق.»نقص منه حرفیه حرف ولم یزد فیم، لم کّینب
ِْورُھـُ ظَاءَرَ وُوهُذَبـَنَف : قولیفانصرف وهو . ك عندیالذ َ مثِهِوا بـََرتْاشـَ وِ َیال فِلـَا قًنـَ  َونَُرتْشَـا َ مـَسْئِبـً

  .)٨۶: ١۴١۴، صدوق(

 بـر یدییـت، تأیـن روایـرا در ا» نقص منه حرفیه حرف ولم یزد فیلم « عبارت یو
را  »لـهی تنزیعل« عبارت یت، معناین روایشان با استناد به همیا .ته استن مطلب دانسیا
» کم و کاست ی بیات الهیوجود تمام آ« ،م پرداختیات بعد بدان خواهیروا که در زین

  .)٨٢: ١٣٨٧ان، فرشچی( دانسته است در مصحف امام
ایـن  بـه ی مـصحف امـام علـیت براین خصوصیوجود اپنداشت که د یالبته نبا

اد شـده یـا زیـ از آن کـم یزیـت را ندارد و چین خصوصی ا،جیناست که مصحف رامع
  .کند  نمیعدای ماء نفیاثبات ش؛ زیرا است

  :سدینو  می»نزلأکما « و» نزل اهللاأکما « داللت بارۀگر دری دیمنتقد
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در [گونـه نـازل شـدن بـه قرائـت  آن. ستیب نی ترتیً گونه نازل شدن الزاما به معناآن
  .)٨٧: ١٣٨٠ ایازی،(تواند معنا بدهد  ی هم م]ش آنیت گویرعا ت ولماکضبط 

  :نیز
 آن اسـت کـه مـصحف یشـده نـدارد، بلکـه بـه معنـایاد ین عبارت ظهور در ادعایا
 نازل کـرد و امبری متعال بر پی بود که خدایجهات مطابق با قرآن  از تمامیعل

  .)٨٢: ١٣٨٩ ناصحیان،(... نداشت  همیی امالیخطا

  :دهد  مین جملهی ایگر دو احتمال در معنایدمنتقد 
 ی علـ.٢ ؛ب نزول سـامان داده اسـتی قرآن را به ترتین است که علی مراد ا.١

 نـازل شـده اسـت، سـامان داده امبری بر پی الهیچه به وحقرآن را بر اساس تمام آن
 اعجازآمیز مانندناپذیر و ۀچهر  وحیانی است و ـآیات الهی است و قرآنیاست؛ یعنی آنچه 

... ات نـازل شـده بـوده اسـتیـن آیـن ایـیتب ل ویـر، تأویتفـس چه به صورت و آندارد
  .)٣٨/١٠٠ ـ٣٧ش: ١٣٨۴ راد، مهدوی(

 .)٣٨/١٠١ ـ٣٧ش :همان( آورد اثبات معنای دوم میبر مبنی  ینئشان سپس شواهد و قرایا
ن یـکـه در ا» نقـرآ«و » کتـاب اهللا« توسعه در عبـارات ید نوعیر بایل اخیبر اساس تحل

ها را عبارت از الفاظ وحی و تفسیر و بیان آن بـه صـورت  روایات آمده است، قائل شد و آن
قـرآن را بـر  یحـضرت علـکـه ت آمده اسـت ی چون در روایعنی ؛جداگانه دانست

م که هـم ین معنا بدانید عبارت را به ایبا، جمع کرده است، چه خدا نازل کردهاساس آن
 بر اسـاس ،ر قرآن ملفوظ بوده استی را که در واقع تفسی و هم قرآن ملفوظ و معجزِقرآن

  .آنچه خدا نازل کرده، جمع نموده است
کـه ینبـر امبنـی  آورده اسـت یتـیر خـود روای تفـسۀز در مقدمـین) ۶قرن  (یشهرستان

 بار کردند و به مـسجد آوردنـد و بـه یوانی آن را بر حْ بعد از جمع قرآننیالمؤمنیرام
  :دجماعت گفتن

  .)١/١٣: ١٣٨۶(... نین اللوحی جمعته بدّ محمینزله علأ کما هذا کتاب اهللا ...

  :سدینو  می»نزلأکما  «ی در معنایو
 یلـإ یشار النبأقد کان یادة ونقصان وزیل وتبدیف ور تحرینزل من غأفجمعه کما 
  .)همان(ر یالتأخیم والتقدیب والوضع ومواضع الترت
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 بودن مصحف اتخاذ نکـرده اسـت، یب نزولی ترتبارۀدر یا مخالفی موضع موافق وی
 اده ویـر، بـدون زییـف و تغی بدون تحرید است که معانی ما مفی برایح وین توضیاما ا

» نـزلأکمـا  «یتوان از معان  میر را همیم و تأخیح مواضع تقدیت صحیز رعاینقصان و ن
 یء نفـی اثبات ش کهد گفتیز باینزمینه ن یالبته در ا .ات جمع مصحف دانستیدر روا
ست کـه یـ آن نی بـه معنـان مـوارد در مـصحف امـامیـت ایـکنـد و رعا  نمـیماعدا

  .را نداردها  ویژگین ی ا،جیمصحف را
د یـاز د» آن گونه کـه خداونـد نـازل کـرده اسـت«ف قرآن یتأل  جمع و،در مجموع

ات یـآ جمـع تمـام .١:  اسـتین معانی از ایکی به ، بودن مصحفی نزولِبی ترتِمنتقدان
چ ی بـدون هـیآور  جمـع.٣ ؛قی بر اساس قرائت دقیآور  جمع.٢ ؛کم و کاست ی بیاله

 دو یح شهرسـتانیبا توض. ات در کنار الفاظ قرآنی آیر واقعیف تفسی تأل.۴ ؛ییغلط امال
ت یجمع با رعا. ۶؛ رییتغ ف وی جمع بدون تحر.۵: شود  مین احتماالت افزودهیمعنا به ا
  .ریخم و تأیح مواضع تقدیصح

  دیدگاه ما
شـده در عبـارت   گفتـهیر معـانیب نزول و هـم سـای ترتیچند هم معناهرکه د گفت یبا
 شـود تـا ید جداگانـه بررسـیـت بایمحتمل است، هر روا» نزلأکما «ا ی» نزل اهللاأکما «

  .تواند داشته باشد یی میت چه معناین عبارت در هر روایاکه معلوم گردد 

  ت اولیروا
  :دیفرما می امام صادق

افـت ی یاگر قرآن همان گونه که نازل شده است، خوانده شود، نام ما را در آن خـواه
  .)٧٩: ١۴١٣مفید، ؛ ١/١٣: ١٣٨٠عیاشی، (

. میـد را در آغـاز آوردیـخ مفیت مـورد اسـتناد شـیـت، روای و اهمینظر به تقدم زمان
  :سدینو  میتین روایشان با استناد به ایا

  کـهیفیآن را بر حـسب تـأل  را از ابتدا تا انتها جمع نمود ونزلُ قرآن منیالمؤمنیرام
 یزی و منسوخ را بر ناسخ مقدم داشت و هر چی را بر مدنیف کرد و مکیتأل الزم بود،
 گونه اگر قرآن همان«:  فرمودهمین دلیل امام صادقبه . خودش قرار داد یرا در جا
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  .)٧٩: ١۴١٣( »افتی یهرا در آن خوا خوانده شود، نام ما، شده است  نازلکه

د وجـه یشـا. ستیـ ن از مـصحف امـامیت سخنین روایا است، دریدکه پ چنان
سته یـ مصحف خود را آن گونـه کـه شانیالمؤمنیرًن باشد که قطعا امیشان ایاستناد ا

 یب نزولـیت بر ترتین روای داللت ابارۀاما به هر حال در. خوانده شود، نگاشته بودندبود 
ت اسـتناد یـن روایـد که به ایخ مفی کاش شیا.  الزم استیشتری ب تأمل،بودن مصحف
 یاگر در مصحف، منسوخ بر ناسخ و مک. داد  میحی، داللت آن را هم توضکرده است

له مصحف همان گونه که خداوند نـازل کـرده اسـت، ین وسی مقدم شود و به ایبر مدن
ت یـن روایـا توان از ی مشود؟ چگونه  میافتی در قرآن تیا نام اهل بیمرتب شود، آ

 بـه علـت عـدم ی در مـصحف فعلـتیـامدن نام اهل بی داشت که نین برداشتیچن
 یحیتوضـ، تیـن روایـرغم استناد به ابه ز یپور ن ب نزول در آن است؟ بهجتیت ترتیرعا

  .)١۵۶: ١٣٩٢(در داللت آن نداده است 
ت اسـتناد یروان یب مصحف است، به ای بودن ترتینکونام که خود از طرفداران نزول

د یـات بایـن روایـر ایـ اسـت کـه نظمعتقد و داند میات غالت ینکرده و آن را جزء جعل
  .)١۵٨: ١٣٨٢( ًاساسا به دور افکنده شوند
گونـه کـه نـازل  مراد از این روایت، فهم و دریافت قرآن آنکه به نظر ما بعید نیست 

 ، نـازل و اراده فرمـودهونـدگونـه کـه خدا  یعنی اگر مردم قـرآن را آن؛ باشد،شده است
آن  کنند، ما را به عنـوان صـاحب مقامـات و مناصـب الهـی در گیرند و فهم و تفسیر فرا

در این روایـت نـاظر بـه قرائـت » قرء«واژۀ احتمال دارد به عبارت دیگر، . خواهند یافت
عالمـه عـسکری بعـد از ذکـر شـواهدی از . قرآن همراه با فهم و تفسیر صحیح آن باشد

های محـدودی بعـد از   تا سالدر زمان پیامبر اکرمرا » اقراء«نای روایات، معقرآن و 
داند کـه   میداند و مقری را کسی  میآن، به معنای تعلیم تالوت لفظ همراه با معنای آن

داند که لفظ   میدهد و قاری را کسی  میتالوت لفظ قرآن را همراه با معنای آن آموزش
  .)٣/٨  و٢/۶٩۴ :ک.رنیز ؛ ١/٢٩٠: ١۴١۶(گیرد   میفراقرآن را همراه با معنای لفظ 

  ت دومیروا
  :دیفرما  میامام باقر
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 قرآن را آن گونه که نازل شده اسـت، جمـع و ، بعد از اوۀطالب و ائم ی بن ابی علتنها
؛ موسـوی ٣٧١: ١٣۶٩ رامیـار،؛ ١/١٩٣: ١۴٠۴ار، ّ؛ صف١/٢٢٨: ١۴٠٧کلینی، (اند  حفظ کرده

  .)٢٢: ١٣٧٩ ّمبلغ،

 .باشـد مـی، رآن آن گونه که خداوند نازل کـردهجمع قسخن دربارۀ  ،تین روایدر ا
  :سدینو  میتین روای داللت ابارۀ از منتقدان دریکی

 یرسـد نـاظر بـه وحـ  مـی صادر شـده باشـد، بـه نظـر امام باقرث ازین حدیاگر ا
ر ی به طور کامل نوشته شـده بـود و در سـایاست که تنها در مصحف عل یریتفس

  .)٩٢: ١٣٨٩ناصحیان، (نداشت  مصاحف وجود

  :سدینو ی میگرید. از داردین مطلب به استدالل نیالبته اثبات ا
 فرزنـدان یعنـی بعد از او ۀ قرآن است، اما ائمۀن گردآورندیالمؤمنیره امکدرست است 

 قـرآن یدارنـده و مفـسران واقعـ نگهها   آن.ستندی آن نۀ گردآورندکش  بدون،حضرت
 شـد، یآور  جمعامبریثر پس از فوت پک حدایه قرآن به صورت ظاهرگرن وهستند

د نـاظر بـه یـب قرآن باشـد و بایتواند ناظر به ترت ینم» نزل اهللاأما ک«پس جمع و حفظ 
  .)٨۶: ١٣٨٠ایازی، (ن باشد یانت قرآن از دستبرد معاندیمعنا و ص

افـزون بـر ایـن، . استپذیرفتنی  نیالمؤمنیر بعد از امۀائمدربارۀ ن منتقد یکالم ا
ات، یـن روایـدر ا» نـزل اهللاأکمـا «ن مطلب دانست که ید ای را مؤیگریتوان شاهد د می

ه بـه یل است کـه از نظـر مـضمون شـبیت ذی و آن روا،است نه لفظیر و معنمرتبط با تفس
د و بـه طـور یگو  می سخنتیرا از جمع قرآن توسط اهل بی ز؛ادشده استیت یروا

است و نه  تفسیر حقایق قرآن و  وی قرآن توسط آنان، مرتبط با فهم معانقطع کاربرد جمع
  :الفاظ آن

ه َباطنـوه َه ظاهرَّلکه جمع القرآن ّ أنیّدعیع أحد أن یستطیما : ّ أنه قالٍ جعفریأب... 
  .)١/١٩٣: ١۴٠۴ّصفار، (اء یُر األوصیغ

گاهیت ایحداقل داللت روا  ست و نه لفظ، از باطن که مربوط به معناین است که آ
 باشـد، جمـع ی ظـاهرید و اگر مراد از ظاهر، معنـایایتواند تحت عنوان جمع قرآن ب می

لـذا .  معناستۀکه جمع باطن در حوزّیقن آنقدر مت. است نه الفاظ معنامرتبط بنیز ظاهر 
ایـن در » ّکمـا نزلـه اهللا ...ما جمعـه«ر ی تعببارۀدر. ستیًجمع قرآن لزوما ناظر به الفاظ ن
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ن ی با ایاتیرسد در روا  میبه نظر.  مربوط به الفاظ باشدْم که جمعی نداریلیز دلی نوایتر
 قـرآن یی معنـاۀز جمع مرتبط با حـوزیاند ن  قرآن را جمع کردهۀا همیمضمون که تنها اوص

  .)١٩۴ـ١/١٩٣: همان: ک.ر(م باشد یکر
ب یـ اثبـات ترتیبـرا) ت دومیروا(ت مذکور یات، استدالل به رواین روایامالحظۀ با 
جمـع قـرآن «کاربرد  چه گذشت،یرا با توجه به آن ز؛ستیح نی بودن مصحف صحینزول

حقایق و صیانت از معنا و تفـسیر صـحیح قـرآن  و در دریافت معانی، مقاصد» نزلأکما 
  .تر است کریم به صواب نزدیک

  ت سوم و چهارمیروا
تاب ک هذا !ّیا علی« :ّیه لعلی فیِّوفُ تی مرضه الذی قال فّیّ رافع أن النبی أخبار أبیوفـ 
 جلـس ّیّ منزله فلما قـبض النبـی إلی ثوب فمضی فّی فجمعه عل.»كی خذه إلاهللا
نکونـام، ؛ ۴١/٢: ١٣٧٩،  مازنـدرانیابـن شـهر آشـوب(ا ًان به عالمـ وکما أنزله اهللاکّ فألفه ّیعل

  .)١١۵: ١٣٧٩ ؛ اکرمی،١۵۶: ١٣٩٢پور،  ؛ بهجت١٠١: ١٣٨٢
 یقد حملـه فـی الناس ولإخرج  القرآن وفّلأ... ینر المؤمنی الخبر بأمصلّاتـ 
 یأوصـانی ومـا أمرنـکفتـه ّلأ قـد تاب اهللاکهذا «: ئط من تحته فقال لهمیهو زار معه وإ

  .)١٠٣: ١٣٨٢ نکونام،؛ ١۴۶ـ١۴۵: ١٣٨۴ مسعودی،( »نزلأما ک رسول اهللا

خود را همان گونه که  مصحف ی حضرت عل،تین دو روایمضمون ابر اساس 
 بـه یـامبر اکـرمت پی از وصمناقبت یدر روا. ف نمودیخداوند نازل کرده است، تأل

ّفلمـا «: ت آمـده اسـتیـ روای جمع قرآن سخن رفته و در انتهـابارۀ درینالمؤمنیرام
،  مازنـدرانیابـن شـهر آشـوب(» اًان بـه عالمـک وما أنزله اهللاکّ فألفه ّی جلس علّیِب النُقبض
در  وکرد  ی آمده است که امام، قرآن را گردآورالوصیه اثباتیت  و در روا)۴١/٢: ١٣٧٩
  :فرمود و خطاب به جماعت  حمل نمودیا پارچه

: ١٣٨۴مـسعودی، ( نـزلأما ک  رسول اهللایأوصانی وما أمرنکفته ّلأ قد تاب اهللاکهذا 
  .)١۵۶: ١٣٩٢پور،  ؛ بهجت١٠٣ـ١٠١: ١٣٨٢ نکونام،؛ ١۴۶ـ١۴۵

 ی قویر را شاهدین تعبیموافقان، ا. است» فیتأل«ت، ین دو روایر در این تعبیتر ممه
ب یم مصحف بر اساس ترتیف و تنظیتأل» نزل اهللاأکما «دانند که مراد از   مین ادعایبر ا

دانـد و   مـیوسـتنی و بـه هـم پیف کتـاب را گـردآورینکونـام مـراد از تـأل. نزول است
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 .)١٣٠ـــ١٢٧: ١٣٨٢(آورد   مــید نظــر خــودییــ تأیبــرا... ت ویــااز لغــت، روارا  اســتناداتی
د گفت همـان طـور کـه ی با.)١۵۶: ١٣٩٢(ن عبارت استناد کرده است یز به ایپور ن بهجت

ان در یـکالم دو تن از لغو وستن است وی و به هم پیگردآور، فی تألیاظهار شده، معنا
  :دسینو ی میدیل بن احمد فراهیخل. کند  میتینه کفاین زمیا

 یا ف کـردهیآن را تـأل ،یگـر وصـل نمـودی از آن را به قسمت دی که قسمتیزیهر چ
)١۴٨/٣٣: ١٠۶(.  

  :سدینو یو ابن منظور م
ز از یـف کتـب نیگـر وصـل نمـودم و تـألی را به قسمت دی قسمتیوقت» ءی الشُفتّلأ«
  .)٩/١٠: ١۴١۴(ن جمله است یهم

 ب انجـامیمراه دارد و بدون ترتبه هنیز ب را یز، ترتیک چی یًطبعا وصل نمودن اجزا
 ، همان گونه که خداوند آن را نازل کرده است،یوستن کتاب الهیلذا به هم پ. دشو نمی
 است که یین تنها معنایا ایاما آ. ب نزول باشدی نگارش آن بر اساس ترتیتواند به معنا می

کمـا  «رۀبـاچنان که گذشـت، در شود؟  میبه ذهن متبادر» نزلأف کما یتأل«از عبارت 
 دو ،شـده  گفتهین معانیاز ب. خورد به چشم میز ی نیگری دیات، معانین روایا در» نزلأ

ر در یم و تـأخیت تقدیرعا(ر یم و تأخیت مواضع تقدیرعا. ١: جا محتمل استینمعنا در ا
 ۀ نگـارش همـ.٢ ؛)امبرش دسـتور داده اسـتیـ آن گونه که خداوند به پها هات و سوریآ
  .شیافزا ست وکا ات بدون کم ویآ

  :گوید مینه ین زمی از منتقدان در ایکی
 رسول یعنی ؛ استیفیات توقیب آیکم ترت ا دستیات و سور یب آیترتکه م یریاگر بپذ
ل یـ جبرئۀ شده و بـا اشـاریشان وحیچه به ایات و سور را بر اساس آنب آی ترتخدا

ب قـرآن بـر اسـاس یترت ف وی تألیبه معنا» نزلأّلفه کما أف «ۀنمود، جمل بتمنظم و مر
: ١٣٩١ ژیـان،: ک.ر( نازل فرمود، خواهد بـود امبری بر پیوح ۀلیآنچه خداوند به وس

  .)١٨٠/٧۶ش

ت یـ رعایعنـیات، همان احتمال اول یب آی بودن ترتیفیفرض توق شی بر اساس پیو
  .کند  میمطرح» نزل اهللاأف کما یتأل «یر را در معنایم و تأخیمواضع تقد
 توقیفی بودن کنونی ترتیـب آیـات نیـست، ۀادلبررسی ، مجالی برای پژوهشدر این 
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ن اسـت کـه یـن ایقی فـریعلمـابسیاری از دگاه یکنیم که د  می به این مختصر اشارهتنها
؛ ١/٣۵٣: ١۴١٠؛ زرکـشی، ١/٢١۴: ١۴٢١  سـیوطی،:ک.نمونـه ربـرای ( اسـت یفیات تـوقیب آیترت

 با مفـروض دانـستن تـوقیفی .)١/٢٧۶: ١۴١۵رفت، ؛ مع١۴۶: ١۴١٠؛ عاملی، ١/٣۴٠: تا زرقانی، بی
 پذیرفتـه ی بـودن مـصحف امـامب نزولیبودن ترتیب آیات، داللت این روایت بر ترت

و  ریم و تأخیت مواضع تقدیرعااست؛ دو احتمال » نزلأفه کما ّأل «ۀ جملبارۀنیست و در
  .یشافزا کاست و ات بدون کم وی آۀنگارش هم

  ت پنجمیروا
 متفـاوت یا ه قـرآن را بـه گونـدر حضور امام صـادقشخصی ت، یروان یابر اساس 

  : و فرمودداشت  قرائت بازۀن نحویشان را از ایقرائت کرد و امام ا
 حـضرت قـائم  کـهیتـا زمـان. ز قرائت کـنیکنند، تو ن  میهمان گونه که مردم قرائت
د یـئـه نمانگاشته شده اسـت، ارا» نزل اهللاأکما « را که ظهور کند و مصحف امام

  .)١۵٧: ١٣٩٢ پور، بهجت؛ ١/١٩۴: ١۴٠۴ّ صفار، :ک.؛ نیز ر ٢/۶٣٣: ١۴٠٧کلینی، (

   موافقانیبرخدیدگاه 
  :سدینو  میتین روای ابارۀ از موافقان، دریکی

ب یات، ترتیب آی داشته باشد، از جمله ترتیتواند ابعاد گوناگون  می»نزلأکما «عبارت 
ل یر و تبـدییکه تغبا توجه به آن. که نازل شده است آن گونه و الفاظ، ها، کلمات سوره
ا یـار مـشکوک ی بـسیهـا امـر ات در سـورهیب آیر ترتییتغ ات قرآن ممنوع است،یدر آ

هـا خواهـد بـود  نـزول سـوره بیـترت ق آن،یّحداقل مورد مسلم از مصاد. محدود است
  .)١۵٧: ١٣٩٢، پور بهجت(

  دیدگاهن ینقد ا
» نـزل اهللاأکمـا «ت، مفاد عبارت یبا توجه به صدر رواه کد گفت ین برداشت بای اّدر رد

مـذکور قرائـت شـخص . هـا هب سوری مربوط به قرائت الفاظ قرآن باشد نه ترتید امریبا
حمـل قرائـت . فرمایـد ی می قرائت نهۀ را از آن نحوی و داشته است و امامیمتفاوت

 مـا یس علـی مـن القـرآن لـاًوفأنا أستمع حرو  عبد اهللای أبیقرأ رجل عل«در عبارت 
بـر » ّقـرأ النـاسیمـا ک عـن هـذه القـراءة اقـرأ َّفُک :  فقال أبو عبد اهللا.قرأها الناسی
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 منـع از متفـاوت یّن بـه طـور کلـی همچن.ستیح نی صحها هب سوری خواندن ترتمتفاوت
سنده تفـاوت در کلمـات و الفـاظ را یکه نوینا. ستیز معقول نی نها هب سوریخواندن ترت

، هـا دیـدگاه ید گفت طبـق برخـی اختالف قرائت است، بایاگر مراد و، داند میمنوع م
 .)١٩٨: تـا ی، بییخوموسوی (م اتفاق افتاده است یر قرائت در قرآن کرییف در سطح تغیتحر
  :سدینو  میتین روای ایز در معناین نا از منتقدیکی

ه بـر کـ اسـت یط قرائـت و مطابقـت بـا ضـبۀست، بحث دربـاریب نی ترتۀبحث دربار
  .)٨۶: ١٣٨٠ ایازی،(  نازل شده استامبریپ

.  با مصحف رایج داللت داردبر تفاوت الفاظ مصحف امام علیلذا این روایت 
کـه سـند ینبا توجـه بـه ابه ویژه م یستیت نین روایدفاع از داللت اپی جا در ینالبته ما در ا

؛ فــانی اصــفهانی، ٢٣، ح١٢/۵٢٣: ١۴٠۴ ؛ مجلــسی،١۶۵: ١٣۴٢ ،ّ حلــی:ک.ر( هــم نــدارد یمعتبــر
 بـر اسـاس نـزول در هـا هب سـوری به ترتیتواند ارتباط  نمیتین روایابنابراین  .)٧٢: ١۴١١

  .مصحف داشته باشد

  ت ششمیروا
ط یامبر توس پۀ موجود در خانیهاافزار گردآوری قرآن از نوشتبیان ت بعد از ین روایدر ا
 مـا ل اهللازمـا أنـکوا القـرآن ٶاس قـر النـّأنلـو «: یشان آمده استاز زبان ا علیامام 

کــه ن دارد آ کــه داللــت بــر )١۵٧: ١٣٩٢پــور،  بهجــت؛ ٢/۴۵١: ١۴٠۴ قمــی،(» اختلــف اثنــان
  :نویسد پور می بهجت. یافته استسامان » نزل اهللاأکما  «، مصحف امام

 را یفات اختالۀنیات قرآن در قرائت، زمیها و آ ب سورهیت ترتیت، رعاین روایبر اساس ا
  .)١۵٨: ١٣٩٢(برد   مینی است، از بی تعالیقت مراد خدایندانستن حق  ازیکه ناش

ش یا افـزایـکاهش . ١ :ت مطرح استین روای ایچند احتمال در معناکه د گفت یبا
ر یز در تفـسیـ نیداد، اختالفـ ی رخ داده است که اگر رخ نمی در مصحف فعلیرییا تغی

ج مصحف تفاوت دارد و اگـر ی قرآن با قرائت رایت واقع قرائ.٢ ؛آمد  نمیقرآن به وجود
مـورد رضـای ب یـ ترت.٣ ؛رفـت  مـینی از بـیریج بود، اختالفـات تفـسی رایقرائت واقع
 تیـت نـشده اسـت و اگـر رعایـ رعایب نزول است که در مـصحف فعلـی ترت،خداوند

ات  منظـور قرائـت همـراه بـا توضـیح.۴ آمـد؛ به وجود نمـی یریشد، اختالفات تفس می
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  . استتفسیری
 بـارۀدر. کنـد مـیداللـت  میف قـرآن کـریـچرا که بر تحر ؛ اول مردود استیمعنا

 با مـصحف تفاوت قرائت در مصحف امامد است یبعکه  د گفتیبانیز  دوم یمعنا
 یری اختالفـات تفـس، مصحف امـاماد باشد که با قرائت قرآن طبق ی زیقدربه ج یرا

 بـا یّ کلـیهـا شان تفاوتیمصحف اکه د گفت ی بان صورتیدر ا. ن برودیاز ب گسترده
 ۀهمـزیـرا  ؛ح باشـدیتوانـد صـح ی نمـی سـوم بـه لحـاظ منطقـیمعنـا. م داردیقرآن کر
 قرآن بر اساس ۀق مطالعیم وجود دارد، از طریر قرآن کری فهم و تفسبارۀ که دریاختالفات

  .رود  نمینیب نزول از بیترت
 ب نـزولیـ قـرآن بـه ترتۀت بر لزوم مطالعـیان روی از پژوهشگران در نقد داللت ایکی
  :سدینو می

خ نـزول ی بـه موضـوع تـاریچ ربطـی هیریش اختالفات تفسیدای پیها نهی از زمیاریبس
ی ه ناشـیـ از سـه ناحیری اختالفـات تفـسۀتوان گفت که عمـد ی میّکل به طور. ندارد
 چون یموردر متن قرآن، ا. ّت مفسریات و شخصینزول آ تیمتن قرآن، موقع: شود می
ر، وجوه اعراب، اختالف یحروف، مرجع ضم یقت و مجاز، معانی، حقی لفظکاشترا

... ر شـده اسـتیتفـس ر، اجمال لفظ و اختالف قرائات موجـب اخـتالف دریدر تقد
  .)۶٣/١١٧ـ ۶٢ش: ١٣٨٩شاکر، (

ر یز در تقـدیـکـه چـه چاینل ی از قبیا اختالفاتیآکه د یه پرسین نظرید از صاحبان ایبا
ب نـزول برطـرف یـ با مرتب نمودن قرآن بر اسـاس ترت،یا اختالف در وجوه اعرابیاست 

ب نزول، اختالفـات ین ادعا که با قرائت قرآن بر اساس ترتیرسد ا  میخواهد شد؟ به نظر
  . نباشدشدنی ، اثباتگردد برطرف می یریتفس

ونـه کـه این معنا اگر مـردم قـرآن را آن گبر اساس . استپذیرفتنی اما معنای چهارم 
کردند یعنی آن را با توضـیحات  فهمیدند و تفسیر می میاست،  اراده فرموده خدا نازل و

کردند، اختالفی در تفـسیر   می نازل شده بود، قرائت و فهم که بر پیامبراش تفسیری
 قـرآن را بـا  در عهـد پیـامبر،که طبـق برخـی روایـاتتوضیح آن. آمد  نمیقرآن پیش

 نقـل شـده ّکه از ابن مـسعود و زر بـن عبـداهللا خواندند چنان  میتوضیحات تفسیری آن
  :است
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 َا أَی ُّ َا الرسول بلغ مَ ْ ِّ َ ُ ُ ْا أنزل إلیَّ َ ِ َ
ِ ْ ِّ من ربْكُ َ ْ عل فم ن ی المؤمنیا مولًّیعلّأن  َكِ َوإن مل  َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َا بلغت رسَ ِ َ ْ َّ ُالته واهللا َ ّ َ ُ َ َ

ُعصمَی ِ ِ من الناسَكْ
َّ َ ِ )١/٢۵۶: ١۴١١؛ حسکانی، ٢/٢٩٨: ١۴٠۴ ،سیوطی(.  

  ین بخش اۀجینت
 به کار علیدر وصف مصحف امام » نزلأکما «عبارت ها   آن که دریاتین روایدر ب

 ب مصحف بر اساس نـزول داشـته باشـد، بـه چـشمی که داللت بر ترتیتیرفته است، روا
  .خورد نمی

  در زمان ظهور امام زمان» نزلأکما «آموزش قرآن . ٢
 مـصحف ،اتیـ روایبرخـبر اساس ند که معتقدب مصحف بر اساس نزول یرتموافقان ت
گـر، یات دی روایگر بر اساس برخی دیاز سو. ب نزول استی بر اساس ترتامام زمان
 بـودن یب نزولی است، پس ترتیشان در واقع همان مصحف حضرت علیمصحف ا

 ۀارجاعـات دسـت ،مانند مـورد قبـل .شود  میق اثباتین طریز از ایمصحف آن حضرت ن
ن ی است که به ای دوم مربوط به منابعۀت و ارجاعات دستی روایاول مربوط به منابع اصل

  .اند ات استناد کردهیروا
ط ی ضـرب فـساطّإذا قام قائم آل محمـد« :ّ أنه قال جعفری جابر عن أبی روـ

ُ جل جالله فأصعب ما أنزل اهللایّعلم الناس القرآن علیلمن  مـن حفظـه  یون علـیک ما ّ
؛ کـورانی عـاملی، ١٠۵: ١٣٨٢ نکونـام،؛ ٢/٣٨۶: تـا مفیـد، بـی(ف یّه التألیخالف فیّوم ألنه یال
  .)١٧: ١٣٨٩ ؛ صالحی،٣۵٢: تا بی
ط یوفة قد ضربوا الفـساطکعتنا بمسجد الی شی أنظر إلیّأنک نیر المؤمنیقال أم...  ـ
 زینـب، ابـن ابـی( قبلتـه یّسره وسـوکّ أما إن قائمنا إذا قام .ما أنزلکّعلمون الناس القرآن ی

  .)١٠۵: ١٣٨٢نکونام، ؛ ٣١٨ ـ٣١٧: ١٣۶٢

  ت اولیروا
یی ها مهیزد، خی به پا خ خاندان محمدۀزندیگاه به پاخ هر: ت آمده استین روایدر ا
 رده اسـت، آمـوزشکـنـازل  Yونـده خداکه قرآن را همان طور ک یسانک یزند برا می
 چـرا کـه آن ؛انـد  که امروز آن را فـرا گرفتـهیان کسیپس چه دشوار است برا. دهند می

معتقدنـد ت یـن روایـ ابـارۀدربرخی . ف اختالف داردیج در تألیمصحف با مصحف را
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، اصل قـرآن بـه  ینکه در زمان حضرت قائم داللت دارد بر ایت به روشنین روایا که
ب نزول است یبه ترتم ین تعلیًا ایر و شأن نزول آن؛ ثانیخواهد شد، نه تفس م دادهیمردم تعل
 آنان که قـرآن ،ن روی به هم.ب مصحف موجود اختالف داردیترت ب آن باین ترتیو بنابرا
. ابنـدی  میب نزول دشواریاند، حفظ آن را به ترت کرده ب مصحف موجود حفظیرا به ترت

 بـه که مصحف زمان حـضرت قـائم کند  میانیت به وضوح بین رواین قرائن در ایا
نکـه آن یداللت دارند بـر ا  کهیاتیت در کنار رواین روایا. شته شده استب نزول نویترت

ا آن  یـ)٢۶٣ــ٢۶٢ و ٢۵۵، ٢٢٣، ١٩۴: ١٣۶٢، زینـب ابـن ابـی(د یـآ  مـیدیـ جدیحضرت با کتـاب
: ١۴٠٧ کلینـی،( دهـد  مـی مـصحف موجـود رواجی را به جـایحضرت مصحف عل

نکه مـراد یت دارد از ایحکا ی روشن به،)١۵۶/١: ١۴٠٣ ؛ طبرسی،١٩٣/١: ١۴٠۴ار، ّ؛ صف۶٣٣/٢
حـضرت همـان قـرآن امـام   و قرآن آنت جابر، همان قرآن امام زمانیاز قرآن در روا

 موافق نزول است، ثابت  ثابت شود که قرآن امام زمانین وقتی است و بنابرایعل
 :ک.ر؛ نیز ٩٧ـ٢/٩۶ش: ١٣٨۶ نکونام،(  موافق نزول بوده استخواهد شد که قرآن امام علی

  .)١۶٠ :١٣٩٢ پور، بهجت
در صـورت صـحت . ب استی ترتیبه معنا» فیتأل «،ن استنادیدر اکه روشن است 

 اسـت کـه یهیرا بـدیات است؛ زیب آی تفاوت در ترتبارۀت درین رواین معنا، داللت ایا
  حافظـان قـرآنی قرائت و حفـظ بـرایدشوارموجب ها  ب سورهیصرف اختالف در ترت

  .)١٢/٨٢ش: ١٣٨٩ حیان، ناص:ک.ر(شود  نمی
ب مـصحف یـکـه ترتبـر این نـدارد یت داللتین رواید گفت که ایدر مقام قضاوت با

 ی به معنـایدیچ تردیرا بدون ه» فیتأل«اگر . ب نزول استی بر اساس ترتامام زمان
ج یـشان بـا مـصحف رایـب مـصحف ایـ کـه ترترسـاند مـیت ین روایم، ایبدان» بیترت«

انـد، دچـار مـشکل   حفـظ نمـودهیب کنـونیکه آن را با ترتکسانی متفاوت است و لذا 
ات یـد از روایـبا ر آن،یـا غیـب بر اساس نـزول اسـت یب، ترتین ترتینکه ایاما ا. شوند می
 بـودن یب نزولـیـافت شود کـه داللـت بـر ترتی یت معتبریاگر روا. گر برداشت شودید

  .ن دانست آی برایدیتوان مؤ  میت راین روای داشته باشد، امصحف امام
همـان طـور کـه گفتـیم، .  استمخدوشکه اصل روایت مذکور کرد ا باید دقت ما
و بـه دنبـال آن   اسـتیفی تـوقْاتیـب آیـ ترت،نیقی فـریعلمابسیاری از دگاه یداساس  بر
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 فیـ تحری بـه نـوع،اتیـب آیـترت ر و تفـاوت دریینکه تغی بر امبنی وجود دارد اظهاراتی
با مفروض دانستن صحت  .)١٢/٨٢ش: ١٣٨٩؛ ناصحیان، ١۵۶ :١٣٨٠ ،جوان آراسته(انجامد  می
 بـا ات در مصحف امامیب آیت فوق که بر تفاوت ترتیرواکه د گفت ین ادعاها بایا

ت یـژه با توجه به مرسـل بـودن روایبه و، ستی نیرفتنیکند، پذ میداللت  جیمصحف را
  : استشاید به همین دلیل گفته شده. کند  میکه اعتبارش را مخدوش

وم یـ مـن حفظـه الیکون علیصعب ما أف«ت ین روای ایانیرود که عبارت پا  میاحتمال
ث مزبـور باشـد کـه یان حـدی از راویکیا ید یخ مفیسخن ش» فیه التألیخالف فیه ّنأل
  .)١٢/٨٠ش: ١٣٨٩ناصحیان، (ان آن اضافه شده است یح به پای توضیبرا

   رفع تعارضیتالش نافرجام برا
 بـا  مـشکل مخالفـت مـصحف امـام زمـانیا بـه گونـهکـه د انـ  تالش نمودهیبرخ

  اسـتهشد انجام ی کسانیها از سو ن تالشیا. ندیف حل نمای را در تألیمصحف کنون
ت یـن روایف را در ایتأل ج هستند ویات در مصحف رایب آی بودن ترتیفیکه قائل به توق

  :اند گفته ن رویاز ا. دانند  میبی ترتیبه معنا
 امـا. ف نمـودین نحـو آن را تـألیـ اسـت کـه بـه ایهمـان کـس مامبر اکـریپ ...

مـردم  ب نـزول قـرآن را بـهیـ بر اسـاس ترتیکند که امام مهد  میمصلحت اقتضا
  .)١۴٩: ١۴١٠عاملی، ( اموزدیب

ده ی نادینالمؤمنری با مصحف امن مصحف امام زمانی ارتباط ب،ن پاسخیدر ا
  مصحف امام زمـان،ساس برخی روایات در حالی که باید گفت بر ا،گرفته شده است

ّصـفار، (دهنـد   مـیم و نشریپس از ظهور، تعلکه  است یهمان مصحف حضرت عل

ن موضوع، در ی با توجه به ا.)۶۶٠ـ ٢/۶۵۶: ١۴٠۵ ؛ هاللی، ٢/۶٣٣: ١۴٠٧؛ کلینی، ١٩٣/١: ١۴٠۴
 نیز منینٶامیرالمم که مصحف ین محظور مواجهیپاسخ فوق با اکردن طرح مصورت 
ن سؤاالت پاسخ داد کـه ید به ایج متفاوت بوده است و آنگاه بایف با مصحف رایدر تأل
ف با آن متفـاوت بـوده ین در تألیمنٶرالمی بوده، چرا مصحف امیفیات توقینش آیاگر چ

 توسط امبر اکرمیف پیخالف توق  بری مصحفئۀارا،  سخن مذکورۀا الزمیآ است؟ و
  ست؟ین یامام عل
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   دومروایت
  : فرمودینلمؤمنایرام

اند و قـرآن را بـه همـان طـور  ها زده مهیوفه خکان ما در مسجد یعیه شکنم یب ی مییگو
گاه باش. آموزند یه نازل شده، به مردم مک رد آن را کـام یـه قکـ ید قـائم مـا هنگـامیآ
 :١٣٩٢پـور،  بهجت؛ ٣١٨ ـ٣١٧: ١٣٩٧زینب،  ابن ابی( ندک یاش را درست م ند و قبلهکش یم

١۵٩(.  

  :اند  گفتهیبرخ»  قبلتهیّسره وسوکّإن قائمنا إذا قام «ر شرح د
محتمل است که محراب مسجد در زمان ظهور، ساختمانی و هیئتی داشته باشـد غیـر 

ن یشئون مسجد و عبادت و لذا آن حضرت آن ساختمان را خـراب و بـا زمـ  بامناسب
  .)٣٧۴: ١٣۶٢ زینب، ابیابن (ند ک ی میمساو

کمـا «ن مطلب ندارد که آموزش قـرآن ی بر ایت داللتین روایاظ االف رسد  میبه نظر
ت گفتـه شـده کـه یـن روایدر ا. ردیپذ  می انجامدر زمان ظهور حضرت قائم» نزلأ
ام حضرت ی ق،دهند و بعد از آن  میان قرآن را آن گونه که نازل شده است، آموزشیعیش

م قـرآن یه باشد کـه تعلـت داللت داشتین روایبه فرض اگر ا. استشده   مطرحقائم
ب مـصحف امـام یـًمربوط بـه دوران ظهـور اسـت، از آن لزومـا تفـاوت ترت» نزلأکما «

آن گونه که « آموزش قرآن ،تین روایدر ا. شود  نمی استفادهی با مصحف فعلزمان
ح قـرآن یر صـحیاین آموزش مربوط به تفسکه احتمال دارد . ان شده استیب» نازل شده

» نزلأکما «ف مصحف یات مربوط به جمع و تألی بیشتر روابارۀه درباشد، همان گونه ک
 بـر ّن، دالیشیـت پیتوجه به روا ت را باین روایتوان ا  نمیهمین احتمال را قوی دانستیم و

 بـر ی داللتـنیز نیشیت پیکه روااشاره شد را ی ز؛نزولی بودن ترتیب مصحف امام دانست
  .ب نزول نداردیترت

  لی بر اساس تنزنگارش مصحف جمع و. ٣
ت یـن روایـابه . ل آن نگاشته استی قرآن را بر اساس تنزی حضرت عل،یتیروابنا به 

نـک آن یا. اسـتشـده حـضرت اسـتناد آن  بودن مـصحف یب نزولی اثبات ترتیز براین
  :تیروا
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 یّفلمـا رأ ...: ّ أنـه قـالّی عـن سـلمان الفارسـّیس الهاللـیم بـن قـیة سلی روافی
َ غدرّیعل  یّخرج حتـیجمعه فلم یّؤلفه وی القرآن یته وأقبل علیة وفائهم لزم بّهم وقلْ

: ١۴٠۴ زنجانی،؛  ١/٨٢: ١۴٠٣ طبرسی،( له والناسخ والمنسوخی تنزیتبه علک ف،ّلهکجمعه 
٧۴(.  

 ی وقتـیاز سلمان نقـل شـده کـه حـضرت علـی س هاللیم بن قیت سلیدر روا
 قـرآن مـشغول یآور ف و جمـعیبه تألد، در خانه نشست و ی مردم را دییوفا یرنگ و بین

ل و ناسخ ی کرد، پس آن را مطابق تنزیآور  قرآن را جمعهمۀشد و از خانه خارج نشد تا 
  .و منسوخ نگاشت

  ب استداللیتقر
ب نـزول یـ ترتیل بـه معنـایـت مذکور با در نظر گـرفتن شـواهد ذیدر روا» لیتنز«لفظ 

 انـد؛  نوشته شدهالقرآن تنزیله به نام  کهایی اب کت.٢ ؛یلغوۀ شی ر.١: دانسته شده است
  . قرآنهای ه ثواب تالوت سوربارۀب درّید بن مسیت سعی روا.٣

  ی لغوۀشیر
أنزلـه « :سدیـنو  مـیابـن منظـور. انـد نگذاشته یل تفاوتیان انزال و تنزیان می از لغویبرخ
 اغـبر. نـدا ن دو تفـاوت قائـلیـن ایگـر بـی دیامـا برخـ. )١١/۶۵۶: ١۴١۴( »یّزله بمعننو

  :سدینو میاصفهانی 
ِ أن التنزکةالمالئ و وصف القرآنیل فیالتنز ون اإلنزالیالفرق بو

ّخـتص بالموضـع یل یـّ
ًه مفرقُإنزال هیر إلیشی یالذ ّ واإلنزال عامیّمرة بعد أخر واَّ ُ )١۴٧٩٩: ١٢(.  

 یعلـ«عبـارت   مرتبط دانـسته ویجیرا به نزول تدر» لیتنز «ی برخ،ن اساسیبر هم
 ، و مرتضویاکرمی( اند معنا نموده» نزولب یبر اساس ترت «یات باال را به معنایر رواد» لهیتنز

  .)١١/١١۶ش: ١٣٩١
 مـورد بحـث، یاگر در استدالل بـه معنـا :سدینو میباره  از منتقدان در این یکیاما 

ش ی مصحف خـوْجه، حضرتی داللت دارد، در نتیجیل بر نزول تدریگفته شود که تنز
 ،انیـ از لغویبعـضبـه بـاور   کـهد گفـتیـ آن مرتب نمـود، بایجی تدررا بر اساس نزول

 یوبـه دیـدگاه همچون ابن منظـور کـه (د ن در معنا نداریچ تفاوتیه» انزال« با» لیتنز«
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 دهیـز دیـ نی قرآنیبا دقت در کاربردها. است  فرو فرستادنیو هر دو به معنا)  شداشاره
بـر » لیـتنز«ن داللـت یبنـابرا. است »ینزول دفع «یبه معنا» لیتنز «یشود که گاه می

ن ئد از قـرایـ بودن آن را بای و دفعیجید تدریق ست ویّ و مسلم نیقطع» یجینزول تدر«
 ٩٣  انعام و٧ ،نساءسورۀ  ١۵٣ات ی به آیو .)١٨٠/٧۵ش: ١٣٩١ ژیـان،(ص داد یگر تشخید

  .)١٨٠/٨٢ش: همان( است ی نزول دفعیبه معناها   آنل دریکند که تنز  میاشاره اسراء
ب نـزول ارتبـاط یل گفته شده است و ممکن است با ترتی تنزی که برایگری دیمعنا

ل یالتنز «:داند  میبیل را ترتی تنزی از معانیکیابن منظور است که دیدگاه داشته باشد، 
  حـال،)١۴٨: ١٣٨٢(کند   میاستنادنظریه ن ی و نکونام به ا)١١/۶۵٧: ١۴١۴(» بی الترتاًیضأ
) لـهی تنزیعلـ(ب آن یـب نزول ندارد و کتابت مصحف به ترتی بر ترتی داللت،بیکه ترتآن

  .ستی نفیدنه مین زمی لذا استناد به لغت در ا،ب نزول نداردیداللت بر کتابت آن به ترت

  »ل القرآنیتنز« با نام یکتب
 یها ب نزول سورهیات ترتیها روا را که در آن» ل القرآنیتنز« با عنوان ییها ، کتابیبرخ

ب یـ ترتیبه طـور قطـع بـه معنـا» لیتنز «ۀاند که واژ  دانستهی از موارد،قرآن آمده است
یات مربوط به در روا» لیتنز«اند که لفظ   دانستهیدین مسئله را مؤیًنزول است و ظاهرا ا

نـه ین زمیـل در ایـ از جملـه کتـب ذ؛ب نـزول اسـتی ترتیاز به معنی نمصحف امام
 عطاء القرآن تنزیل ؛). ق١٢٣ـ ۵٠ (ی محمد بن مسلم زهرتنزیل القرآن : شده استیمعرف

) . ق۴٠۶ت  (یشابوریـ حسن بن محمد نکتاب التنزیل و ترتیبه؛ ). ق١٣۵ ـ ۵٠ (یخراسان
  .)١۵۴ـ١۵٣: همان(

 عبـارت یعنوان کامل کتاب محمد بن مسلم زهـر: ید گفتن استدالل بایدر نقد ا
ب نـزول قـرآن یـات ترتیـ از روایکـین کتـاب ی در ا.هالمدین ة وّتنزیل القرآن بمکاست از 

 به نـزول قـرآن در ،داستیاز عنوان کتاب پهمان طور که  دقت کردد یاما با. آمده است
.  را نـداردیین بار معنـای چنییبه تنها» لیتنز «ۀ واژِنه توجه شده است و خودیمکه و مد

 ناسخه و منسوخه سیره وتف تنزیل القرآن و که نام کامل آننیز خراسانی  کتاب عطاء بارۀدر
 )١/٣٨۵: تـا داوودی، بـی( کـرده اسـت ی آن را معرفـالمفـسرین طبقاتی در است و داوود

ن یچنـ تـوان  نمـیلیر و بدون دلیا خیب نزول در آن آمده است یامده که ترتی نیحیتوض
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 حـسن بـن ۀ نگاشتکتاب التنزیل و ترتیبهز که از ین نین فؤاد سزگیهمچن.  داشتبرداشتی
. ن کتاب نـداده اسـتی ابارۀ دریحیتوض )١/١٠٩ :١۴١٢( نام برده است یشابورینمحمد 

  .ب نزول قائل شدی با ترتها ابن کتیان نام ای میتوان ارتباط  نمیلذا

  بّید بن مسیت سعیروا
د بـن یت سـعیـدر روا»  نحـو مـا نزلـت مـن الـسماءیعل«ل با عبارت یمشابهت لفظ تنز

هـا ذکـر   قرآن به ترتیب نزول آنیها اب قرائت سوره که در آن ثویب از امام علّیمس
در . ب نـزول اسـتیـن عبـارت بـر ترتیـ از شواهد داللت ا،)١۴: ١٣٩٢جفری، (شده است 

  :نویسد  می این عبارتبارۀیکی از محققان در. بخش اول با این روایت آشنا شدیم
» لـهی تنزیعل «و» نزلأما ک« رینظ»  نحو ما نزلتیعل«ت عبارت ین رواید در ایترد یب

  .)١۵٣: ١٣٨٢نکونام، (نزول است  بی ترتیو به معنا

ب یـرا بر ترت» لهی تنزیعل«ت احتمال داللت عبارت ین رواین، ایشی موارد پِبر عکس
 بـا ی لغت و نـه بـه لحـاظ کتبـۀشینه به لحاظ ر» لیتنز«لذا لفظ . کند  میتینزول تقو

در »  نحو ما نزلت من السماءیعل«ا لفظ ل مشابهت بیبلکه به دل» ل القرآنیتنز «یها نام
  .ب نزول باشدی ترتیاین روایت، ممکن است به معنا

  »ترتیب نزول«بر » تنزیل«ّروایت مورد استناد در رد داللت 
، در نظـر گـرفتن اسـت ر اثبـات نظـر موافقـانبـای  ّروایت سعید بن مسیب قرینههرچند 

 بـه روایتـی متفـاوت بـاره در این ،انیکی از منتقد. استضروری استنادات مخالفان نیز 
  :نویسد می، استناد نموده

توانـد دلیلـی   نمـی، ـهـا اشـاره شدـ تر به آنکه پیشـ  و همانند آن» علی تنزیله«عبارت 
 چرا که احتمـاالت دیگـری نیـز داده ؛مطمئن بر ترتیب مصحف بر اساس نزول قرآن باشد

کم و کاست  الهی بیوجود تمام آیات بعید نیست مراد از این نمونه عبارات ... شود می
کند   می چنین نظری را تقویتروایاتی از آن حضرت.  باشد مصحف علیدر

  .)٨٢: ١٣٨٧فرشچیان، (

» نـزلأکمـا «کـه در آن لفـظ کنـد  میوی در ادامه به روایتی از شیخ صدوق اشاره 
 هیـزد فیـلـم «:  و در توضیح این لفـظ آمـده اسـت استجمع مصحف امام بارۀدر
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 پیش از این با روایـت فـوق .)٨۶: ١۴١۴، صدوق: ک.همان؛ ر(» نقص منه حرفی ولم حرف
در » علی تنزیلـه«ر کاربرد عبارت بای است  این روایت قرینهکه باید گفت . آشنا شدیم

کمـا «مشابه عبارت » علی تنزیله«عبارت زیرا  ؛»بدون زیاده کم و کاست و بی«معنای 
  .در این روایت است» نزلأ

  این بخشۀ یجنت
در دو معنـای » علـی تنزیلـه«بـارت رسـد ع  مـیبه نظـرشده،  اشارهبا توجه به دو روایت 

مجمـل » کـم و کاسـت و بـدون زیـاده نگارش بـی«و » نگارش بر اساس ترتیب نزول«
 بـر اسـاس توان نگارش مـصحف امـام  نمی»لهی تنزیکتبه عل«لذا از عبارت . است
اکثر در یادشـده، حـد یادعـا  مذکور بـرۀ داللت جملرای ز؛جه گرفتیب نزول را نتیترت
تـوان   نمـی)سـند با قطع نظـر از(از نظر داللت  یتیرواچنین ک احتمال است و با ی ّحد
  .را اثبات نموددیدگاهی ن یچن

  »تنزیل«روایتی مشابه حاوی لفظ : نکته
 یکـه بـرام ییفـزایل بحث بی تکمیز براین ن مطلب را به مناسبت وی ا،ن بخشیان ایدر پا

ز که شامل ی نیگریت دی بر اساس نزول، به روایف و نگارش مصحف اماماثبات تأل
  :ین استچنت یآن روا ل است، استناد شده ویلفظ تنز

 قـال ؟... ان بعـد إفاقتـهکـ مـا : فقلت لـهی سألت أب: قال الحسنیعن أب ...
 ،هیـ علُببتکه فانی إلُ دخلتیّ حتُ فأقبلت،ّین علی أی إذ نودك،ذلکنا أنا ی فب: ّیعل

 ی قبـری فـینـَبتّی بـه وغكُتیّع ما وصـی من جمَ وفرغتُضتِبُفإذا ق ...یا أخی :یفقال ل
 شریف الرضـی،الـ(لـه ی تنزیام علـکفه والفرائض واألحی تألی واجمع القرآن علكتیم بَفالز

  .)١٠٢: ١٣٨٢ نکونام،؛ ٧٣ـ٧٢: ١۴٠۶

 بـه امبر اکـرمیـ پیای وصـاۀکـه از جملـفرماید  در این روایت می امام کاظم
ات بمان و قـرآن   در خانه،برگرفته شد] جانم[گاه  هر.. .« : استنی ان یمنٶرالمیام

  .»!لش گرد آریام را وفق تنزکواجبات و اح فش ویرا طبق تأل
زیـرا ست؛ یق نیدق ،شدهیاد یادعااثبات  یت براین روایاستناد به ارسد  میبه نظر اما 
آمـده و آن » قرآن علی تألیفه والفـرائض واألحکـام علـی تنزیلـهالاجمع « عبارت ،در آن



  

ی ر
کاو

وا
وا

عی
 شی
ات

ی
 در 

ولی
ب نز

ترتی
.../ 

شها
ژوه

پ

٢۵  

 ،این ل است ویاحکام بر اساس تنز ض ویجمع فرا ف وی جمع قرآن بر اساس تألیمعنا به
. باشـد  میتألیف مصحف بر اساس تنزیل است که مورد ادعای موافقان از کتابت و غیر
داللتـی بـر کتابـت و اسـت، گرفتـه عبارت مذکور که مورد استناد برخـی قـرار  اینبنابر
  .یل ندارد بر اساس تنزیف قرآن علیتأل

  روزنگار  ویجینگارش مصحف به صورت تدر. ۴
 ی بـودن مـصحف امـامب نزولـیـ اثبـات ترتیبـرا مورد استناد اتیگر از روای دیکی

  :است لیت ذیروا
 أن  ودعـا اهللایّبخطـتبتهـا ک فّیها وأمالهـا علـیّة من القرآن إال أقرأنیه آینزلت عل ما ...
... لهـای تأویّ منذ حفظتها وعلمنتاب اهللاکًة من یت آی فما نسیّحفظنیو] اهاّیإ [یّفهمنی
  .)١١/١١۵ش: ١٣٩١ ، و مرتضوی؛ اکرمی١۵٨: ١٣٩٢پور،  بهجت؛ ٢/۶٢۵: ١۴٠۵ هاللی،(

  :نویسد میت ین روای ابارۀدرپور  بهجت
ب نـزول یـص به خود را به ترتت آن است که حضرت، مصحف مخصوین روایظاهر ا

ج نوشـت و نکـات ی بـه تـدرامبریات مبارک پیام حی اّیدر ط ها و ات و سورهیآ
  .)١۵٩ :١٣٩٢(کنار آن قرار داد  ز دریم را نیتعل

 ۀفی صـحکه امـامکند  نمیت داللت ین روایاکه د گفت ین برداشت بایدر نقد ا
 امبر در آنیـ پیب امـالیـو بـه ترتب نـزول یـات را بـه ترتیـ داشته و آیکپارچه و واحدی

ات یـشان آیـممکن است ا. ات استیتنها از کتابت آآن در بلکه سخن . ه استنوشت می
یـب نظـم و ترتهـا   آنانی مامبری نگاشته و بعد به دستور پی متعددییها فهیرا در صح
  .دداده باش
  :ز مطرح شده استی نیل عقلیک دلیل در قالب ین دلیاکه   استیگفتن

 روزنگـار و بـه یکرده است که نگارش امـام علـ  مین اقتضای نزول چنیعیطبر یس
  .)١١/١١٧ش: ١٣٩١ ، و مرتضویاکرمی( ب نزول باشدیترت

ب نـزول یـن اعتبـار بـر اسـاس ترتیـ را بـه ایب مصحف امام که ترتیا کسانیگو
 دروس یریـب فراگیـرنده به ترتیاند که فراگ  نانوشته فرض کردهیرا دفترآن اند،  دانسته

ین موضوع است که مـصحف  اۀکنندیید تأیاما چه منبع. کند  میتکمیلاز استاد، آن را 
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ا فقـرات یـ هـا هشان سوریکه ا دست آمدهه از کجا ب  است؟یژگین ویچندارای  امام
ها را به هم  آن امبر اکرمی به دستور پسپسو وشته  جداگانه ننییها فهینزول را در صح
تـوان ترتیـب نزولـی بـودن   نمـیکـه از روایـت مـذکور نیـزجه ایننتی د؟ّمتصل نکرده باش

  . را برداشت نمودمصحف امام

  گیری جهینت
 که داللت بـر یتی، روایعیعه از منابع شیات مورد استناد عالمان و محققان شین روایدر ب
 بـارۀب نزول داشته باشـد، وجـود نـدارد و اگـر دری بر اساس ترتیم مصحف امامتنظ
ر احتماالت اسـت و یف ساین احتمال را مطرح نمود، تنها در ردیات بتوان ای از روایبرخ

 بوده اسـت و ی از زمان نگارش تا کنون مخفیمصحف امام عل. ستیقابل استناد ن
 کـه تید به اهل بیبا علم آن را دست آورد وه ب اتین روایب آن را از ایتوان ترت نمی

  . آن هستند، واگذار نمودیقیوارثان حق
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  یشناس تابک
تـب ک دار ال،، چـاپ چهـارم، تهـرانی فهـرۀترجمـ، )للنعمـانی(ه الغیب، مینب، محمد بن ابراهیز ابیابن  .١

  .ق ١٣٩٧ ،صدوق، تهرانو .  ش١٣۶٢ ه،یسالماال
  . ق١٣٧٩ ، عالمه،قم،  طالب ابیمناقب آل  ،ی، محمد بن علیابن شهر آشوب مازندران .٢
  . ق١۴١۴ ، دار صادر،روتیب چاپ سوم،، لسان العربرم، ک محمد بن م،ابن منظور .٣
 ،» قـرآنیب نزولـیـر ترتیکـرد تفـسی رویهـا فـرض شی و پـیمبان «ی،محمد مرتضوید س ووبی، ایاکرم .۴

  . ش١٣٩١ز یی، پا١١مارۀ ، سال سوم، شمطالعات تفسیری
  . ش١٣٨٠،  اسالمیارشادفرهنگ و  وزارت ،، تهران مصحف امام علی ،یعلیدمحمد، سیازیا .۵
  . ش١٣٨۵ انتشار، یشرکت سهامتهران، ، ّسیر تحول قرآن ،یدبازرگان، مه .۶
  . ق١۴٢٠اد بعثت، ی بن، قم،آالء الرحمن فی تفسیر القرآن ،جوادی، محمد نجفیبالغ .٧
 ۀشیـ پژوهـشگاه فرهنـگ و اند، تهـران،تفسیر تنزیلی، مبانی اصول، قواعد و فوائد، میپور، عبدالکر بهجت .٨

  . ش١٣٩٢، یاسالم
 ، قـاهره،)هیـ و مقدمـه ابـن عطی کتـاب المبـانۀمقدمـ (متان فی علوم القرآنّمقد ،)حّمصح( ، آرتوریجفر .٩

  .ق ١٣٩٢، ی الخانجةمکتب
  .ش ١٣٨٠ ،تابک بوستان ،قم ، چاپ ششم، علوم قرآنیۀدرسنام ،نیجوان آراسته، حس . ١٠
، ی دفتـر نـشر فرهنـگ اسـالم،، چاپ ششم، تهرانپژوهشی در تاریخ قرآن کریم ،باقریدمحمد، سیحجت . ١١

  .ش ١٣٧٢
، یارشـاد اسـالمفرهنگ و  وزارت ،، تهرانشواهد التنزیل لقواعد التفضیل ، بن احمداهللاید، عبیانکحس .١٢

  . ق١۴١١
  . ش١٣۴٢،  دانشگاه تهران،، تهرانالرجال بن داود، ی، حسن بن علیّحل . ١٣
تـب ک لبنـان، دار ال،روتیـب، ّطبقات المفـسرین ،حمدا بن ین محمد بن علیالد ، حافظ شمسیودداو .١۴

  .تا ی، بهیالعلم
 ه،ی الدار الشام،العلم  دار،روتیب،  دمشق،المفردات فی غریب القرآنن بن محمد، ی حس،یراغب اصفهان .١۵

  . ق١۴١٢
  .ش ١٣۶٩ ،ریبیرک ام،تهران ، چاپ سوم،تاریخ قرآن ،ار، محمودیرام .١۶
  .تا ی، بیلعرباء التراث ایدار احجا،  بی، مناهل العرفان فی علوم القرآن ،میالعظمحمد عبد ی،زرقان .١٧
  . ق١۴١٠، ه دار المعرف،روتی، بالبرهان فی علوم القرآن، اهللای، محمد بن عبدشکزر .١٨
  .ق ١۴٠۴، یمة االعالم االسالمّ منظ،، تهرانتاریخ القرآن ،اهللای، ابوعبدزنجان .١٩
آذر  ،١٨٠ ۀشـمار کـم،یست و ی، سال بمعرفت ،»ب آنی و ترتینالمومنیرمصحف ام«، ان، فاطمهیژ .٢٠

  . ش١٣٩١
  . ق١۴١٢، ی نجفی مرعشاهللاةی آۀکتابخانقم،  ،تاریخ التراث العربی ،ادٶن، فیسزگ .٢١
 دار الکتـاب العربـی، ،بیـروتچـاپ دوم،  ،تقان فـی علـوم القـرآناال  عبدالرحمن،الدین سیوطی، جالل .٢٢

  .ق ١۴٢١
  . ق١۴٠۴ ،ی نجفی مرعشاهللایة آۀتابخانک ،، قم المنثور فی تفسیر المأثورّالدر همو، .٢٣
، سـال شـانزدهم، هـای قرآنـی پـژوهش ،»ب نزول با سه قرائـتیر بر اساس ترتیتفس «،کاظمشاکر، محمد .٢۴

  . ش١٣٨٩ز ییتابستان و پا ،۶٣ـ ۶٢ های هشمار
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 آسـتان ،، مـشهد) ن یالمؤمنیرماخصائص ( هئمخصائص االن، ی، محمد بن حسیف الرضیشرال .٢۵
  . ق١۴٠۶ی، قدس رضو

 ق ویـ تحق،ی مفاتیح االسرار و مصابیح االبـرارّفسیر الشهرستانی المسمتم، ی، محمد بن عبدالکریشهرستان .٢۶
  . ش١٣٨۶تراث المخطوط، لمرکز البحوث و الدراسات لتهران،  آذرشب، یعلمحمدق یتعل
، سـال شـانزدهم، قرآنـی هـای پـژوهش» یب نزولـیر ترتی و تفسی علوم قرآنیمباد «،عباسید، سیصالح .٢٧

  . ش١٣٨٩ز ییتابستان و پا ،۶٣ـ ۶٢ های هشمار
 ۀنگـرک ،چاپ دوم، قـم، همامیاال عتقاداتا،  بن حسین بن موسی بن بابویهیمحمد بن علصدوق،  .٢٨

  .ق ١۴١۴ ،دیخ مفیش
تبـة ک م،دوم، قـمچـاپ  ، علـیهمی اهللاّد صل فضائل آل محمبصائر الدرجات فی، ار، محمد بن حسنّصف .٢٩
  . ق١۴٠۴ ،ی النجفی المرعشاهللایةآ
  . ق١۴١٧،  اسالمیانتشارات دفتر قم،چاپ پنجم،  ،المیزان فی تفسیر القرآن، نیحسیدمحمد س،ییطباطبا .٣٠
یمّعجـاز و التحـداال ،یقاسم هاشم و نیحسیدمحمد س،ییطباطبا . ٣١ مٶسـسة  ،روتیـ، بی فـی القـرآن الکـر

  . ق١۴٢٣ ،ی للمطبوعاتاالعلم
  .ق ١۴٠٣ ،یمرتض، ، مشهدهل اللجاجاحتجاج علی اال ،ی، احمد بن علیطبرس .٣٢
  .ق ١۴١٠، ی دفتر انتشارات اسالم،قم ،حقائق هامة حول القرآن الکریم ،یمرتضیدجعفرس، یعامل . ٣٣
 ،ی االسـالمی مجمع العلم،، چاپ دوم، تهرانالقرآن الکریم و روایات المدرستین، یمرتضید، سیرکعس .٣۴

  . ق١۴١۶
  . ق١٣٨٠ ه،ی المطبعة العلم،، تهرانتفسیر العیاشی، محمد بن مسعود، یاشیع .٣۵
  . ق١۴١١، ی دار الهاد،روتی، بآراء حول القرآن ،یعلید، سی اصفهانیفان .٣۶
  . ق١۴١٠ ،هجرت، ، چاپ دوم، قمکتاب العینل بن احمد، ی خل،یدیفراه .٣٧
  .ش ١٣٨٧ ،د باهنر کرمانی دانشگاه شه،، کرمانمبانی علوم قرآنی  وامام علی ،ان، رضایفرشچ .٣٨
  .ش ١٣٧۴ ،یانشگاه جهاد د،، تهرانپژوهشی در نظم قرآن ،یالهادزاده، عبد یفقه .٣٩
  . ق١۴٠۴تاب، ک دار ال،، چاپ سوم، قمقمیالتفسیر م، ی بن ابراهی، علیقم .۴٠
  . ق١۴٠٧ ه،یسالمتب االک دار ال،تهران ،کافیال، عقوب بن اسحاقی، محمد بن ینیلک .۴١
  .تا یم، بیرکالقرآن ال  دار،، قمتدوین القرآن ،ی، علی عاملیورانک .۴٢
  . ق١۴٠٣ ،یاء التراث العربیحا دار ،تروی، بنواربحاراال باقر،ی، محمدمجلس .۴٣
  . ق١۴٠۴ ه،یسالمتب االک دار ال،، تهرانخبار آل الرسولامرآة العقول فی شرح ، همو .۴۴
  .ش ١٣٨۴ ،انی انصار، قم،طالب ابیمام علی بن ثبات الوصیة لالان، ی بن حسی، علیمسعود .۴۵
  . ق١۴١۵، ارات اسالمیقم، دفتر انتش، چاپ دوم، التمهید فی علوم القرآن ،یهادمعرفت، محمد .۴۶
  .ش ١٣٨٢ ، سمت، چاپ پنجم، تهران،تاریخ قرآن همو، .۴٧
 یه،اسالم، ، چاپ دوم، تهرانی محالتی رسولۀ، ترجمرشاداال ، بن نعمان عکبرید، محمد بن محمدیمف .۴٨
  .تا یب
  . ق١۴١٣، دیخ مفی شی جهانۀنگرک ،، قمهالمسائل السروی ،همو .۴٩
  .تا ی ب،یاء آثار االمام الخوئیسسة احٶ م،، قمتفسیر القرآنالبیان فی  ،القاسمیدابو، سییخوموسوی  .۵٠
 هـای  شـماره،مـشکوة ،»پژوهـان از منظر قرآن یمصحف امام عل «،نیحسیدمحمدغ، سّ مبلیموسو .۵١

  . ش١٣٧٩ییز و زمستان ، پا۶٩ ـ ۶٨
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ز و تابـستان یی، پـا٣٨ ــ٣٧ های ماره ش،حدیث علوم ،»یراث مکتوب علویم «ی،علی راد، محمدمهدو .۵٢
  . ش١٣٨۴

 ، زمـستان١٢ ۀشـمار ،قرآنـی هـای آمـوزه ،»ثیـ از منظـر احادیمصحف عل «،اصغر یان، علیناصح .۵٣
  . ش١٣٨٩

،  کالمـیـهـای فلـسفی  پـژوهش ،»اتیـب نـزول آی ترتۀه دربارین نظریدتری جدیبررس «،نکونام، جعفر .۵۴
  . ش١٣٧٨ز ییپا، ١شمارۀ 

 ۀ، شمار قرآن و حدیثۀنام پژوهش ،»جود؟ا موافق موی موافق نزول ؛ یب مصحف امام علیترت «،همو .۵۵
  . ش١٣٨۶، تابستان ٢
  .ش ١٣٨٨زمستان  ز وییپا، ١٩ۀ ، شمارپژوهش دینی ،»می قرآن کریخیر تاریتفس «،همو .۵۶
  .ش ١٣٨٢، نیتاب مبک ،، رشت پژوهشی در مصحف امام علی ،همو .۵٧
  .ق ١۴٠۵ ی، الهادقم،، کتاب سلیم بن قیس الهاللیس، یم بن قی، سلیهالل .۵٨
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  ١٣٩۴  پاییز ـ زمستان،٢٢ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها موزهآ

  
  

  با قرآندر سنجش باب شکر کافی 
    ١یحسن خرقان  
    ٢یی خدایمهدیدس  

  دهکیچ
 از این رو.  استNپیامبر اسالممانده از رسالت  ین سند برجایم استوارتریکر قرآن

ر یمرجـع در نقـد سـا ار ویـن معیتر مهم بداهت عقل و هم صراحت نقل آن را مه
 شـواهد ی شـده اسـت بـا جـستجوین نوشـتار سـعیدر ا. داند ی مینی دیها گزاره
ات قرآن یات با آین روای ایزان سازگاریف می شریکاف »باب شکر«ات ی روایقرآن
ن یـت ایـ روا٣٠دهـد کـه تمـامی  یکه نشان مین پژوهش ضمن آنا. ده شودیسنج

 ملمـوس و عینـی ییها مساز هستند و از این طریق نمونهات کتاب خدا هیباب با آ
ای جدید در عرضـۀ روایـات بـر  شیوه دارد،  میاز موافقت حدیث با قرآن را عرضه

انطباق ها   آندهد که با کنار هم نهادن آیات و ایجاد مالزمه میان  میقرآن را نشان
  روایـات پـیشآید و این انطباق گاه تـا حـد جزئیـات  میروایات با آیات به دست

  .رود می
                                                                 

 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٧/١٠/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(h.kharaghani@gmail.com) )ولئ مسۀنویسند(استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی . ١
  .(khodaie.mahdi@gmail.com)کارشناس ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی . ٢
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 حـدیث بـر قـرآن، موافقـت ۀثـری، عرضـانقد حـدیث، تفـسیر  :یدیلکواژگان 
  .حدیث با قرآن، اصول کافی، شکر

  مقدمه
 امـا بـر خـالف قـرآن گـاه ، استینین منبع ارزشمند معرفت دیث پس از قرآن دومیحد

 ۀیدر سـان رو جـز ی از ا است؛ آن نشستهۀغبار تحریف و تصحیف و دیگر آفات بر چهر
 در آثـار ییانـدک جـستجو .توانـد محـور اعتقـاد و عمـل واقـع شـود یسته نمی شاینقد
 ان معـصومیشوایـسازد که بیشتر دانـشمندان بـه سـفارش پ یپژوهان آشکار م ثیحد

 ،ن وجودیبا ا. دانند یت مین محک در سنجش صحت و سقم روایتر کتاب خدا را مهم
. )۵/٢٧۴: ١۴١٧، طباطبـایی(شـود  یار توجـه نمـیـعن میبه استه است یگونه که شا هنوز آن

هـای مربـوط بـه  رهایی از قیل و قال. ث بر قرآن فراوان استی احادۀد و برکات عرضیفوا
 از آن همـه ی بخـشی قرآنـیهـا نـهی قرۀی به اخبار آحاد در سایبخش تیعلم رجال و حج

 ؛١/١٧٢: ١٣٧٢، کلینـی( ات شـیعهیـار ارزشـمند چـه در روایـن معیاکه د دانست یبا. است
 ١/١٧٩ :١۴٠٩، متقی هنـدی( و چه اهل سنت )٢٣۶ـ٢/٢۴٢: ١۴٠٣ مجلسی، ؛ ١/٨ :١٣٨٠، عیاشی

عدم  «،اتی از روایا در پاره.  آمده استیر اصلی به دو تعب)٢/٣٠٢ :تا ، بی ذهبی؛١٩٧ـ١٩۶و 
ث دانـسته یرش حـدیمـالک پـذ» موافقت با قرآن «،گریبا قرآن و در بخش د» مخالفت
  : فرمودکه رسول خدا مانند آنست؛شده ا

ّأیها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب اهللا فأنا قلته وما جاءکم یخالف کتـاب اهللا فلـم  ّ
  .)١/١٧۴ :١۴٢٩کلینی، ( ْأقله

در برخی روایات نیز تعبیر شده است که یک یا دو شاهد از قـرآن بـرای آن حـدیث 
در برخی دیگر تعبیر شده کـه اگـر بـه کتـاب  .)٣/۵۶٢و  ١/١٧٣: ١٣٧٢ ،کلینی(یافت شود 

  .)١/٩ :١٣٨٠، عیاشی(خدا شباهت رساند 
 ،اگر موافقت با قـرآن مـالک باشـد. ستیده نین تعبیرات بر دانشوران پوشیتفاوت ا

 امـا اگـر تنهـا ،وجود ندارد کنار نهادها  ی آن از قرآن برای را که شاهدیاتید انبوه روایبا
د داشت؛ نات همچنان نشان اعتبار خواهیگونه روا نیشد ااحراز عدم مخالفت مالک با

انـد  حمل کرده» عدم مخالفت«یات را بر ن روایدر ا» موافقت با قرآن «ین رو برخیاز ا
برخی نیز بر این باورند که منظـور . )١٣٨ ـ١/١٣٧ :١٣٧٨ جوادی آملی، ؛١/٢۵٢ :١۴١٩، انصاری(
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 کلی برگرفتـه از کتـاب و ین و اصول اسالمم قرآی موافقت با قرآن موافقت با روح تعالاز
ایـن . )١/٢٢٣ :١٣٨٣،  معرفـت؛١/١١: ١۴١۴ سیستانی،(  خاصیا هیسنت است نه موافقت با آ

نی وجود دارد که شاهدی از انظریات همگی مبتنی بر این عقیده است که احادیث فراو
 تغییر این انگاره ۀن نوشتار آن است که زمینی اییمقصد نها. توان یافت قرآن برای آن نمی

شه در قـرآن دارد الاقـل ی ر بیت کالم اهلۀم همیی چرا که اگر نگو؛را فراهم نماید
 ینی، قرآن ناطق و ع زیرا امام.  از قرآن داردی آن شاهدۀم که بخش عمدید بپذیریبا

ده اسـت و انـسان ی بخـشیّردار تجلـکـ را در گفتـار و ی و علمـی مصحفِه قرآنکاست 
ه گفتار و کآنان اصرار داشتند . )١٨ :١۴٠٨جوادی آملی، (َّ قرآن ممثل است هک است یاملک
  :اند نند و فرمودهکم مستند یرکردار خود را به قرآن ک

: ١٣٧٢ کلینـی،(د یـتـاب خـدا بخواهکل آن را از یـد، دلیشـنو ی از ما مـیگاه سخن هر
١/١۵٢(.  

بـا . رندیونه از قرآن بهره گه چگکآموزد  یگران مین استناد و استشهاد به قرآن، به دیا
 یهـا وهی اسـتناد بـه آن، شـیاز قـرآن و چگـونگ  برداشـت ائمـهیّدقت در چگونگ

 سـازی ادهیـ پیارهـاکد و راهیـآ یر قرآن و استنباط از آن به دست مـی در تفسیارزشمند
  .)١۴/١٨۶ش: ١٣٨٣، خرقانی(شود  ی روشن میقرآن در زندگ

 ،یابی از قـرآنیح بـه شـاهد قرآن و نیز تـصرر روایات بۀدعوت به طور مطلق به عرض
ات اسـت نـه ی از آیافتن شواهدی یقت است که موافقت با قرآن به معناین حقی ایایگو

ان یـ بی شـاهد قرآنـ،احادیـثبـسیاری  در تیب که اهل چنان. صرف عدم مخالفت
 یا بـریافتن شاهد قرآنیقت اشاره شده است که ین حقی به ای در موارد،یآر. اند نموده

عرضه بـه  ل باشد که عالوه برین دلید به همیشا. )١/٢۶٧: ١٣٧١ برقی،( ستیعموم آسان ن
ز سـفارش شـده یـن... ت ویـ و شـهرت روای همچون وثاقت راویگری دیارهایقرآن مع
 مانند نوشتار حاضر است کـه اگـر در ییها کند تالش  میتین مبنا را تقویآنچه ا .است

شـده بـر قـرآن را  ث عرضهی از احادیمی عظۀده مجموعنیابواب مختلف تکرار شود در آ
 ِتیداد و موافقت و مخالفت بـا قـرآن بـدون محـدود  پژوهشگران قرار خواهدیش رویپ

  .افتی خود را خواهد یقی حقیذکرشده معنا
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  شکر .١

  شناسی شکر  مفهوم)الف
ن کفـر  در برابر آ.شکر در لغت آن است که نعمتی در خاطر باشد و به زبان آورده شود

 ،دیگربه تعبیری . )٢۶۵: تا اصفهانی، بیراغب (قرار دارد که فراموشی و پوشاندن نعمت است 
 ، مـنعم اسـت، در مقابـلِیا بـاطنی یل زبانی یا عملی از نعمت ظاهریر و تجلی تقدْشکر

، مـصطفوی(دهنـده اسـت  ل نکـردن از نعمـتیـر و تجلیکفران که پوشاندن نعمت و تقد
١٣۶٠ :۶/٩٩(.  

 و سـتایش ییگوی ثنـاابه معن حمد. باشند  می با شکرهحوز  حمد و مدح همۀژدو وا
لت است و تفاوتش با شـکر آن اسـت کـه شـکر و سـپاس فقـط در برابـر یدر مقابل فض

 ماننـد زیبـایی و شـجاعت ؛گیـرد هاست، اما حمد به نعمت و غیر نعمت تعلق می نعمت
مـورد، شـکر اعـم از  البته از نظـر.  نه مورد شکر،شوند که مورد حمد و ستایش واقع می

ز یـمـدح ن. شود  می چون به جز سپاس زبانی شامل سپاس عملی و قلبی نیز؛حمد است
ن تفاوت کـه یلت است با ای در مقابل فضییگود که همان ثناک با حمد داری نزدییمعنا

لت ی مطلـق فـض،شود و در مدح  می مانند تقوا و کرم ستایشیاریلت اختی فض،در حمد
ی اریـر اختیـبـایی غیار کسب شده باشد و چـه ماننـد زی اختی چه از رو؛شود  میستوده
 راغب(تر از شکر است   ولی از بعدی گسترده،ن دایرۀ حمد محدودتر از مدحیابنابر. باشد

  .)١٣۴: تا  بی،اصفهانی
در کنار شکر لغوی، شـکر اصـطالحی و عرفـی قـرار دارد کـه اصـطالحی دینـی و 

شـکر لغـوی اعـم از شـکر . وند استخدااری از زگ انی و سپاساخالقی به معنای قدرد
گیـرد، امـا شـکر   چرا که هم شکر و سپاس خدا و هم غیر او را در بـر مـی؛عرفی است

  .های الهی است عرفی فقط به معنای تشکر از نعمت
 )٨/۶٠٠ ــ٧  و۶/۴۶٧ـ ۵ :١٣٧٢طبرسی، (ند ک  میر داللتکرار شکبر عادت و ت» ورکش«
 از آن روست کـه او پـاداش بنـدگی بنـدگان را گاه که در وصف خداوند گفته شودو آن
ُلی  :)٢۶۶: تا اصفهانی، بیراغب (افزاید   میدهد و بر نعمتش می َوف أجور ویِ َ ُْ ُ َ ُ ْ ُ ِّ ُید من فضله إنه ِزَ َّ ِ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ

ٌغفور ُ ُ شکَ   .)٣٠/ فاطر( ٌورَ
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  رکلت شی جایگاه و فض)ب
شکر در ردیف برترین اعمال قرار دارد؛ زیرا با هدف خلقت انسان و طاعـت و پرسـتش 

رده کـن یر قـرکـر را بـا ذکتـاب خـود شـکخداوند متعال در . خورد  میپروردگار پیوند
ُفاذرک : است ُ ْ ْوىن أذرکَ ُ ْ َ

ُ واشکمُْکِ ْ َروا ىل والَ َ ِ ُفرَتْک ُ ر فرمـوده کـ ذۀه درباربا آنک، )١۵٢/ بقـره( ِونُ
ُولذرک : است ْ

ِ
َ ْ اهللا أکَ َ

ِ َعـل اهللا بعـذَا َمـ : ز فرمـودهیـ و ن)۴۵/ عنکبوت( َُربّ َ َِ ُ ّ ُ ُابمکْْ
َ إن شـکِ َ ْ ْرمت وآمنـمتِ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ 

زی الـشارک : زیــ و ن)١۴٧/ نـساء( ِو ِ َّ
ِ ْ َ َســ ِوقلیـل مــ : زیــو ن )١۴۵/ آل عمــران( َینَ ٌ ِ َ َن عبـَ ِ َادیْ ُ الــشکِ  ُورَّ

  .)٧/١٧٨: ١٣٧٢؛ همو، ٧/١۴١: ١٣٧۶فیض کاشانی، : ک.ر؛ ١٣/ سبأ(
طان ی کـه از قـول شـای اسـت یـه آ،کـشد یر مـیگاه شکر را به تـصوی که جایاتیاز آ

َال َقـ : فرماید می ِ َفـ
َ أغـوَ ْ َ ْ َ ألقعـدن هلـم صـرِىنَ ِ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ِ املـستقَكَاطَ َ ْ ُ ـ٭ َميْ َمث آل ِ

َ َّ ُْ ُ ِ مـن بـنيَّ ْ َ ْ ْ أیـِ ْ ومـن خلفھـم وعـن ِدَ َْ َ َْ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ
َأمي ْ َا وعن مشَ َ ْ َ َ ْ ِ َائلھم والِ َ ْ ِ ِ د أکِ  ْ َ ُ

ِ
َ شـَ ْ ُ َ ِارکَ  شـاکران: ًات اوالین آیبر اساس ا .)١٧ـ١۶ /اعراف( َینِ

م آن یاهـل صـراط مـستق گری دیاز سو.  هستندیم الهیدر صراط مستق: ًایند و ثانا اندک
دارنـد و هرگـز  یت خداوند قدم برنمـیر عبودی خداوند هستند که جز در مسۀژیگان وبند

َلْیأمل أعھد إ : گذارند یر پا نمیطان زیش را با اطاعت از شی خویعهد بندگ ِ ْ َ ْ َ َْ َم یُکَ ِا بىنْ ْ آدم أن َ َ َ َ
ْ تعبدوا الشیَال َّ ُ ُ ْ َلُکان إنه َطَ ُ َّ ِ ِم عدو مبَ ُ ٌّ ُ َ ِ وأن اعبدوىن٭ٌنيْ ُ ُ ْ ِ

َ َا صرَذَ هَ ِاط مستقِ َ ْ ُ ات یـن آیاز ا. )۶١ــ ۶٠ /یس( ٌميٌ
ِبل  : فرماید  میچنان که. ت خداستی و عبودیشود و آن بندگ  میقت شکر دانستهیحق َ

ُاهللا فاعبد وک َ َْ ُ ْ َ ِن من الشارکّ ِ َّ َ   .)۶۶ /زمر( َینِْ
در  را منـزه از شـرک دانـسته و او را میش ابراهی خوۀیگر خداوند بند دیاتیدر آ

َإن إبـر : خواند یشاکران م ۀزمر ْ ِ َمي اکِاهَِّ َن أمـة قَ ً َّ ُ ًانتـَ ِا هللا حنِ َ ِ َا ومل یـًیفـِّ ْ َ ِ مـن املـشرکُكَ ِ
ْ ُ ْ َ ًارکَ شـ٭َنيِ َا ألنعمـه اجتبـِ َ ْ ِ ِ ُ ْ َ ُاه ِ

َوهد َ َاه إىلَ
ِ َ صرُ ِاط مستقِ َ ْ ُ   .ردیگ  می مقابل شکر قرارۀن شرک در نقطیبرابنا. )١٢١ـ١٢٠ /نحل( ٍميٍ

  ن و انواع شکر ارکا)ج
 ۀرکن نخست آن عبارت اسـت از شـناخت صـاحب نعمـت بـا همـ: شکر سه رکن دارد

تمامیـت و کمـال . ز شناخت اصل نعمت از جهت نعمـت بـودنیِاوصاف درخور او و ن
کـه مـنعم ها را از جانـب خـدا بدانـد و آن  نعمتین شناخت به آن است که بنده تمامیا

  .ندیم او و مسخر امر اوها مطیع حک  واسطهۀست و همی اوقیحق
 یعنـیشـود؛  ین شـناخت حاصـل مـیـ که از ایرکن دوم شکر عبارت است از حالت
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ای از جانـب  ن جهت که هدیهی از ای الهیها  و فروتنی و خشنود شدن از نعمتخضوع
نشانۀ این امر آن است که از . باشد یاش م انگر لطف و عنایت او نسبت به بندهیمنعم و ب

  . قرب منعم است او را شادمان سازددنیا آنچه موجب
گر اعضای بـدن ی عمل است که به قلب، زبان و دیعنی ، آن حالتۀجیرکن سوم، نت

ر مخلوقـات و عمل قلب، قصد تعظیم و ستایش منعم و تفکر د. ردیگ یتعلق م) جوارح(
 متعـال و دعـوت بـه یعمل زبان اظهار تعظیم و ستایش خدا. ستکارها و آثار لطف او

 یهـا عمـل جـوارح، اسـتفاده از نعمـت. و بازداشتن از منکر و ماننـد آن اسـتمعروف 
ها در معـصیت و  ی آنری از به کارگی او در طاعت و عبادت و خودداریظاهری و باطن
 .گـردد ی میگری است که موجب شکر دیالبته توفیق شکر، خود نعمت. ستنافرمانی او

این بنـابر. )٨/١۴۶: ١۴٠۴مجلـسی، (آن اسـت ت شکر، اعتراف به ناتوانی از ین رو، نهایاز ا
و ) دهنده ستایش نعمت(، شکر زبانی ) نعمتیادآوری(شکر قلبی : شکر سه گونه است

  .)٢۶۵: تا بی،  اصفهانیراغب() پاداش نعمت در خور آن(شکر عملی 

  اصول کافیباب شکر  اتی روایشواهد قرآن. ٢
: ن آیـات آن عبـارت اسـت ازی عناوّشکر از واژگان پرکاربرد در قرآن کریم است و اهم

: ک.ر(ر کر و موانـع شـکق شیران، مصادکر، شاک شیها نهیر، زمکه به شیر، توصکآثار ش
ثر شکر خدا در زیـادی اشکر خدا، . )به بعد ١٧/٣۴٨ :١٣٨۶هاشمی رفسنجانی و دیگر محققان، 

 شاکران، ّنعمت، امر به شکر، شکر خدا با عمل، شکر خدا با گفتار، پاداش شکر، قلت
  .)١۴٣ـ١/١۴٠: ١۴١٧،  و سالمزین(شکر مردم، عناوین فرهنگ موضوعی دیگری است 

: ١٣٧٢همـو، ؛ ٢۵۵ ــ٣/٢۴٢ :١۴٢٩کلینـی، ( روایـت آمـده اسـت ٣٠ کـافیدر باب شکر 
هـای  گزاری و شیوهای از این روایات چگونگی شکر مضمون بخش عمده. )٣٠٣ــ٢٨٧/۴

ای  دسـته. است و گاه به اعتقاد و گـاه بـه عمـلگزاری گاه به گفتار این شکر. آن است
جایگاه و اهمیـت  .هاست ِترین آن د که زیادی نعمت مهمنکن  میدیگر آثار شکر را بیان

 از دیگر موضوعاتی است کـه در ایـن روایـات بـدان ،شکر الهی و مواردی ویژه از شکر
آوری از آن بـه د ضمن عرضۀ روایات بر قرآن و شـاهما در این مقاله. پرداخته شده است

: بـه ترتیـب در چهـار دسـتۀ کلـی شـاملرا ها   آن پرداختیم وکافیبندی باب شکر  دسته
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گزاری و مـواردی هـای شـکر ، راهشـکر نعمـتها و آثار  پاداش  و فضیلت شکر،جایگاه
 آمـده کـافیدر هـا   آنترتیب روایات بر خالف ترتیب.  جای دادیم،ویژه از مواضع شکر

ت روایتی بیش از یـک موضـوع داشـته باشـد و ذیـل چنـد عنـوان البته ممکن اس. است
  :ایم بتواند جای گیرد ولی ما یکی را ترجیح داده و ذیل آن آورده

   جایگاه شکر نعمت)الف

   برتری شکر نعمت از خود نعمت.١
  :فرمود ی مرضادم امام یشن: از معمر بن خالد روایت شده است که گفت

 ؛)١٣حـدیث ( » النعمةكان الحمد أفضل من تلکره وکقد ش النعمة فی علد اهللاِمن حم«
  .رده و حمد از آن نعمت برتر استکر کند او را شک حمد یه خدا را بر نعمتکهر 

 ی و اخـرویویـباالتر اسـت چـون ثمـرات دن حمد خداوند بر نعمت از خود نعمت
د ییــأرا تن معنـا یـ ایات قـرآن بــه خـوبیـآ .)٨/١۵۶: ١۴٠۴ مجلـسی،(  داردی در پـیبـاالتر

نـه  به کـار گرفتـه شـود وگر خداوندیارزش نعمت به آن است که در راه بندگ. کند یم
ح رب إ عـصوىنَقـ  :بسا موجب خـسران بنـده گـردد چه ِال  ْ َ َ ْ ُ َّ ِ ِّ َ ٌ ُ َ واتبعـوا مـن مل یـَ ْْ َ َ ُ َ َّ َزده مَ ُ ْ َّالـه وولـ إالِ

ِ ُ ُ َ َُ َ ُ 
َخس شـود هرگـز موجـب  یت با آن انجام مـ اما حمد خداوند که شکر نعم،)٢١/ نـوح( اًارَ

 را در پـی یت الهی از رضایمند  بهره،خسارت نیست بلکه عالوه بر فزون ساختن نعمت
ک  :دارد ُوإن  َْش ْ ِ َروا یَ َلُکرضه ُ ُ َ  های را از هر نعمتی حتی نعمت و قرآن رضوان الهی )٧/ زمر( ْمْ

ُوعد اهللا  :داند  میواالی بهشتی باالتر َّ َ ِ املؤمَ ْ ُ َني واملؤمنـِنْ ِ ْ َُ ْ رَ ِات جنـات  ـ ْ
َ

ٍ َِّ ـَ تھـا األ َی مـن  ْ َ ْ َ ِْ ْ
َ

َار خِ ِالـدُ ِین فِ ا َیھـَ
َومس َ ِّن طیِاکَ َ ِبة ىفَ

ً َ جنات عدن ورضوَ ْ ِ َ ٍَ ْ ََّ ْان من اهللا أکِ َ
ِ ّ َ ِ َرب ذٌ ُ ِ هو الفوز العظَكِلَ َ ْ ُْ ْ ََ   .)٧٢/ توبه( ُميُ

  استی از جانب خدشکر نعمت نیز خود نعمت. ٢
  :فرمود قامام صاد

 ّا ربیـ : فقـال.یرکَّ حـق شـیرنک اشیا موسی«:  کردی وحی به موسUخداوند
ا ی : قال.ّی وأنت أنعمت به علّ به إالكرکر أشکن شِس می ولكرکَّ حق شكرکف أشوکی
ه کـ مرا چنـان !ی موسیا ؛)٢٧حـدیث ( »یّ منكّ أن ذلَن علمتی حیرتنک اآلن شیموس

رت را به جا آورم کچگونه حق ش!  پروردگارا:ردک عرض.  شکر کنسزاوار من است،
 یه تـو بـه مـن ارزانـکـ اسـت یم آن نیز نعمتـیرا نماو ه تک یرکه هر شک یدر صورت



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٢٢

٣٨  

 ،ت نیـز از مـن اسـتا یرگزارک آن شـیه دانـستکـنون کا! ی موسیا: ؟ فرمودداشتی
  .شکر مرا به جای آوردی

آیات قرآن نیز بر این .  از سوی خداستی خود نعمتیق شکرگزاری توف،بر پایۀ روایت
جـا ه دهد تا شکر نعمتش را بـ ی فرمان ممانیخداوند به سل. دهد  میمطلب گواهی

َعملوا آل دِا : آورد َ ُ َ ْد شکوُاوْ ُ ِا وقلًرَ َ َیل من عبَ ِ ْ ِ ُادی الشکٌ َّ  مانیو از آن سـو نیـز سـل )١٣/ سبا( ُورِ
َوق : خواهد ی میاریبرای شکر نعمت از خداوند  ِّال ربَ َ ِ أوزعىنَ ْ ِ ْ ُ أن أشکَ ْ َ َر نعمتَْ َ ْ ِ ِ الىتَكَ

َّ أنعمت َّ َ َ َ ْ َ ْ َ 
َو َ َّالدیَ وَ َ َ وأن أعمل صِ َ َ ْ َ َْ ًاَ َا ترضِ ْ  نیز که بندگان شـاکر ۀ مورد اشارۀ آیهاین نکت. )١٩/ نمـل( ُاهَ

که بندۀ شاکر قرین لطف الهی قـرار گرفتـه کـه توفیـق بر این خود شاهدی است ،اند کم
  .ته استشکر یاف
ان شـد یکه ب چنان؛ برای نمونه، افتیتوان در یز می نیگریات دین مطلب را از آیهم

 ین معنـا کـه شـکر خداونـد در بنـدگیـوند دارد به ای حضرتش پیشکر خداوند با بندگ
َّإیـ : یـدگو یحال قرآن از زبان بندگان م. کند یدا میحضرتش معنا پ َّ نعبـد وإیـَكاِ ِ َ ُ ُ ْ تعَكاَ  ِ َ  ُنيَـْس

 .)١/١٠١ :١٣٧٢طبرسـی، (م ییجو ی میاری تو از تو ی خداوندا در راه بندگیعنی ؛)۵ /فاتحه(
  .م بودی شاکران خواهۀست که در زمری تواریگر تنها به یبه عبارت د

 جا آورده است که به جزه ب حق شکر خداوند را یت آن است که کسیگر روای دۀنکت
ای اخـالص   چنـین عقیـدهۀنتیج. ندیدا ببنعمت را از نیز از سوی خ ق شکرینعمت، توف
ثری به غیـر از ٶای تا آن مرتبه پیش رود که در عالم هیچ م  چرا که اگر بنده؛عمل است

که اینک باید بررسی کنیم . دهد خدا نبیند پس عملش را جز برای رضای او انجام نمی
دن دو آیه از قـرآن آیا اخالص بندگان با شکرگزاری آنان ارتباط دارد؟ با کنار هم قرار دا

َال َقـ : فرمایـد قـرآن مـی. شـود  میاین پیوند به زیبایی نمایان ِ َفـ
َ أغـوَ ْ َ ْ َ ألقعـدن هلـم صـرِىنَ ِ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ َ  َكَاطَ

ِاملستق َ ْ ُ َوال... ٭ َميْ د أکَ  ْ َ ُ
ِ
َ شَ ْ ُ َ ِارکَ ای دیگر  قرآن کریم همین معنا را در آیه .)١٧ـ١۶/ اعراف( َینِ
ِال فبعزتَق : نماید  میرحبا این بیان مط َّ ِ ِ

َ َ ألغـویَكَ ِ
ْ ُ ِ أجخعـَ َ ْ َ ْ ُ َّ إال٭َنيَّ

َ عبـِ لـصَكَادِ ِ مـ ا َ ُْمل ْ ُ ُ ْ  ۀاز مقایـس.  َنيِ
  .شود  می پیوند این دو مفهوم آشکار،بخش پایانی این دو آیه

 را از عباد مخلـص یموس میقرآن کرکه ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست 
ْواذرک : نامد  میخدا ُ ْ ْلِک ىف اَ َاب موَتِ ُ َ إنه اکِ ُ َّ لصِ ًن  َ ْ ُ َا واکَ ًن رسوالَ ُ َ یَ  ًّ ِ   .)۵١/ مریم( اَ
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  شکر نعمتها و آثار  پاداش )ب

  اجر شاکران همانند صابران. ١
  : فرمودرسول خدااز  نقلبه  امام صادق .١

من األجر  له ر،کلشا ایَ والمعاف،أجر الصائم المحتسبک له من األجر ،رکالطاعم الشا«
 ؛)١حـدیث ( »َکأجر المبتلی الصابر والمعطی الشاکر، له من األجر کأجر المحروم القانع

تندرسـت بـرای دار خداجوسـت و  روزهاجـر  ماننـد ی اجـر،رگزارک شـۀورنـدبرای خ
 ی اجـر،گـزار بخش سپاسعطابرای  صابر است و  مانند اجر دردمندی اجر،رگزارکش

  . استقانعمانند اجر محروم 

روایت دیگـری شـبیه ایـن وجـود دارد کـه شخـصی از یکـی از دو امـام بـاقر یـا . ٢
  :کند که فرمود  می نقلصادق

َالمعافی الشاکر، له من األجـر مـا للمبتلـی الـصابر، والمعطـی الـشاکر، لـه مـن األجـر  َ

  .)۴حدیث ( کالمحروم القانع

ت بین شـکر و صـبر، بیشتر عرفا در نسب. از اصطالحات نزدیک به شکر، صبر است
غزالـی ضـمن بررسـی رابطـۀ ایـن دو از جهـات . انـد به فضیلت شکر بر صـبر رأی داده

گوناگون، گاه به تساوی مقام صبر و شکر و گاه به برتری هر کدام بر دیگری رأی داده 
وی استدالل خود را دربارۀ تساوی مقام صبر و شکر چنین بیان کـرده اسـت کـه . است

 ؛رسد، اگر بنده بر آن صـبر کنـد در واقـع شـاکر اسـت  می به بندهوقتی محنت و بالیی
برداری او از جـزع خـودداری کـرده و ایـن  زیرا در جهت تعظیم خداوند تعالی و فرمان

از سوی دیگر، اگر شاکر، نفس خود را به شـکر وادارد و بـر طاعـت، . عین شکر است
فیض : ک.ر(اکر صابر است ش در نتیجه، صابر شاکر و. کند، در حقیقت صابر است صبر

  .)٢٣٩ ـ٧/٢٣٧: ١٣٧۶ کاشانی،
ْومـن  : دیـفرما میکه خداوند   چنان؛نوشد  میخورد و  میند کهی گویطاعم به کس َ َ

َمل ی ْ ُطعمهَ ْ َ ْ
 )خـدا یعملـش را خالـصانه و بـراکـه و محتسب به کسی گوینـد  )٢۴٩ /بقـره 
 اسـت ی است و محروم کـساسم مفعول در روایت) شده داده (یَ معطۀکلم. انجام دهد

 است که به آنچه خداونـد یا خلق بخشش خود را از او دریغ دارند و قانع کسیکه خدا 
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  .)٨/١۴۶: ١۴٠۴مجلسی، (  باشدی او عطا فرموده راضبه
 اسـت، کنـد شـکرگزار مید آن کس که روزه ندارد اما بر آنچه تناول یگو  میتیروا
 یتیکس که از بال رها باشد اما بـر عـاف ز آنیناخالص دارد و داران با  روزهۀی همپایاجر

و   صـابر دارد و آن کـس کـه مـتمکنی مبـتالۀی همپایکه در آن است شاکر باشد اجر
آورد اجـرش  مـیجا ه  شده بیبه او ارزانرا که  است و شکر آنچه یمند از فضل اله بهره

در . ردیـش گیپـدر ش شکوا نکند و راه قناعت ی خوی است که بر ناداریریهمچون فق
  .ستی کم از اجر صابر ن،ک کالم اجر شاکری

قـرآن . دارد یز برمـیـ آن نیـیکند بلکه پرده از چرا  میدییأن مطلب را تیقرآن نه تنها ا
بنـدگان . کنـد  مـی خـدا معرفـییت و بنـدگیـک را عبودیـن دو خصلت نی اأم منشیکر

ش را بـا یخـو بـادم عیخداونـد در قـرآن کـر. خداوند بر نعمت شاکر و بر ابتال صابرند
َوعبـ : صفت صبر ستوده اسـت ِ َاد الـرمحَ ْ َّ ِن الـذُ

َّ
ْین ميـِ َ ًشون  األرض هونـَ ْ َ

ِ ْ َ ْ َ َ َ َا وإذُ
ِ ـاطبھم اَا خـَ َ ْ ُ ُ َ َاهلون قـَ َ ُ ُالوا ِ

َسال َأول ٭...٭ اًمَ ْ َزون الغرفة مبُ َكِئُ ِ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُا صربوا ویْ َ ُ َ ِلقون فَ َ ْ َّ یَیھَ َّا  ِ

َة وسالَ َ َ با توجه به آنچه . )٧۵  و۶٣ /نفرقا( اًمً
بلکه شکر، صبر بر .  خداستیطاعت و بندگ زیقت شکر نیم حقی کالم آوردیابتدا در

  .اطاعت خداست
: فرماید  می،گر ساختهیکدین یصبر و شکر را قر ،خداوند در چند آیه از قرآن کریم

... ِإن ىف َّ َ آلیَكِلَ ذِ ِلُکات َ ُل صبار شکٍ َ
ٍ َّ َ ز قـرآن یـن. )٣٣/ ؛ شـوری١٩/ ؛ سـبأ٣١/ ؛ لقمان۵ /ابراهیم( ٍورِّ

 شـاعران اسـت، بـا ۀ را کـه در صـبر اسـتعاروبیـ ص داستان اۀم در آیات سوریکر
 نجـسته یشیـ الهـی بـر وی پیهـا  از نعمتیمند  در بهرهی که احدمانیداستان سل
ۀ  را بنـدمانی سـلونـدخدا. سـتاید  مـینمایـد و هـر دو را همپایـۀ هـم ن مییاست قر

َووهبن : خواند یش میسته خویاش ْ َ َ َا لدَ َد وُاوِ ْ ُسَل ٌن نعـم العبـد إنـه أوابَ َّ َ ُ َّ ِ ُ ْ َ ْْ َ ِ َ )وب را یـا زیـ و ن)٣٠/ ص
َإنا وجدن  :ستاید یگونه م نیا َّْ َ َ َاه صِ ًابرُ ٌا نعم العبد إنه أوابِ َّ َ ُ َّ ِ ُ ْ َ ْْ َ ِ )کـو ی نیو پـس از آن عـاقبت )۴۴ /ص
ٌا ذرکَذَهـ : دارد  مـیانیـ آنان بۀ همیبرا ْ

ِ وإن للمتقـِ َّ ُ ْ ِ َّ ِ سن مـآبَ ٍني  َ َ ْ ُـ َ ة هلـم األ٭َ َ جنـات عـدن  ْ َ ْ ُ ُ َ ً َـ َّ َمف ُ
ٍ ْ ََّ ِ ٭ ُابَ

َّمتِک ِني فِئُ ِدعون فَا یَیھَ َ ُ َا َیھْ
َھة کِاکِ ٍ َرية وشرِثَ َ َ ٍ َوعنـد ق٭ ٍابَ ْ ُ َ ْ ِ َاصـرَ َات الطـرف أتـرِ ْْ َ ِ َّ . )۵٢ــ۴٩/ ص( ...٭ ٌابُ

  .دارد ی می را همچون صابران گرامب شاکرانین ترتیبه ا
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  شکر موجب بقا و افزونی نعمت و کفر موجب زوال آن .٢
  :فرمود رسول خدا .١

 یا ؛ خداوند بر بنده)٢حدیث ( »ادةیر فخزن عنه باب الزکَ عبد باب شی علما فتح اهللا«
  . را بر او بنددونیی از فزه درکد یر نگشاک از شیدر

بب فزونی نعمت دانـسته شـده و بـه طـور مطلـق میـان  شکرگزاری س،در این روایت
م بـه طـور قـاطع یخداوند در قرآن کـر. شکر و افزایش نعمت، مالزمه برقرار شده است

ُوإذ تـأذن ربـمکْ  :دیـفرما ین سـاخته، مـیر قرکد نعمت را با شیمز ُّ ََ َ َّ َْ َ َ لـئن شـکِ َ ْ ِ
ِرمت ألزَ

َ َ ْ ُ َّنُکیـدْ ْم ولـئن َ ِ
َ َ ْ

َفرمت إن عذَک َ َّ ِ ْ
ُ ْ ِ لشدِىباَ َ ز یـه برای پـنج چک ی نزده است، در حالییچ استثنای و ه)٧/ ابراهیم( ٌیدَ

، اجابت دعـا، یدادن توانگر:  استرا منوط به خواستش دانستهها   آنل شده وئاستثنا قا
ُیفـسوف  :  و فرمـوده اسـت،، آمرزش و توبهیروز َ ْ َ ِغنـیُکَ ُم اهللاْ ّٰ َ مـن فـضله إن شـُ ْ ِ ِ ِ ْ َ ْ  ؛)٢٨/ توبـه( َاءِ
 َشف مْکَفَی ُ ْا تدعون إلیِ َ ِ َ ُ ْ َه إن شَ ْ ِ ْرزق من َی ؛ )۴١/ انعام( َاءِ َ ُ ُ َوی ؛ )١٩/ شوری( ُاءَشَیْ َغفر مَ ُ ِ َا دون ذْ َ  َكِلُ

َملن  ْ َ ُو ؛ )۴٨/ نساء( ُاءَشِ َ َوب اهللا َ َ ُ ّ َ من ُ ْ   .)٧/١۴١: ١٣٧۶فیض کاشانی، ( )١۵/ توبه( ُاءَشَ
  :یت است که فرمود روااز امام صادق. ٢

ّ فإنـه ال زوال للنعمـاء كرک من شـی علْمِ وأنعكی علَمَ من أنعْرُک التوراة اشیتوب فکم«
 ؛)٣حـدیث ( »رَیـِ النعم وأمان من الغیادة فیر زک الش.تَرَفُکت وال بقاء لها إذا َرِکُإذا ش

بـه تـو نعمـت داد و نعمـت که  سیکاز  ی کنرگزارکش: استشده در تورات نوشته 
هـا نـابود نگـردد و بـا   نعمـتیگـزار را با سـپاسی ز؛ر گزاردکه تو را شکش بر هر بخ

  . استی از دگرگونیمنیش نعمت و ای افزاۀی مایگزار سپاس. دار نماندی پایناسپاس

ر از خـوبی بـه بـدی اسـت ییـت به معنـای دگرگـونی احـوال و تغیدر این روا» رَیِغ«
 کـه کفـران نعمـت یت قرآن از اقـوامین، حکاافزون بر آیۀ پیشی. )٨/١۴٧: ١۴٠۴ مجلسی،(

ًوضـرب اهللا مـثال : ت استین روایکردند شاهد ا َ َ ُ َّ َ َ َ قریـَ ْ َة اکَ َنـت آمنـة مطمئنـة یً ً ًَّ َِ َ ْ ُ ِ ْ َا رزقھـَھـِْأَ ُ ْ ًا رغـدِ َ ُا مـن کـَ ْ ِّل ِ
َمک َفَکان َ ِفرت بأنعم اهللاٍ ّ ِ ُ ْ َ ِ ْ َ َ فأذَ َاقھا اهللا لبََ ِ ُ ّ َ وف مبَ وع وا َاس ا ِ ِ ْ َ ْ َْ

ِ
ُ ْا َا اکَ َ َنعـونُ ُ َ )قـرآن در آیـاتی . )١١٢/ نحل

خـدا  ل نعمتیر و تبدییموجب تغ، کند که با کفران نعمت یت میدیگر از قوم سبا حکا
َلقد اک : شدند ْ َ ِن لسبإ ىفَ ٍ َ َ ِ َ مسکَ ْ َ آیَ ْ ِ َة جنتِ َّ َ ِان عـن ميـٌ َ ْ َ َني ومشـِ ِ َ ُال کٍ

ُلـوا مـن رزق ربـمکٍْ ِّ َ ِ ْ ِ ْ ِ ُ واشـکُ ْ َروا لـَ ِّه بلـ طیُ َ ٌ َ ْ َ ٌّبـة ورب ُ َ َ ٌ َ
ٌغفور ُ َ فأعرضوا فأرسـلن٭َ ْ َ ْ َ ََ َُ َ ْا علـْ

ِ
ْ َ ْ سـیَ َل العـرم وبـدلنَ َّْ َْ َ ِ ِ َ نتـَ ْا 

ِ
ْ َ َّْ َ ِ

ِ جنتـنيُ ْ َ َّ َ ذوَ ُاىت أکـَ ُ ْل مخـط وأثـل وَ َ َ ٍَ ٍ
ْ َ ٍ ْ ٍء مـن سـدر َ ْ ِ ْ ِ ٍ

ِقل ْ جزیَكِلَ ذ٭ٍیلَ َ َا مبَنَ ِ ْ َفروا وهل َا کُ ُ ْ َ َ ُ َفورْلَک اَّالِی إِازَ ُ
 )همچنین در بخـش آغـازین . )١٧ــ١۵/ أسب
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ه از تـو کـ یسکـتو نعمت داد سپاسش گزار و بـه ه ه بک یسک «: روایت آمده استاین
َهـل جـز : دیـفرما یکـه خداونـد مـ ؛ چنـان»رد نعمـتش دهکـ یگزار سپاس َ ْ َاء اإلحـسَ ْ ِ

ْ َّان إالُ
ِ ِ 

َاإلحس ْ ِ
  .کرگزاری با تشکر از دیگران خواهد آمدشواهد دیگر در بخش ش. )۶٠/ رحمن( ُانْ

  : فرمود کهدم از امام صادقیشن: دیگو  میدی بن ولداهللایعب
ّضر معهن شی ثالث ال« ر عنـد کرب واالستغفار عند الـذنب والـشکالدعاء عند ال: ءیّ

دعـا هنگـام : ان نرسـاندیـ زیزیـچها   آنه با وجودکز است یسه چ ؛)٧حدیث ( »النعمة
  . هنگام نعمتیگزار  هنگام گناه و سپاسیخواه زش و آمریگرفتار

. سـاز اسـت  و بال چـارهیدعا به هنگام گرفتارکه در این روایت شریف آمده است 
ن یـ ای بـرای از شـواهد قرآنـیکـی او یو رفـع گرفتـار وبیـ ایمستجاب شدن دعا

ُّوأ  :مطلب است َ َب إذ نَ ْ
ِ َی ربه أىن مسىنَادَ ِ َّ َ ِّ َ ُ َّ َ الضر وأَ َ ُّ ِنت أرحم الرامحُّ ِ َّ ُ َ ْ َ َ بن٭َنيْ َ فا ْ َ َ ْس َفَکا له َ ُ َشفنَ ْ ٍّا بـه مـن ضـر َا مَ ُ ْ ِ ِ ِ

ْوآ َ ــَ َاه أهلــه ومــثلھم معھــم رمحــة مــن عنــدنَن ِ ْ ِ ْ ُ ُِ ًِ َ ْ َ ْ َْ َ َ َْ َ ُ ْ َ َا و ذرکُ ْ
ِ َی للعَ ْ ــدِ ِاب ــاء( َینِ ــ ٨٣/ انبی ــتغفار .)٨۴ـ ــین اس  همچن

ُولـو أ إذ ظلمـوا   :یـدفرما  مـیکه قرآن کاران معرفی شده است؛ چنان راهگشای معصیت َ َ ْ
ِ ْ ُ َّ َ ْ َ َ

سھم ج َأ ْ َُ ُ ْ َ فاستغفروا اهللاَوكُاؤَ ّ ُ َ ْ َ ْ ابَ ً واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا  َ َ ََّ َ ّ ُ َ َ ُ ُ َّْ َُ ُ َ َ ْ ِحا رَ ًَ )فراز ِشواهد قرآنی .)۶۴/ نساء 
  .پایانی این روایت را در ذیل روایت پیشین بیان کردیم

  شود یتدراج نمشاکر دچار اس. ٣
 مـال خواسـتم Uوندمن از خدا: ردمکعرض   به امام صادق کهدید گویزیعمر بن 

 بـه یا از او خواستم خانه. ردک یرد و باز از او فرزند خواستم، به من روزک یبه من روز
  :امام فرمود. مور استدراج باشدترسم که این ا یاز آن م.  به من دادیا من دهد، خانه

  .ستی استدراج نیگزار ؛ به خدا با سپاس)١٧حدیث ( »مع الحمد فال اهللاا وأم«

اد او یـد نعمت بر بندۀ گنهکـار اسـتغفار را از یاستدراج آن است که خداوند با تجد
ادت نعمت برای بندۀ شاکر ی ز،فیت شرین روایبر اساس ا. )٢/٢٩٨: ١٣٧۵طریحی، ( ببرد

َئن شـکَلـ :  شـکر اسـتۀست؛ بلکه نتیجـیاز باب استدراج ن َ ْ ِرمت ألزِ
َ َ ْ ُ َّنُکیـدْ  و )٧/ ابـراهیم( ْمَ

ِوالذ  :استدراج برای کافران است
َّ َین کَ ا بآیَ َذ ِ ُ َاتنَّ ْا سنستدرجھم مـن حیـِ َ ْ ُِ ْ ُْ ِ ْ ََ َث الَ َعلمـونَ یُ ُ َ ْ )١٨٢/ اعـراف( 

وا م  :دیفرما یز میو ن َفلما  َُس َّ َ ُا ذرکَ ِّ نُ َوا به  ْ َ َف ِ ْا علِ
ِ
ْ َ َ أَ ْ ْل ُ کَابَ َ َء حىت إذِّ

ِ َّ َ َا فرحوا مبٍ ِ ُ ِ
ا أخـذنَ َا أو ْ َ َ َا بغتـة فـإذُُ َ

ِ
ً َ ْْ َ ا ُ

َ مبلسون ُ ِ ْ ُ ْ ُ
 )۴۴/ انعام(.  
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   بهشت بر شاکران واجب است.۴
  :کند  میروایتچنین  بصیر از امام صادقابو

أخـذ یّنـه ل إ:ّ ثم قال.ّ له بها الجنةوجب اهللایشرب الشربة من الماء فیم لکّإن الرجل من«
شرب یـعود فیّ ثم حمد اهللایه فیشتهیه وهو یّنحیشرب فیّ ثم یّسمیه فی فیضعه علیاإلناء ف

ّ عز وجـل بهـا لـه وجب اهللای فحمد اهللایه فیّنحیّشرب ثم یعود فیّ ثم حمد اهللایه فیّنحیّثم  ّ
ا نوشد و خـدا بـه سـبب آن بهـشت ر  می آبی از شما شربتیمرد ؛)١۶حـدیث ( »ّالجنة
 گذارد و نـام خـدا یاو ظرف را بر دهانش م: امام سپس فرمود. ندک یش واجب میبرا
حمد خدا  برد و  میکه هنوز میل دارد آب را کنارسپس با آن. آشامد یبرد و آنگاه م می

نهد و حمد خـدا   میباز آن را کنار. نوشد  میگاه دو باره آن،سازد  میرا بر زبان جاری
بـرد و حمـد خـدا  یبـاز بـار دیگـر دور مـ. آشـامد ی و مـگـردد ی سپس برم،دیگو یم
  .ندک یش واجب مین سبب برایبهشت را بد Uوندخدا. ندک یم

بسا  ش همه جا در دسترس است و چهیبو کمهای بزرگ الهی است که  آب از نعمت
 بـر آن یسپاسـ انسان را بر نا،ن نعمتی ایآوریادخداوند با . انسان با غفلت از آن بگذرد

ْأفرأی  :کند یمذمت م َ ََ َمت املَ ْ ُ ِاء الذُ
َّ نَ ر َی  ُ َ ن املنزلـون٭َْش َ أأنمت أنزلتموه من املزن أم  ُ ْ

ِ ْ ُ ُْ ُْ ْـَ َ َ َ َ َْ ُِ ْ َِ ُ ُ ْ ْْ َـَش لـو ٭ُ ْ َاء جعلنـَ ْ َ َ َاه أجُ ُ ا ًاجـُ
َفلوال ْ َ کَ  ُ َرونَـْش ُ )کـشد کـه  یر مـی را بـه تـصویا روایت مذکور حالت بنـده. )٧٠ـ ۶٨/ واقعه

. بـرد  مـیکند و در خـوردن آن نـام خـدا ینوشد سه بار حمد م یکه م ی آبخداوند را بر
ف ی را توصـیا ت بنـدهی نمونه است و در واقع روایار تنها ب،تیدن آب در روایان نوشیب
اد مـنعم غافـل یـ نعمت او را از ید و هرگز فراوانیستا ی میکند که خدا را بر هر نعمت یم
شیدن آب تـا ایـن انـدازه شـاکر درگـاه الهـی اسـت ای که بر یک بار نو بنده. سازد ینم
کـه وی از ی است؛ چه آنشک از بندگان شاکر خداست که به حق سزاوار بهشت اله بی

ْإنا هدی گزینۀ  َ َ َّ ًناه السبیل إما شارکِ ِ َ َّ ِ َ ِ َّ ُ َا وإما کَ َّ ِ ًفوراَ ُ
 )شاکر بودن را برگزیده است و مـصداق )٣ /انسان 

ن منْشَ : کسانی خواهد بود که ْر ِ َ ُ َأس اکَ کَ
ٍ

َن مزاجھا اکْ َ ُ َ ِ ًفوراَ ُ
 )۵/ انسان(.  

  گزاریهای شکر  راه)ج
به ترتیب از شکر قلبی تـا زبـانی و ها   آنگیرند که مراتب  میه دسته جایُ ن،در این گروه
  :اند عملی آمده
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   با شناخت نعمتی شکرگزار.١
  : فرمودامام صادق. ١

او ه ه خدا بـکهر  ؛)١۵حدیث ( »رهاک شیّرفها بقلبه فقد أده بنعمة فعی علمن أنعم اهللا«ـ 
  .کرده استرش را ادا ک دهد و او آن را از دل بشناسد شینعمت

ّمن نعمة فعرفها بقلبه وحمد اهللا ظاهرا بلسانه فتم کالمـه حتـی  عبد ی علاهللا مما أنع«ـ  ّ ً
م قلـب آن را یاز صـمه کـ نـداد یا  بـه بنـدهی؛ خـدا نعمتـ)٩حـدیث ( »َیٶمر له بالمزید

ش یه براکند و سخنش تمام شود، جز آنکش یخدا را ستا شناسد و در ظاهر با زبانشب
  . امر شودیبه فزون

نعمت خویش را بشناسد و بدانـد  یکی از مراتب شکر نعمت آن است که انسان ولی
ته که نعمتی که به او اعطا شده از سوی خداوند است و به این امر اعتراف و اقـرار داشـ

َوم  چه ؛باشد ُا بمکَْ
ِ من نعمة فمن اهللاِ ّ َ ِ

َ ٍ َ ْ ِ ْ ِ )هـای الهـی را   در مقابل ایـن امـر کـه نعمـت،)۵٣/ نحل
ْفإذا مس اإل : تکذیب کند و از خود پندارد َّ َ َ َ

تـه  عـمل ِ ٍان ضر دعانا مث إذا خولناه نعمة منا قـال إمنـا أو
ْ ًِ

َ َ ُ َُ ِ
ُ َ َّ ََّ ِ َِ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ َ َ ٌّ ُ َ َْس

َل هیَب ِ َلِک فتنة وْ َ ٌ َ ْ ْن أکِ َ َ الَّ ُْ َ َعلمونَ یَ ُ َ ْ )۴٩ /زمر(.  
 یشناخت نعمت بـه آن اسـت کـه شـخص ارزش نعمـت را بـشناسد و آن را از سـو

ت نخست به صورت مطلق آمده است که صـرف شـناخت یآنچه در روا. خداوند بداند
  آنجـا کـه،ستیزگار نات قرآن سایکند، به ظاهر با آ  میقلبی نعمت در شکر آن کفایت

َعرفون نعمَی : فرماید می ْ ِْ َ ُ
ُی اهللا مث َةِ َّ ُ

ِ َروْنِکّ َ ْا وأکُ َ َلکـ اَ ْ ُُ ُ َافرونَ ُ ِ )فرمایـد  و نیز مـی)٨٣/ نحل: 
 َولئن سأل مـن نـزل مـن الـسم َّ َ ْ ِْ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ َاء مـَ َاء فأحیـِ ْ َ َ ـً َا بـه األرض مـن بعـد مو ِ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ َا لیِ َّقـولنَ ُ مـد هللا بـل أکـُ ْ اهللا قـل ا َ ْ َ ُِ ِّ ُّ ْ َ ْ

ِ
َ الُ ُْ ُ َ 

َعقلونَی ُ ِ ْ )دیفرما ی و م)۶٣/ عنکبوت:  َولئن سأل من خلـق الـسم َّ َ َ َ ْ َْ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ َات واألرض لیَاوَ َ َ ْ َ ْ َ مـد ِ ُقـولن اهللا قـل ا ْ َ ْ
ِ

ُ ُ ّ َّ ُ ُ
ْهللا بل أک َ ْ َ ِ َ الِّ ُْ ُ َعلمونَ یَ ُ َ ْ )صـرف شـناخت نعمـت از شـکر ،نپس از نظر قرآ. )٢۵/ لقمـان 
 دارد ین بـاب سـر ناسـازگاریـت ایگر روایکه با دکند، به خصوص آن یت نمیمنعم کفا

. »ا بلـسانهً ظـاهر عبد من نعمة فعرفها بقلبـه وحمـد اهللای علما أنعم اهللا«: آنجا که فرمود
 ی زبـانی حمـد و ثنـا،ت نـشان از آن دارد کـه در کنـار شـناخت نعمـتیـن روایظاهر ا

  .ز الزم استیپروردگار ن
 نخـست کـسانی را ۀآیـ. دهـد ی را به دست میات فوق نکات مهمیلیک دقت در آ

 ۀیـدو آ. کننـد  مـیشود که بر خالف شناخت قلبی خویش نعم الهی را انکار  میآوریاد
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 و یی به حـق ثنـاگو،د که پس از شناخت پروردگار منعمنکن یف می را توصی کسانآخر
 ،اتیـن آیـخداونـد در ا. کننـد ین مالزمـه را درک نمـیـوند و اش یحمد وی منتقل نم

د یـن را آفریه آسـمان و زمـک یسکه کند ک یافران را بنا بر اقرار خودشان ملزم به آن مک
 را در عبـادت یگرید دی او واجب است و نبایتنها حمد و سپاس برا خداوند است پس

ه آنچه گفتـه شـد بـر ایـشان کانند د ینمها   آنشتریکند که ب یان میرد و بک یکبا او شر
: شـود یآور مـیـادن مالزمـه را یـ قـرآن ای جایجا. )۴/٢٨٣ــ٣: ١٣٧٢ طبرسی،(الزم است 

 ِمد هللا الذَا
َّ

ِ ِّ ُ ْ َ َی خلق السمْ َّ َ َ َات واألرض وجعل الظلمَاوَ ُ ُّ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ
ِات والنور مث الذِ

َّ َّ ُ َ ُّ َ َین کِ َفروا بر یَ ْ ِ
ِّ َ ُِ

َعـدلونَ ُ
ِ ْ )١ /انعام( .

ف ی را توصـی چـرا کـه حـال کـسان؛دنت مورد نظر نداری با روایات فوق مخالفتیپس آ
برند بلکه نعمت  ی نمید که با وجود شناخت نعمت به حق شکر و سپاس منعم پنکن یم

 آن نعمـت بـر ی است که حمد خداوند را بـرایت حال کسانیکنند، اما روا یرا انکار م
ت یـن معنـا را تقویعه وجود دارد که ایز در منابع شی نیگریات دیروا. دانند یخود الزم م

  :کند یم
ّه نعمة فعرفها بقلبه وعلم أن المنعم علی علمن أنعم اهللاـ  رها وإن لـم ک شـیّ فقد أده اهللایً
  .)٣۶٩: ١٣۶٣ انی،ّابن شعبه حر(  لسانهكّحری

 حمـدهیرها مـن قبـل أن ک شـیّ فقـد أدمـن اهللا ّأنهـا ً عبد نعمة فعلمی علإذا أنعم اهللاـ 
  .)١/٣١۵: ١۴٠٨ نوری، طبرسی(

قـت اسـت کـه شـخص پـس از شـناخت ین حقیـت گواه این دو روای ایانیبخش پا
  .داردرا ش پروردگار ینعمت قصد حمد و ستا

   با حمد خدایشکرگزار. ٢
یدم شـن :علی بن ابراهیم با سلسله سند از عمر بن یزید روایت کرده است کـه گفـت. ١

  :فرمود می امام صادق
ر هـر ک؛ شـ)١١ حـدیث( »هـایّجـل عل وّ عـزَإن عظمت أن تحمـد اهللا و نعمةّلکر کُش«

  .ییرا بر آن حمد و سپاس گو Uونده خداکچه بزرگ باشد، آن است ی گرنعمت

  : به من فرمودامام صادق: دیگو  میصفوان جمال .٢
ْصغرت أو   ـ عبد بنعمةی علما أنعم اهللا« ْبرتکُ ّ إال أد“الحمـد هللا” : فقـالـ ُ  »رهاک شـیّ
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  الحمـدهللاا بـزرگ و آن بنـدهیـ دهـد، کوچـک یا  به بندهیخدا هر نعمت؛ )١۴حدیث (
  .رده استکرش را ادا ک، شیدبگو

بش گم کد مرید. رون آمدی از مسجد بامام صادق: دیگو  میحماد بن عثمان .٣
مـن ه اگـر خـدا آن را بـ ؛»رهکّحق ش ّرن اهللاک ألشَّی علّلئن ردها اهللا«: شده است فرمود

: امـام فرمـود. ه مرکـب را آوردنـدک نگذشت یزیچ. ادا کنمرش را ک حق ش،برگرداند
 ر خــدا راکحــق شــکــه  یقربانــت مگــر نفرمــود: ردکــ  عــرضیشخــص. »الحمــد هللا«

 مگـر ؛)١٨حـدیث ( » الحمـد هللا:ُ قلـتیألـم تـسمعن«:  فرمودگزارم؟ آن حضرت می
  گفتم؟ الحمدهللاکه  یدینشن

در . ان شده اسـتی بیگزاری شکر برایش خداوند راهی حمد و ستا،اتین روایدر ا
ترین و بهترین وسیله برای اظهـار سـپاس در برابـر لطـف   زبان ساده،ها روابط میان انسان

افتـد کـه صـاحب   مـی، اما بسیار اتفاقزحمت بیشتری داردتشکر عملی . دیگران است
قرآن کریم بـا حمـد . همان تشکر زبانی برای او گواراتر استنعمت نیازمند آن نیست و 

 شمارش را های بی ن و رحیم است و نعمتا پروردگاری که رحم؛شود  میپروردگار آغاز
 ایـن حمـد و ،نیاز است چه خدا از حمد بندگان نیز بیگر. بر بندگان ارزانی داشته است

نمـاز کـه . توانـد باشـد  مـیاز اوگـزاری  سپاس بهترین و پرکاربردترین ابزار برای سپاس
  .است برترین عبادت دینی است پر از تحمید و تسبیح خداوند

ش یبـه حمـد و سـتا م وجـود دارد کـه بنـدگان رایکـر آیات فراوان دیگری در قـرآن
َإذ : دینما یهایش دعوت م خداوند در مقابل نعمت ر اهللا واَا جِ ُاء  ُْ َلف ْ َ ِ ّ ْ َ ْ ورأی٭َ َ َ َت الناس یـَ َ َّ َدخلون َ ُ ُ ْ

َین اهللا أفوِ دِىف ْ َ ِ ّ
مد رب٭اًاجِ   ِّ َ ِ ْ َ ِ ْ ِّ َفس  حضورشان در بهشت ِبهشتیان در شکرگزاری. )٣ــ١/ نصر( َكَ
ِمـد هللا الـذْوا اُالَقـَو : کننـد  می حمد استفادهۀاز واژ

َّ
ِ ِّ ُ َی هـدَ َا هلـَناَ ْا لنھَّنـُا کَمـَا وَذِ َ َتـدیِ ِ َ لـوالَ َ هـدْنَأ َ ُنا اهللاَ ّ َ

 
طبرسی، ( ر آن استک جهت شی الهیها رات اعتراف به نعمتین گونه تعبیا .)۴٣/ رافاع(

١٣٧٢ :۴/۴۶٩(.  

  ستوها از ا که نعمت ایناعتراف بهخداوند و  با تحمید یشکرگزار. ٣
  : فرمودعمیر از اسماعیل بن فضل روایت کرده است که امام صادق ابن ابی. ١

ْهم ما أصبحت بّالل« :در هر صبح و شام که درآیی، ده بار بگو َ  یة فی من نعمة أو عافیّ



  

ی 
کاف

کر 
ب ش

با
ش 

نج
ر س

د
رآن

با ق
/ 

شها
ژوه

پ

۴٧  

ّا رب حتـی ّیها عل برک الشك الحمد ولكل. ك لكیشر  الكدوح كا، فمنی أو دندین  یّ
ا یـن یـه نـسبت بـه دک یتیا عافیهر نعمت و ! ایخدا؛ بار)٢٨حدیث ( »ا وبعد الرضیترض
از ! روردگـاراپ. ی نـداریک و شـرییتـایکتـو . ستین صبح دارم از جانب توا در ایدن

 تا آنگاه که خشنود شـوی و پـس از ، تو راْ حمد و شکریمن داده ه بک یجهت نعمت
  .خشنودی

  :امام سپس فرمود
  .یرده باشکر نعمت خدا را بر خود در آن روز و آن شب ادا ک ش،یین گویتو اگر چن

ْما أصبحت ب«به حسب ظاهر هنگام شام به جای  ْما أمـست بـ«، » من نعمةیَ  مـن یَ
  .شود  میخوانده» مةنع

عمیر از حفص بن  در حدیث دیگری که پس از این حدیث قرار گرفته است ابن ابی. ٢
َبخت   : فرمود روایت کرده است که امام صادقیرَ

ّفسم.  إذا أصبحكقول ذلی ان نوحک« ن را ی نوح هر بامداد ا؛»اًورکا شً عبدك بذلیُ
  .ده شدیام نبسیار شاکر ۀه بندکگفت و به آن سبب بود  یم

  :فرمود رسول خدابه نقل از نیز امام 
  .افتیه با خدا راست گفت نجات ک؛ هر )٢٩ حدیث( » نجااهللا من صدق«

هـای شـکرگزاری اسـت کـه در  چنان که در مورد پیشین آمد حمد الهی یکی از راه
خاسـتگاه ه که مشتمل بر اعتراف بـه داین حدیث شریف در قالب ذکری جامع ارائه ش

یـن دعـای شـریف در های ا فرازۀهم. ح و تحمید خداوندگار استیها و تسب نعمت الهی
در فراز اول دعایی که حـضرت توصـیه نمـود، ایـن آیـه از قـرآن . استآیات قرآن هوید

َومـ  :نمایان است ُا بـمکَْ
ِ مـن نعمـة فمـن اهللاِ ّ َ ِ

َ ٍ َ ْ ِ ْ ِ... )شـکر خداونـد را ،و نیـز فـراز بعـدی )۵٣/ نحـل 
کَو...   :فرماید که قرآن می چنان ،دانستهموجب خشنودی او  ُإن  َْش ْ َروا یِ َلُکرضه ُ ُ َ  )٧/ زمر( ...ْمْ
آیـات قـرآن ایـن  برگرفته از ،»هر صبح و شام این دعا را بخوان«: و اما اینکه امام فرمود

ون : است َان اهللا حني متسون وحني  َ َُ َِ ْفس ُ َ َِ َِ ُ ْ ُ ِ ّ ْ ُ مد ىف الس٭َ َّ وله ا ِ ُ ْ َ ُْ َ َماوات واألَ ْ َ َِ ِّرض وعشَ َ َ ِ َا وحني تظھـرونًّیْ ُ ِ ْ ُ َ ِ َ 
 اسـت، از نظـر ییایـبرکه بـه سـاحت یـح و تنزیه در مقام ارشاد به تـسبیآ«. )١٨ ـ١٧/ روم(

گانگـان جـدا یمان مبذول داشته و آنان را از بی اهل اۀبارکه درهایی   نعمتیگزار سپاس
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 بـر ارشـاد بـه یه مبنـیـ خطـاب، آۀنیو به قرده یظهور رسانه  آنان را بیاز ذاتی و امتنموده
حـسینی ( »دیام نمایمان بدان قی اهل اه،برد ه در اوقات نامکح و حمد پروردگار است یتسب

اد کـرده، یهای مذکور را   زمان،حی تسبیکه خداوند برا دلیل آن.)١٢/٣٩۵: ١۴٠۴همدانی، 
 آوریهـا یـاد ها نعمـت د نعمت الهی هستند و در آن زمانیاوقات تجدها   آنهکآن است 

  .)٨/۴۶٨: ١٣٧٢طبرسی، (د نگرد می
ْفاصرب : فرماید  مینیز خداوند خطاب به پیامبرش ِ ْ َ َ َ ما َ ِولون و َ ْ ِّ َسـ َ َ ُ ِّمـد ربـُ َ ِ ْ ِ قبـل طلـوع َكَ

ُ ُ َ ْ َ
ــ َالــشمس وقبــل غرو ِ ُ ُ َ ْ َ َ ِ ْ ْا ومــن َّ ِ ْلیــل اِءَنــاآَ َّل  وأطــراف النَّ َ َْ َْ َ ِّ َفــس َ

َّار لعلــَھــِ َ َ َ ترضــَكِ ْ در آن دعــای . )١٣٠ /طــه( یَ
  .کرد تسبیح و تنزیه بود  میشریف نیز آنجا که از خدا نفی شریک

 اما آیات ، دو زمان صبح و شام مطرح شده است،ر حدیثۀ شایان توجه اینکه دنکت
ایـن مطلـب . دننـک  مـیها مانند هنگام ظهـر را نیـز مطـرح ای دیگر از زمان  پاره،کریمه

الخطاب دیگر  شود؛ چون دو زمان صبح و شام فصل  نمیات با حدیثموجب تفاوت آی
 هاست و در حدیث نیز به عنوان حداقلی به این دو زمان اکتفا شده و هـر کـس در زمان
  میان آن دو زمان را نیز تحت پوشش قـرارۀ فاصل،حمد و تسبیح پروردگار را گویدها  آن
ه این دو زمان اشاره شده و بـه عنـوان شده نیز نخست بشاهد آنکه در آیات یاد. دهد می

 دوم که خطاب به پیامبر است به دلیل اشتیاق آن حـضرت ۀآیدر پایه قرار گرفته است و 
  .ه استشدهای بیشتری پیشنهاد   زمان،به ذکر پروردگار

  شـکور خداونـدۀ را بندقرآن حضرت نوح، همان گونه که در روایت اشاره شد
َّذری : نامد می ِّ ْة منُ َ َ محلنَ ْ َ ح إنه اکَ َا مع  ُ َّ ِ ٍ

ُ َ ًن عبدَ ْ َ ُا شـکَ کنـد کـه   مـیآیا قـرآن تـصدیق. )٣/ اسراء( اًورَ
کرده است؟ پاسخ این مطلب مثبـت اسـت و   میحضرت نوح هر صبح خدای را تسبیح

 خداونـد بـه پیـامبر ، طـه آمـدۀآن گونه که در سور. از قرآن استخراج کرد توان آن را می
ها داده است و قـرآن پیـامبر را راهـرو دیگـر  در این زمانرا  پروردگار اسالم امر به تسبیح

  اشتراکاتـشان را یـاد،خوانـد و در وحـی و دیـن و ماننـد آن  مـیپیامبران و از جمله نـوح
ْإنـا أوحی : کنـد می َ ْ َ َّ ْنـا إلیـِ َ ِ ْمـا أوحیَ کَكَ َ ْ َ َنـا إىلَ

ِ یـَ ح وا  ِّ ِ َّلن َ
ٍ

ْ مـنَنيُ ِ بعـِ ِ ْ َ )؛ )١۶٣ /نـساء یـ ِّوإذ أخـذنا مـن ا ِ َّلن َ ِ َ ْ َ َ ْ
ِ  َنيَ

ــ ْمیثــاقھم ومن ِ َِ ْ ُ َ ْ ومــنَكَ ِ ُلکــشــرع  ؛ )٧ /احــزاب( ٍحُ َ َ َ َ َّ مــن الــدین مــا وْمَ َ َ ِ
ِّ َ حــا والــذی أوحیِ ْ بــه  َ ًْ ََ

ِ
َّ ُ ِ ــِ ْنــا إلی َ ِ  َكَ

  .)١٣ /شوری(
 ذکـر نکه بعـد ازیکه با توجه به ا»  نجامن صدق اهللا«ز آمده است یت نیان روایدر پا
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ح  :یفه دارد شرۀین آی نوح آمده است اشاره به انام ًو ُ َا إذ نَ ْ
بنَادِ َی من قبـل فا ْ َْ َ ْسـ َ ُ َ ْ یِ ْا لـه  َّ َ َف ُ ُاه وأهلـه َنـَ َ ْ َ َ ُ

ْلَکمن ا َ ِرب العظِ َ ْ ِ  است کـه صـادقان را نجـات یاله ن قانون جاودانیالبته ا. )٧۶/ انبیـاء( ِميْ
ِوالـذ : قین دانسته استّ متۀا از جمل صادقان ر،خداوند در قرآن. بخشد یم

َّ ِاء بالـصدق َی جـَ ْ ِّ ِ َ
َوصدق به أول ُ

ِ ِ
َ َّ َ َ  املتقونَكِئَ ُ َّ ُُ ْ ُ

 )آنگاه متقین را اهل نجات دانسته است. )٣٣/ زمر : ی ْوأ َ ْ َ ِنـا الـذَ
َّ َین َ

َآمنوا واک َ ُ َّا َ َ َقونُ ُ
 )ونـد دق بـا خدا کـه از در صـی کس،بنابراین به شهادت قرآن. )۵٣/ نمل

افتگان است ی رد از نجاتین قرار گی متقۀدر زمرکه  سیوسته است و کین پید به متقیآدر
آمـده و علـت آن  دیبـا تـشد» ّصدق« وافیالدر . افتندیروانش نجات یکه نوح و پ چنان

که ایـن نای در آخر حدیث اشاره دارد به که شاید امامشده است چنین توضیح داده 
 آنجا که خودش را به این صفات توصیف کرده ،وند سبحان هستندکلمات تصدیق خدا

 ،با این وجه و توضـیح. )۴/٣۵٢: ١۴٠۶فیض کاشـانی، (دهد   میاست و گواهی بر توحیدش
َشـھد اهللا أنـه ال إلـه إال هـو واملال : شود  میای دیگر بر شواهد حدیث افزوده آیه َ ْ َ َُ ُ َّ َ

ِ َِ َُ َّ َ ّ َ ِ ِة وأولـوا العـملَکـِئَ
ْ ُِ

ْ ُ ُ َ 
ِقائ َِکا بالقسط ال إله إال هو العزیز اًمَ ْ ُ ِ َ ْ َ َْ ُ َّ َ

ِ َِ ِ ْ ِ تـوان ایـن نکتـه را   مـیبر توضیح فیض. )١٨ /آل عمران( ُميِ
ها را  افزود که این کلمات همین گونه تصدیق خداوند سبحان است آنجا که تمام نعمت

  .داند  میاز خود

   با تسبیح و تحمید و ادای حق مالی شکرگزار.۴
ه کـ اسـت یّر حـدک شـیا برایآ: ردمک عرض به امام صادق: دیگو  میریبصبوا. ١

سـت؟  ادامکـ: ردمکـ عرض. یآر: ر محسوب شود؟ فرمودکشا. چون بنده انجام دهد
 مالـه یه فـیـما أنعـم علی فکانإن  ومالٍل و أهی فهی نعمة علّلک ی علحمد اهللای« :فرمود

د و یـگو  مـی خانواده و مـال او داده سـپاسه نسبت بهک یخدا را بر هر نعمت (»ّ أداهّقح
َ : ست فرمودۀ خداونـد ان بابیو از ا) اگر حقی در آن اموال هست بپردازد ْ ِان الـذی ُسـ

َّ َ
َر لن َ َ َّ َا ومَذَا هَ َنا لـه مقـرننيُا کَ ِ ِ

ْ ُ ُ َ َّ
  .سـت فرمـودۀ خداونـد متعـال ان بابینیز از ا :  ًرب أنـزلىن منـزال َ ْ ُ ِ

ْ
ِ ْ َ ِّ َ

َمب ًاراکُ ُ وأنت خريَ ْ َ َ ْ َ َ املنزلنيَ ِ ِ ْ ُ ْ و  رج صدق واجعل ىل من لـدن ْرب أدخلىن مدخل صدق وأخرجىن  ُ ْ ْ َْ ْ ِ ِ ْ ََ ْ َ ْ ٍَ ٍِ َِ َ ْ ُ
ِ ِِ ْ ََ َُ ْ ِ ْ ِّ َ سـلطَكَ ْ ا ًانُ

ًري ِ   .)١٢حدیث ( اَ
شود   می بندگی محققۀ شکر خداوند در سای، بر اساس آیات قرآن،چنان که گذشت

با ، روش این امر در اموال.  آن در جهت بندگی خداستگیری به کار،و شکر هر نعمت
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ه از قـرآن بـه عنـوان یـ سـه آ،تیـ ایـن رواۀدر ادامـ. شـود  مـی حقوق آن محققپرداخت
 حقـی کـه هنگـام ،به تعبیر فـیض کاشـانی. ان شده استی از شکر خداوند بییها نمونه

 سـوار شـدن بـر  آن است که هنگام،سوار شدن، در برابر نعمت الهی الزم است ادا شود
 آن سخنی گفته شود که خداوند سـبحان بـرای ،کشتی یا مرکبی که خداوند انعام کرده

َلُکوجعل  : آموزش و ارشاد بندگان بیان فرموده است َ َ َ ْم مـن الفلـَ ُ ْ َ ِ َ واألنعـِكْ ْ َ ْ َام مـَ کِ َا  ْ َبـونَ ُ لتـستووا ٭ُ َ َْ ِ َ ُ ظھوره مث تذرکَ ُُ ْ َ َّ ُ
ِ ِ

ُوا نعمة ربمکُْ ِّ َ َ َ ْ ْذا استویِ إِ َ َ ْ ْمت علیَ َ َ ْ ولوا ُ َه و ْ ُس ُ ُ َ َ ِان الـذِ
َّ ر لنـَ َی  َ َ ـَّ َا ومـَذَا هـَ ِنـا لـه مقـرنُا کَ ِ

ْ ُ ُ َ  /زخـرف( َنيَّ
ِرب أنـزلىن :  و هنگام فرود آمدن از آن دو بگویـد)١٣ــ١٢

ْ
ِ ْ َ ِّ َ... منـزل یـا بـه  و هنگـام ورود

ِرب أدخلىن : خانه بگوید
ْ ِ ْ َ ِّ َ... )١۴٠۶ :۴/٣۴٨(.  

 قبلش ۀی دوم بهتر است همراه آۀیآ.  نخست بر شکر خداوند آشکار استۀیآداللت 
ْفإذا استوی : ان شودیب َ َ ْ َ َ

َت أنت ومن معِ َ َْ َ َ َْ ْ  الفلَكَ ُ ْ َ مـد هللا الـذِكَ ِ فقل ا
َّ

ِ ِّ ُ ْ َ ْ
ِ

ُ انـَ َی  َّ ِا مـن القـوم الظـاملَ ِ َّ
ِ ْ َ ْ َ ِّ وقـل رب ٭َنيِ َ ْ ُ َ

ِأنزلىن
ْ
ِ ْ َ... )ی از ا ت به عنوان نمونـهی که در روایا هیداست آیکه هو  چنان.)٢٩ ــ٢٨/ منونٶم

یش از آن  خداوند دانسته شده است دعا و درخواست است و با انضمام آیۀ پیگزارشکر
ت یـ کـه در روای سومۀین است آیهمچن.  خداوند آشکارتر استیگزارداللتش بر شکر

ْومن اللیـ : به آن اشاره شده است َّ َ ِ دَ ْل  ـ َّ َ َفت َ َ بـه نِ ِ َافلـة لـِ ً َ َ عـىسَكِ ْ أن َ َ ْ َعثـَ ُّ ربـَكَ َ مقَكَ مـودًامـَ ًا  ُْ ِّ وقـل رب ٭اَ َ ْ ُ َ
ِأدخلىن

ْ ِ ْ َ... )پـس چگونـه ،این آیه نیز تنها دعایی به درگـاه خداونـد اسـت .)٨٠ــ٧٩/ اسراء 
 از قـرآن ییبـایتـوان بـه ز ی خداونـد باشـد؟ پاسـخ را مـیگزاری از شـکرا تواند نمونه یم
َوق : افتیدر ُال ربمکَُ ُّ َ ِ ادعوىنَ ُ ب ْ َلُک أ ْ ِ

َ ْس ِم إن الذَ
َّ َّ ِ َـین ْ َربون عـن عبـْسَتْکَ ِ ْ َ َ ُ ِادىتِ َ سـیَ َدخلون جھـ دَ َ َّ َ َ َ ُ ُ ِاخـرْ  َینِ

ه کـ دعا عبادت آمده اسـت تـا بفهمانـد ۀبار دوم به جای کلم ،اتین آی در ا.)۶٠/ غافر(
شود   می و در بخش بعد مشخص)١٧/٣۴٣: ١۴١٧ طباطبایی،( عبادت است یدعا خود نوع

  .که عبادت خود نوعی شکرگزاری به درگاه خداوند است

  ان نعمتی با بیشکرگزار. ۵
ِّوأمـا نبعمـة ربـ :  در مـورد سـخن خداونـداز امام صـادق: دیفضل بقباق گو ََ ِ َ ْ ِ ِ َّ دثَكَ  ْ ِّ َـ َ 

  :فرمود. پرسیدم
ه به تو نعمت عنایت کس ک؛ آن »كی وأحسن إلك وأعطاكّما فضل بكی أنعم علیذال«

  .کرد با برتری و فضلی که به تو داد و عطایی که به تو بخشید و احسانی که به تو کرد
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  : امام فرمودسپس
ن خداونـد و یـامبر نیـز دیـ؛ پ)۵حـدیث ( »هیـ وما أنعم به علنه وما أعطاه اهللای بدَثَّحدف«

  .گفت رزانی داشت، بازهایی را که به او ا آنچه را که به او عطا فرمود و آن نعمت

؛ خوانـد  مـیهـایش فـرا  نعمـتیمردم را به یادآورقرآن،  از ه آی١۵خداوند در حدود 
ُواذرک : مانند ُ ْ َوا نعمَ ْ ِ اهللاَةِ َعلْی ّٰ ْم وما أنُکَ َ َ َ َعلْیزل ْ َ َ ْلِک من اْمُکَ َ ْکتاب واِ ِ

ْ َ ِ َمة یَ ِ ُعظکـَ ُ ِم بـهِ ِ ُ )٢٣١/ بقـره(. 
هـایی  ً نوعـا نعمـت، شـده اسـتهـا  آنآوریآیات امر به یـادهایی که در این  البته نعمت

اد یـ ْرکـذ. )١/۴۴۴: ١۴١٧،  و سـالمزیـن: ک.ر(هـستند بزرگ و الطافی ویژه از سنخ معنـوی 
 ۀا ادامـیـا با قلب و یا هر دو و چه پس از فراموشی باشـد ی چه با زبان باشد ؛ردن استک

  .)۴/٣٠٨: ١۴١۴، ابن منظور؛ ١٧٩: تا بی،  اصفهانیراغب(حفظ پیشین 
 یبخـش  نعمـتامام صـادق.  است متن حدیث خطاب به رسول اکرمه دریآ

 کـه یالفاظ. است ان نمودهی اعطا و احسان ب،لتیامبرش را با سه عنوان فضیخداوند به پ
ز یـقـرآن ن. همـه برگرفتـه از قـرآن اسـتبـرد  میفه به کار ی شرۀین آیر ای در تفسامام

 افـضل در قـرآن بـه دو معنـ. کند یان میر بین سه تعبیرا با همامبرش ینعمت خداوند بر پ
خداوند . )۵/١٨٢: ١٣٧١قرشی، (ه و احسان و رحمت ی عط.٢؛ ی برتر.١:  استار رفتهک هب

َّإال  :کنـد یان مین گونه بیامبرش را ایفضل خود بر پ ِّ رمحـة مـن ربـِ َ َْ ِ ً َ َ إن فـضله اکَكْ ُ َ ْ َ َّ ْن علیـِ َ َ  اًريِبـَ کَكَ
امبرش یـخطاب بـه پ خداوند .)همان( نیز به معنای بذل و احسان است عطاء. )٧٨ /اسراء(
ْنا أعطیِإ  :دیفرما یم َ ْ َ َوثْلَک اَكاَنَّ نعمت دادن به دیگری :  احسان به دو معناست؛)١/ کـوثر( َرْ

ۀ  کریمـۀدر آیـ .)١١٩: تـا بـی،  اصـفهانیراغب(و دانستن دانشی نیکو یا انجام کرداری نیک 
 ِأحس ْ َن کَ ْا أحسن اهللا إلیَمْ َ ِ ُ ّ َ َ ْ   . معنای نخست لحاظ شده است)٧٧/ قصص( َكَ

 ،ه دانسته شـده اسـتین نعمت در آین به عنوان مصداق ایت، دی روایانیپا در بخش
َلیـَا : ن را اتمام نعمـت دانـسته اسـتید اکمال زیم نیکه قرآن کر چنان ْوم أکْ َ َ ُلکـملـت ْ َ ُ ْ ْم َ

َعم وأمتمت َینُکِد ُ ْ َ ْ َ َ ِم نعمىتُکَلْیْ َ ْ ِ ِ ورضْ َ َلُکیت َ َم اإلسالُ ْ ِ
ْ ِم دُ   .)٣ /مائده( اًینَ

   با عبادتیشکرگزار.  ۶
 امبریـاو بـه پ. شه نزد وی بودی نوبت عاِ شبرسول خدا:  فرمودامام باقر. ١

ه خـدا گنـاه گذشـته و کـ بـا آن،یانداز یرنج مه چرا خودت را ب!  رسول خدایا: گفت
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 شـکوری ۀ؛ آیا بنـد»اًورکا شًون عبدکا عائشة أال أی«:  است؟ فرموددهیرا آمرزو  تۀآیند
 سـبحانه یستاد تا خدایا یش می پایها  انگشتی روخدا رسول: امام فرمود! نباشم؟
َا أنزلنَ مَهَط :  نازل فرمودیو تعال ْ َ ْ ْا علیَ َ َ القرآن لتشىقَكَ ْ َ ِ َ ْ ُ ْ

 .  
َغفر لَیِل : ه از قرآن اشاره داردین آیشه به ایسخن عا َ ِ َ اهللا مَكْ ُ دم من ذنبّ ِا  ْ

َ ْ ِ َ َّ َ َ ومَكَ ُا تأخر ویَ َ َ َّ َ ُمت نعمته َ َ َ ْ ِ َّ ِ
ْعلی َ ْ وَكَ َ َدیَ َ صرَكِ َمستِقا ًاطِ ْ ًُ )ند که ی را گوی شاکر است و کسۀشکور اسم مبالغ ١.)٢/ فتح
ف یت شـریـان رویـدر ا. )۴/۴٢۴: ١۴١۴؛ ابن منظور، ٣٢۴: ١٣۶٨ سمعانی،(کند  یاد شکر میز
ر و ک شـیعبـادت نـوع«. ونـد داده اسـتی عبادت خویش را با مفهوم شکر پامبریپ

ن یتـر ی خضوع و فروتنی توأم بـا عـالۀن درجیرا عبادت آخری آن است؛ زۀباالترین درج
، یهای اصلی چون آفـرینش زنـدگ م و بزرگداشت است و تنها در برابر نعمتی تعظۀمرتب

ها را ندارد  ن نعمتی دادن اییس تواناک چی بزرگ هیداجز خ. ل شایسته استینیرو و م
برخی از ما سزاوار تـشکر از سـوی دیگـران هـستیم امـا . ستپس پرستش مخصوص او

 طبرسـی،(» ز است اما عبادتشان خیریاطاعت غیر خدا جا. سزاوار پرستش دیگران نیستیم
١/١٠١: ١٣٧٢(.  

َبـل اهللا   :قرآن مـشاهده کـرد تدر آیارا توان پیوند میان شکر و عبادت  میهمچنین  َّ ِ
ُفاعبد وک َ ْ ُ ْ ِن من الـشارکَ ِ َّ َ گزاری خداونـد در بنـدگی  شـکر،بر اساس آیـات قـرآن. )۶۶ /زمر( َینِْ

 بنـدگی خداونـد اسـت راه شـکرگزاری نیـز ۀپس نماز و عبادت کـه نـشان. متبلور است
َوهو   :آیاتی دیگر از قرآن نیز شاهد بر این روایت است .هست ُ ِالذَ

ْی جعل اللیـَّ َّ َ َ َل والنھـَ َّ َ ًار خلفـة َ َ ْ ِ َ
َملن أر َ ْ َ َاد أن یـِ ْ َ َذرکَ َّ َ أو أرَّ َ ُاد شـکَْ ُ َ وعبـ٭اًورَ ِ َاد الـرمحَ ْ َّ ِوالـذ... ِنُ

َّ َیین َ دِبَ ًتـون لـر  ـَّ ُ ْ ِ
ِّ َ ِ َ َا وقیُ ِ از . )۶۴ــ ۶٢ /فرقـان( اًامـَ

 اسـت یقی حقـایآوریادو ر، رجوع که مراد از تذکد یآ یر به دست مکر و شکمقابلۀ تذ
ه کـد یـآ یز به دست میو ن... ید باشده در فطرت انسان نهفته است که همان ادلۀ توحک

 زیبـایی یهـا  بر نعمتونده ستایش خداکآن گفتار و کرداری است » ورکُش«منظور از 
ن گفتار و کردار، به طور قهری بر عبادت و اعمـال ی داشته است و ایه ارزانکرا برساند 

                                                                 
اند   نسبت داده شده است وجوهی را بیان داشتهر پیامبه شریفه بۀشیعیان در توجیه ذنبی که در این آی. ١

انـد کـه بـه  ا اهل سنت اقوالی دیگر را بیـان کـردهحضرت تعارضی نداشته باشد؛ امآن تا با مقام عصمت 
 همچنین روایتی از ).١٢/١٩۶: ١٣٧٨طیب، : ک.ر (کلی با شأن و جایگاه نبوت و عصمت بیگانه است

  .)۵/٨٣: ١۴١۶ ،بحرانی: ک.ر(است   در تفسیر این آیه نقل شدهامام رضا
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 خداونـد ،فهیات شـریـن آیدر ادامۀ ا. )١۵/٢٣۶: ١۴١٧طباطبایی، ( شود ی او منطبق مصالح
 کــه ی بنــدگان؛ش ســتوده اســتی خــویداران بــه عبــادت را بــا وصــف بنــدگ زنــده شــب

ونـد کـالم یب پین ترتیبه ا .اند ش قرار دادهی از خداوند را مقصد عبادت خویشکرگزار
  .شود ی با قرآن آشکار مامبریپ

ــین خ ــد پهمچن ــداون ــامبری ــل نعمت ــادت ی را در مقاب ــه عب ــوده ب  کــه عطــا فرم
ْطیْعَأا َّنِإ : خواند یم فرا َثرْوَکْل اَاكَنَ ِّفصل٭ َ َ ِّ لربَ َ  جهت یامر به نماز و قربان .)٢ـ١/ کوثر( َـْرْاَ وَكِ
  .)١٠/٨٣٧ـ٩: ١٣٧٢ طبرسی،( م استی در برابر آن نعمت عظیرگزارکش

   با سجدهیگزارشکر. ٧
 بـر پـشت شـتر ره ی در سفر رسول خدا که روایت شده استز امام صادقا. ١
: ردندک اصحاب عرض ،چون سوار شد. ردکاده شد و پنج بار سجده یناگاه پ. سپرد یم

  :؟ فرمودیرده بودکنون نکه تا ک یردک یارک! یا رسول اهللا
 ّلکـ ل؛اًرکشـ ُ فـسجدت هللاUات مـن اهللار ببـشایّ فبـشرنلی جبرئیاستقبلن. نعم«

مـن ه ب Uوندشم آمد و از جانب خدایپ لیجبرئ. ی؛ آر)٢۴حدیث ( »ً سجدةیبشر
  .یک سجده هر مژده ی برا؛ردمکر ک شۀ خدا سجدیمن برا.  دادییها مژده

  : روایت کرده است که فرمودّیونس بن عمار از امام صادق. ٢
نـزل ی فلاًکبان راکفإن . هللا اًکر التراب شیّضع خده علی فلUم نعمة اهللاکر أحدکإذا ذ«
 یّضع خـده علـیـ فل، النـزول للـشهرةیقدر علـین یک التراب وإن لم یّضع خده علیفل

ّفه ثـم لک یّضع خده علی فل،قدریفإن لم . قربوسه  »هیـ عل مـا أنعـم اهللای علـحمـد اهللایّ
د یـ خـدا باۀرانکاد آورد، بـه شـی را U از شما نعمت خداوندیکیگاه  هر ؛)٢۵حدیث (

از   گذارد و اگرک خایاده شود و چهره روی گذارد و اگر سوار باشد پکگونه بر خا
ف کـن گذارد و اگر نتواند، چهره بر ی زۀوهک یاده شود چهره رویم شهرت نتواند پیب

  .دیده سپاس گویه به او بخشک ی سپس خدا را بر نعمت،دست گذارد

. ردمک  میرینه سیف مد اطراالحسنوهمراه حضرت اب: دیهشام بن احمر گو. ٣
. ن نهـاد و بـه سـجده افتـاد و همچنـان طـول دادییب خود پـاک از مریناگاه حضرت پا

؟ یردکـ سـجده یطـوالن: ردم قربانـتکـمـن عـرض . رد و سوار شـدکسپس سر بلند 
  :فرمود
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ّر ربکُ فأحببت أن أشّی بها علًرت نعمة أنعم اهللاک ذّإننی«  یاد نعمتـیـ؛ به )٢۶حدیث ( »یَ
  .ر گزارمک پس دوست داشتم پروردگارم را ش،من عطا فرمودهه ه خدا بکم افتاد

راهـی بـرای  خـضوع در مقابـل خداونـد را بـه عنـوان  سجده و،فیات شرین روایا
اری مطـرح زگد پیشین عبادت به عنوان طریـق شـکردر مور. دنکن ی می معرفیشکرگزار

: فرمایـد  مـیآن کـریم چنان که قـر،خداوند هم بخشی از عبادت است شد و سجده بر
 َوإذ ق ْ

ِ َالــت املالَ َ ْ ِ
َئکــَ ــِ َة ی ُا مــرميُ َ ْ َ إن اهللاَ ّ َّ َ اصــطفِ َ َ وطھــرِكاْ َّ َ َ واصــطفِكَ َ ْ َ ِكاَ ــَس َ ــِ َاء الع ْ ِاملِ ــ٭َنيَ ُا مــرميَ ی َ ْ ــىتَ ِ اقن ُ ــْ ِّ لرب َ  ِكِ
د ِوا ـُ ْ َی وارکَ ْ ِی مــع الــراکِعــَ َّ َ را در  میرمــ  مالئکــه، در ایــن آیــات.)۴٣ـــ۴٢ /آل عمــران( َنيِعَ

آورند و به شکرانۀ جایگاهی که در اختیـار او قـرار گرفتـه  ی او می که برایمقابل بشارات
: ١۴١٧ طباطبـایی،( دنـخوان ی به اطاعت و عبادت خاضعانه و سجده و رکوع فـرا مـ،است

 در اینجا سجده مقدم شـده اسـت چـون سـجده در شـکر نقـش بیـشتری ایفـا. )٣/١٨٩
ِمـع الـراک . اری اسـتزگمقام شـکر، در اینجاکند و مقام  می َّ َ َعنيَ ِ نیـز اجـازه بـه مـریم در 

 کـه فرقـان ۀدر آیـات سـور. )٣/٩۵: ١۴٢٠، ابـن عاشـور(برگزاری نمـاز بـه جماعـت اسـت 
  .شکر خدا قرین با سجده و قیام در شب آمده بودنیز گذشت 

ین دهـد کـه هنگـام ورود بـه آن سـرزم  مـیاسـرائیل فرمـان خداوند به بنـیهمچنین 
َوإذ قلنـا ادخلـوا هـذه القریـ : کنان وارد شـوندکنان و استغفار پرنعمت سجده ْ َ ْ ِ ِ َ ُ ُْ ْ َ ُ ْ

ِ َفُکة َ ْلـوا منھـا حیـَ َ َ ْ ِ ُث ُ
دا وقولـوا حطـة نغفـر  ُلکـشئمت رغدا وادخلـوا البـاب  َ ْ ِ ْ َ ٌ َّ ِ ُ ُْ َ ًَ ـًَّ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ خطایـْمِ َ ْامکَ َ وسـنُ َ َزید احملـسننيَ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ِ )معنـای .)۵٨ /بقـره 

گـزاری خداونـد   خم شدن به قصد تشکر و سپاس،جود هنگام ورود از درگاه آن شهرس
: ١۴٢٠ابـن عاشـور، ( آن کوتـاه بـوده اسـت ِکـه درل و اظهار فروتنی بوده اسـت نـه آنمتعا
  .)١/۴٨: ١٣٧٧؛ طبرسی، ۴٩٨/١

   با اجتناب از محارمیشکرگزار.  ٨
 از یر نعمـت دورکشـ ؛»ر النعمـة اجتنـاب المحـارمکشـ«:  فرمـودامام صـادق. ١

» نیّ رب العـالمالحمـد هللا«:  و تمام شکر آن است که شـخص بگویـد.ست امحرمات
روایت هم بیانگر شکر عملی است که پرهیز از محرمـات الهـی باشـد و  این .)١٠حدیث (

مطابقت این روایت با آیات قرآن با توجه به مطلبی که در بخـش . هم بیانگر شکر لسانی
َبـل اهللا   :ده استیخداوند بندگی محض خویش را شکر نام. شکار استقبل بیان شد آ َّ ِ
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ُفاعبد وک َ ْ ُ ْ ِن من الـشارکَ ِ َّ َ نهـادن بـه اوامـر و نـواهی   سر،شک بندگی خداوند  و بی)۶۶/ زمر( َینِْ
وا اهللا : استیدات دیگر قرآن نیز هویت در آین روایمقصود ا. اوست َفا ّ ُ َّ ُلعلکـ َ َّ َ کَ ُم  َـْش َرونْ ُ 

د تـا شـکرگزار یـد و به طاعت او عمـل کنیت خدا اجتناب کنیاز معص؛ )١٢٣/آل عمـران(
مردمـان را بـه ورطـۀ کـه ز وعـده داد یـطان نیش. )٢/٨٢٨ــ١: ١٣٧٢طبرسی، ( دینعمتش باش

َال َقـ : ان کشاند تا از شاکران نباشندیعص ِ َفـ
َ أغـوَ ْ َ ْ َ ألقعـدن هلـم صـرِىنَ ِ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ِ املـستقَكَاطَ َ ْ ُ ـ٭َميْ َ مث آل ِ

َ َّ ْ مـن ُ ِ ْ ُ َّ
ِبني ْ ْ أیَ َ ومن خلفھم وعن أميِدَ ْ َ ْ َْ َ َْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َا وعن مشِ َ ْ َ َ ْ ِ َائلھم والِ َ ْ ِ ِ د أکـِ  ْ َ ُ ـ ِ

َ شـَ ْ ُ َ ِارکَ ن یبنـابرا .)١٧ــ١۶/ اعـراف( َینِ
توانـد مـصداق  یدهـد مـ ی که انسان با اعضا و جوارح و قلب خود انجام مـی اعمالۀهم

 خدا از آن استفاده کنـد ی یعنی چنانچه در راه بندگ؛ا کفران نعمت باشدی و یشکرگزار
  .شد کفران نموده استاشکر آن نعمت را گزارده است و اگر غیر آن ب

   با تشکر از خلقیشکرگزار. ٩
  :فرمود ی منی بن الحسیدم علیشن: دیگو ی میُعمار دهن

 لعبد من ی وتعالك تبارقول اهللای. روکّل عبد شکّحب ین ویّل قلب حزکّحب ی ّإن اهللا«
 ّ یا رب فیقول لم تشکرنی إذ لم تشکرهكشکرتقول بل ی فاًنرت فالکامة أ شیوم القیده یعب

 ۀن و هـر بنـدی؛ خـدا هـر دل غمگـ)٣٠حـدیث ( »اسلنـم لکُرَک أشـم هللاکُرَکّثم قال أشـ
 بنـدگانش  ازیکـیامـت بـه ی روز قی و تعـالکخداونـد تبـار. گزار را دوست داردشکر

را و مـن تـ! پروردگـارا: دیـگو ی؟ در پاسخ میردک یگزار  سپاسیاز فالن: دیفرما یم
 مـرا هـم سـپاس ،ی ننمـودیگـزار چون از او سپاس: فرماید  میخداوند. سپاس گفتم

اسـت ین شمتـر ن شما نسبت به خدا قـدردانیرگزارترکش: سپس امام فرمود. یا نگفته
  .نسبت به مردم

حـزن بنـدگان . ن را دوسـت داردیمده است که خداوند قلب حزت آی روایدر ابتدا
که خداونـد   چنان؛ستین حزن مطلوب خداوند نی است که ای به خاطر امور مادیگاه

 :دشمار دادن غنائم در جنگ احد مذموم می را بر از دست اندوه اصحاب رسول خدا
 ا َالْیِلَک ز  َ َ ُ َ ْ َم والَتُکاَا فَ مَ َ َا أصـَ مْ  حزن و اندوه ارزشـمند ،در مقابل. )١۵٣ /آل عمران( مُکَْابَ
قـرآن از اهـل . گـران اسـتی امـر آخـرت خـود و دیسته بـرایگر بندگان شایامبران و دیپ

َوق  :کند یبهشت نقل م مد هللا الذَ ِالوا ا
َّ ُ

ِ ِّ ُ ْ َ زن إن رنبْ َی أذهب عنا ا َّ ََ ََّ َِ َ ْ َّ َ َ ْ ُا لغفور شکَ َ ٌ ُ َ   .)٣۴/ فاطر( ٌورَ
سراسر آیـات شـکر بـر .  شکور را دوست داردۀخداوند بندکه د یفرما یت میز رواین
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  شـکر و محبوبیـت شـاکر داللـت دارد؛ چنـان کـه خداونـد بـه شـکر فرمـانمطلوبیت
ُفــرَتْک َالَ وِوا ىلُرُکْاشــَو : دهــد مــی   و حــضرت ابــراهیم را بــر شــاکر بــودن)١۵٢ /بقــره( ِونُ
ًارکَش : ستاید می َا ألِ

ِعمـْنِ نیز شکر در مقابل احـسان دیگـران خـود مـصداق . )١٢١ /نحل( ِهُ
ِهل جـزاء اإل : احسان است

ْ ُ َ َ ْ ِحـسان إال اإلَ
ْ َّ

ِ ِ َ ُحـسانْ َ ْ )و خداونـد محـسنان را دوسـت)۶٠ /رحمـن  
ُوأحسنوا إن اهللا  : دارد می َ َّ َّ ِ ُ ِ ْ َب احملسننيَ ِ ِ ُْ ْ ُّ ِ )١٩۵ /بقره(.  

.  تشکر از خداوند قرار داده شده اسـتۀیپا گان هم تشکر از بند،تین روای اۀدر ادام
ُأن اشـک  :ن شـکر خـود کـرده اسـتین را قـریز تـشکر از والـدیـخداوند ن ْ

ِ
ِر ىلَ َ ولوْ ِ ْالـدیَ َ  َكِ

: دیـنما یپردازند دعوت مـ ی که زکات میامبرش را به تشکر از کسانیز پی و ن)١۴/ لقمان(
 ْوصل عل

ِ
ْ َ َ ِّ َ َ إن صالَ َ َّ َ سکَكَتِ ْ هلمٌنَ ُ َ )بـه ییگو ن خداوند بندگان را به پاسخیهمچن .)١٠٣/ توبـه 

َهل جز  :کند احسان دیگران دعوت می َ ْ َاء اإلحسَ ْ ِ
ْ َّان إالُ

ِ َ اإلحسِ ْ ِ
 :دیفرما ی و نیز م)۶٠/ رحمن( ُانْ

 َوإذ
ِ ِّا حیَ یُ َّیمت  ِ

َ ِب ْ یُ ُّة  َ َ َوا بأحسن منھٍ َْ ِ َ ْ َ
َا أو ردوهِ ُّ ُ ْ َا إن اهللا َ ّ َّ َن اَکِ َ ْل ُ کَ َ ِء حسِّ َ ت است یدر روا. )٨۶/ نساء( اًیبٍ

 شـود یگـر را هـم شـامل مـیر دیـ خی کارهـاۀسالم ندارد و هم ه اختصاص بهین آیکه ا
  .)٢/١۴٠: ١۴١۶ بحرانی، :ک.ر(

  مواردی ویژه از مواضع شکر

   بر هر نعمت و در هر حالیشکرگزار. ١
  کـه شـادمانشیگـاه امـر ه هـرک بود نی اشیوۀ رسول خدا:  فرمودامام صادق

ه کـو چون امـری »  هذه النعمةی علالحمد هللا«: فرمود  میآمد،  میکرد برایش پیش می
حـدیث (» ّل حـالکـ ی علـالحمـد هللا«: فرمود  میداد یش رخ مینمود برا ینش میاندوهگ

١٩(.  
زی حمـد که در هنگام فتح و پیرو دهد خداوند در قرآن کریم به پیامبرش فرمان می

ْورأی  :و تسبیح خدا گوید َ َ َت الناس یَ َ َّ ِدخلون ىفَ َ ُ ُ َین اهللا أفوِ دْ ْ َ ِ ّ
مد رب٭اًاجِ   ِّ َ ِ ْ َ ِ ْ ِّ َفس َ واستغفره إنه اکَكَ ُ َّ ِ ُ ْ ِ ْ َ ْ ابَ ًن  َّ َ  اَ

: ها نیز حمد و تسبیح خدا گوید دهد که در ناخوشایندی  همچنین فرمان می.)٣ـ٢/ نصر(
 َولقد نعمل أ ُ َ ْ َ ْ َ َ ِ َكَّنَ ُیق صدرَ ْ َ َ مبَكُ َولونَا ِ ُ مد رب٭ ُ  ِّ َ ِ ْ َ ِ ْ ِّ َفس ُ وکَكَ ِن من الـساجدَ ِ َّ َ  پس آنچه از .)٩٨/ حجر( َینِْ

  . نقل شده عمل به همین آیات قرآن بوده استپیامبر خدا
 شکر الهی تنهـا هنگـام نعمـت نیـست بلکـه در نامالیمـات نیـز بایـد ،بر پایۀ روایت
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که برای پرهیزکاران همه چیـز خیـر و لطفـی از جانـب پروردگـار چه آن بود؛ گزار سپاس
وا ماذا أنزل ربمکْ : است ُوقیل للذین ا ُّ ََ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ِ

َّ ِ َ ً قالوا خريِ ْ َ ُ   .)٣٠/ نحل( اَ

   بر عافیت از بالی دیگرانیشکرگزار. ٢
  : فرمودرسول خدابه نقل از  امام صادق. ١

ّال تسمعوهم فإن ذل و اهللاتم أهل البالء فاحمدوایذا رأإ«
ِ
چـون  ؛)٢٣حـدیث ( »ُحزنهمَی كُ

  .سازد دیدید خدا را شکر کنید و آهسته بگویید تا نشنوند زیرا اندوهگینشان میگرفتاران را 

 یچون شخص گرفتـار و دردمنـد:  نقل نموده که فرمودبصیر از امام باقرابو. ٢
  :که او نشنود سه بار بگوای  ، به گونهیدیرا د

ه مـرا از آنچـه ک را یی؛ حمد خدا» به ولو شاء فعلكّ مما ابتالی عافانی الذالحمد هللا«
  .ردک یخواست گرفتار م یرد به سالمت داشت و اگر مکتو را بدان گرفتار 

  :سپس فرمود
د، خـدا او را یـن گویه چنـکـ هر ؛)٢٠حدیث ( »اً أبدء البالكبه ذلِصُی لم كذل من قال«

  .ندک نهرگز بدان بال گرفتار

ه گرفتـار و کـست یـ نیا بنـده:  فرمـودبه روایت حفص کناسی امام صـادق. ٣
  :ه بدان بال گرفتار نشودکد جز آنیند و جملۀ ذیل را بگوی را ببیدردمند

ّاللهم عافنی مما ابتلیته به.  بالعافیةكّ به وفضلنی علیكّ عنی ما ابتالالذی عدل الحمد هللا« ّ ّ« 
د و مـرا بـر ی ساخت از من بگردانرا بدان مبتالو ه آنچه تک  رایی؛ حمد خدا)٢١حدیث (

  .نار دارک بریردک مرا از آنچه او را بدان گرفتار !ایخدا بار.ی دادت برتریتو به عاف

  : تو نعمت داده بود بگوهخدا ب  گرفتاری را دیدی ومرد چون :  فرمودامام صادق. ۴
ّاللهم إن« ّ  ؛)٢٢حـدیث ( »ّی علـكم نعمائـی عظـی علـكن أحمدکل وال أفخر وأسخر  الیّ
ه  بزرگت نسبت بیها  نعمتیه تو را براک بل،بالم ینم و نمک یمن مسخره نم! ایخدابار

  .میستا یخود م

  :ات به چند نکته اشاره شده استین روایدر ا
انـد  خاطر عافیت از بالیی که دیگران به آن مبـتال شـدهه بندگان باید خداوند را ب. ١

  که بری الهیان داستان اقوام گذشته و بالیم پس از بیکر وند در قرآنخدا. حمد گویند
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مـد هللا : دیـفرما یامبرش مـیـنازل شد به پ ها آن ِقـل ا ِّ ُ ْ َ ْ
ِ

ُ... )یش بـرای یعنـی سـتا؛)۵٩/ نمـل 
: ١۴١٢ عـاملی،ّحـر (رد کـرد و مثـل گذشـتگان گرفتـار نکـمان یه ما را موفق به اک ییخدا
آن این امر اختصاص به عافیت از بال نـدارد بلکـه بنـدگان شـاکر البته از نظر قر. )۶/۴٨٠

ــر دیگــران فــضیلتی یابنــد ــده و ،خــدا در هــر امــری ب  آن را نعمتــی از جانــب خــدا دی
ْولقد آ : دیفرما یم میقرآن کر. ستایند  میپروردگارشان را برای آن نعمت َ ْ َ َ َد ووُاوَا دَنَ ْ ُسـَل َ َن َ

ًعلم ْ َا وقِ مدَاالَ ُ ا ْ َ ِ هللا الذْ
َّ

ِ َی فضلنِّ َ َّ َا َ َري من عبِثَ کَ ِ ْ ِ ِاده املؤمنٍ ِ ْ ُ ْ ِ   .)١۵/ نمل( َنيِ
 این مطلب بر اساس. عافیت است از خداوند موجب دوام نعمت یگزار ن سپاسیا. ٢
، بـا  ــ گزاری موجب دوام و زیـادی نعمـت اسـتکه شکرـ یم ان کردین بیش از ایآنچه پ

  .کتاب خدا موافقت دارد
ه یگـران شـبیخدا را در دل سپاس گفت تا بـه مـسخره کـردن دباید ن موارد ی ادر. ٣
ـَیـ : دیفرما یم میقرآن کر. نشود َا أ ُّ ِا الـذَ

َین آمنـوا الَّ ُ َ ٍر قـوم مـن قـومَیـ َ ْ َْ َْ ِ ٌ ْ َ َ عـىسْ َی أن َ ْ ا خـريُکـَ ًو ْ َ ْا مـُ ُ ْ ِ 
  .)١١/ حجرات(

  یریگ جهینت
 همان موضوع و همان ًقای بیابیم که دقیا هیست که آی نن معنایموافقت با قرآن تنها به ا. ١

ر قرآن به قـرآن ی از تفسیریگ ات قرآن و بهرهیبلکه تدبر در آ. حکم را مطرح نموده باشد
ات یکند که موافقت قرآن با روا ید را آشکار می جدییها  گزاره،اتیل آیسه و تحلیو مقا

  .یابد  میها نمود در پرتو این گزاره
 از یه بلکـه بـا تـالزم میـان تعـدادیـک آی نه با ، شماری از احادیثِیقرآنشواهد . ٢

  .ت استیشده در روا ات مطرحی صحت جزئیاید که گویآ  میات قرآن به دستیآ
تواننـد شـرح و تفـسیر   میوند حدیث با قرآن، همان گونه که روایاتیبا توجه به پ. ٣

افتن شـواهد و یـبـا  ن روایـات باشـند وّتوانند شارح و مبـی  میآیات قرار گیرند، آیات نیز
  .شود  میث گشودهی شناخت بهتر و شرح و نقد حدیبرای دیباب جد، ین قرآنیقرا

 چـه دشـواریق آن بـا قـرآن گر مطرح شده است که تطبیاتیات جزئیدر برخی روا. ۴
  .افتیتوان   می بر آنید، شواهد صدقینما می

  . قرآن موافق هستنداتی با آاصول کافی» باب شکر« اتی رواۀهم. ۵
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  یشناس تابک
  .ق ١٣۶٣ ن،ی مدرسۀ جامع، قم،تحف العقول ی،، حسن بن علیانّابن شعبه حر .١
یر و التنویر محمد بن طاهر، ،ابن عاشور .٢   .ق ١۴٢٠التاریخ العربی، مٶسسة ، بیروت، التحر
  .ق ١۴١۴، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، العرب لسانرم، کابن منظور، محمد بن م .٣
  .ق ١۴١٩سالمی، ، قم، مجمع الفکر االصولاال فرائد، شیخ مرتضی، انصاری .۴
  .ق ١۴١۶ ،اد بعثتیبن، ، تهرانالبرهان فی تفسیر القرآنهاشم، یدس ی،بحران .۵
  .ق ١٣٧١ه، ی دار الکتب االسالم،، قمالمحاسن ،، محمد بن خالدیبرق .۶
  .ش ١٣٧٨اسراء، قم، ، تسنیم تفسیر قرآن کریمعبداهللا، جوادی آملی،  .٧
  . ق١۴٠٨،  ی حضرت رضا جهانۀنگرکمشهد، ،  و القرآن الحکیمعلی بن موسی الرضا، همو .٨
یعهالشیع وسائلتفصیل  ،محمد بن حسن ی،عاملّحر  .٩  دار، روتیـب چاپ ششم، ،ة الی تحصیل مسائل الشر

  .ق ١۴١٢ ی،التراث العرب اءیاح
  . ق١۴٠۴، یطف لیفروش تابک، تهران، انوار درخشانن، یحسیدمحمد، سی همدانینیحس . ١٠
 ، تخصصی دانشگاه علـوم اسـالمی رضـویۀمجل ،»ن قرآنیی و رسالت تبامام رضا«خرقانی، حسن،  . ١١

  . ش١٣٨٣، زمستان ١۴ ۀشمار
  .تا ، بیالفکر ، بیروت، داراالعتدال میزانالدین محمد بن احمد بن عثمان،  شمسذهبی،  .١٢
بیـروت، ، یالنیکیدق محمـد سـیـ، تحقالمفردات فی غریـب القـرآنحسین بن محمد،  ،یراغب اصفهان . ١٣

  .تا بی، هالمعرف دار
محمـد بـا اشـراف ، المعجم المفهـرس لمعـانی القـرآن العظـیم، و سالم) یساز آماده (ین، بسام رشدیز .١۴

  . ق١۴١٧الفکر المعاصر،  روت، داریالفکر، ب چاپ دوم، دمشق، دار ،عدنان
 و یت انتشارات علمـک شر،، تهرانّفتاحروح االرواح فی شرح اسماء الملک الاحمد بن منصور،  ی،سمعان .١۵

  .ش ١٣۶٨ ی،فرهنگ
  .ق ١۴١۴ ی،ستانید السی السی العظماهللاةی مکتب آ، قم،الرافد فی علم االصول ی،علید، سیستانیس .١۶
  .ق ١۴١٧ اسالمی،دفتر انتشارات قم، پنجم،  ، چاپالمیزان فی تفسیر القرآنحسین، ی، سیدمحمدطباطبای .١٧
  .ش ١٣٩٠ ی،نی امام خمی و پژوهشیآموزشمٶسسۀ  ، قم،منطق فهم حدیث ،دمحمدکاظمی، سییطباطبا .١٨
 ، قـمۀیـ علمۀت حـوزیری دانـشگاه تهـران و مـد،، تهـرانتفسیر جوامع الجـامعفضل بن حسن،  ی،طبرس .١٩

  .ش ١٣٧٧
  . ش١٣٧٢خسرو، ناصرتهران، ، چاپ سوم، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، همو .٢٠
 ، یـتآل البمٶسـسة  ، قم، الوسائل و مستنبط المسائلمستدرک، یتقدن بن محمی، حسینور طبرسی .٢١

  .ق ١۴٠٨
  . ش١٣٧۵، ی، چاپ سوم، تهران، مرتضومجمع البحرینن بن محمد، ی، فخرالدیحیطر .٢٢
  .ش ١٣٧٨اسالم، ، ، تهراناطیب البیان فی تفسیر القرآن، ینالحسیدعبدب، سیط .٢٣
، هیة االسـالمیـتبـة العلمکمال، تهـران، تفـسیر عیاشـی، یاش سـمرقندیـعیاشی، محمد بن مسعود بـن ع .٢۴

  .ق ١٣٨٠
چـاپ چهـارم، قـم، ، حیـاءة البیضاء فی تهـذیب االّالمحج، یمرتض  بن شاهمحسن، محمدیاشانکض یف .٢۵

  . ش١٣٧۶، یسالممؤسسة النشر اال
  .ق ١۴٠۶،  المؤمنینر امیۀکتابخاناصفهان، ، الوافیکتاب ، همو .٢۶
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آسـتان قـدس  ی اسـالمیهـا اد پـژوهشیـ، بنمـشهد، )ّالمحجـة البیـضاءترجمۀ کتاب  (راه روشن، همو .٢٧
  .ش ١٣٧٢، رضوی

  .ش ١٣٧١ه، یالکتب االسالم  دار،، تهرانقرآن قاموساکبر،  یعلید، سیقرش .٢٨
اسـوه، تهـران، ، چـاپ دوم، یا باقر کمـرهترجمه و شرح محمد، کافی اصول ،عقوبی، محمد بن ینیلک .٢٩

  .ش ١٣٧٢
  . ق١۴٢٩، یثدار الحدقم،  ،الکافی، همو .٣٠
روت، مؤسـسة یـ، ب فی سـنن االقـوال و االفعـالکنز العمال، الدین  بن حسامیعلعالءالدین  ،ی هندیمتق . ٣١

  . ق١۴٠٩، هالرسال
  . ق١۴٠٣روت، مؤسسة الوفاء، ی، چاپ سوم، ببحاراالنوار،  بن محمدتقیباقری، محمدمجلس .٣٢
  . ق١۴٠۴، هیسالمتب االکدار الچاپ دوم، تهران، ، خبار آل الرسولامرآة العقول فی شرح ، همو . ٣٣
  . ش١٣۶٠ ،تابک، تهران، بنگاه ترجمه و نشر التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن، یمصطفو .٣۴
  .ش ١٣٨٣د، یتمهقم، ال، ثریالتفسیر الجامع اال، یهاد محمد،معرفت .٣۵
چاپ دوم، قـم، بوسـتان ، فرهنگ قرآن، هاشمی رفسنجانی، اکبر و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن .٣۶

  .ش ١٣٨۶، کتاب
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  ١٣٩۴  پاییز ـ زمستان،٢٢ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها زهآمو

  
  ات روانی قرآن کریمیشناسی عمل روش

  در رویارویی با یهود
    ١زینب حسینی بی بی  

  دهکیچ
ارتبــاط همــواره  یهودیــان . یهودیــان اســتۀبــسیاری از آیــات قــرآن کــریم دربــار

 ایـن ارتبـاط خـصمانه ،برخـی آیـاتگواهی به  .ندا های با مسلمانان داشت خصمانه
  .ادامه داردهمچنان منحصر در آن زمان نیست و 

هـا  گرایشد، بر کن  میبیان N پیامبرِرویارویی با یهود معاصربرای چه قرآن آن      
هـای  تی که دارای ویژگیّها یا هر مل  یهود معاصر مانند صهیونیستهای رویتندو 

 قرآن کـریم بـا .پذیر است  نیز تطبیقدنباش...  وینکوهیده، ستمگری، خودبرتربین
 در »عملیـات روانـی «کند که با روش این دشمن ویژه به شکلی خاص مقابله می

پی پاسخ به ایـن  رنوشتۀ حاضر د. هایی دارد تفاوتالبته ها و  جهان معاصر شباهت
  .دست آورده ب در این رویارویی روش قرآن را توان پرسش است که آیا می

گذاری بر مخاطـب یهـود، از  در تأثیرقرآن کریم با استفاده از ابزار زبان و بیان      
 تاکتیـکهـای عملیـات روانـی اسـت، ماننـد  تاکتیـکهـا کـه شـبیه  برخی روش

                                                                 
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/١٠/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(hosseini1400@gmail.com) ادیار دانشگاه یاسوجاست. ١
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گـاه   همچنـین.بهره برده است...  و، استمرار و تواتر، رعب، شیفتگیروشنگری
  .نمودمشاهده ی ّلنی یا سرتوان روش بیان قرآنی را در قالب عملیات روانی ع می

  .قرآن کریم، عملیات روانی، تهدید، یهود، تاکتیک :یدیلکواژگان 
  مقدمه
های متعددی در اثبات وجود عملیات روانی در قـرآن کـریم  های گذشته کتاب در سال

.  نگاشـته شـده اسـتالحرب النفسیة فی القرآن الکریمسوریه با عنوان  به ویژه در مصر و
یابـد در پـی نـوعی خـاص از  درمـیمخاطـب خاطر وجود آیاتی است کـه له به ئاین مس
قـرآن کـریم ات روانـی یدر این پژوهش عمل. گذاری از طریق تشویق یا تهدید استتأثیر

 دارد خـاص یقرآن کریم در رویارویی با یهود روشـ. شود یهود بررسی میدر مواجهه با 
 یکـی از .بـرد  غیر مستقیم بهـره مـیگذاری از برخی ابزارها برای تأثیررسد که به نظر می

 عهد و پیمان الهی ً مثال؛شده در نزد یهود است مسائل شناخته ۀسخن گفتن دربارها،  آن
 به عهـد توصـیه یکند یا به وفا که پیوسته ایشان را به خاطر نادیده گرفتن آن سرزنش می

 گویـاست؟ که این عهد چیـگوید  نمی ولی به صورت روشن ،)۵١: ١۴١٣، صالح(کند  می
ِأوفـوا بعھـد :  ماننـد،باید منظور را بفهمد، فهمیـده اسـتآن کس که  ْ َ ِ

ُ ْ ْی أوف بعھـدمکَ ُ
ِ ْ َ ِ ِ

َّ وإیـُ ِ  َایَ
ِفارهبون ُ َ ْ َ
 )نمکمانتان وفا ید تا به پینکمانم وفا ی؛ به پ)۴٠/ هبقر.  

گذاری در قرآن کریم بـا عملیـات روانـی د، تخویف و تأثیرعلت شباهت سیاق تهدی
 :١٣٨١، نـصر( ترین ابزار در این فراینـد سـخن و گفتمـان اسـت  مهمًکه معموالاین است 

چـه  آنهـا آناز میـان  ولـی. ات روانی تعاریف مختلفـی ارائـه شـده اسـتی از عمل.)٢٩۴
 کـه مالک تعریف عملیات روانی در این پـژوهش اسـت، تعریـف صـالح نـصر اسـت

واه به صورت مخفی باشـد  خ؛ات روانی همان جنگ زبان و عقیده استی عملگوید می
 سالحی است که به انسان و عقل او توجـه دارد ً اساسا و شفاهی باشد یا کتبی؛یا آشکار

توانـد بـه اعمـاق  گاه امکان برقراری ارتباط عاطفی با مخاطب را داشـته باشـد مـی و هر
های روانی و اعمال سیاسـی،  عملیات روانی عبارت است از فعالیت.  نفوذ کندشوجود
 مـساعد در احـساسات، حـاالت و ۀ که به منظور ایجاد زمینـعقیدتیی، اقتصادی، نظام

 گـردد حـی و اجـرا مـیای طرّملاهداف های مورد هدف به منظور نیل به  رفتارهای گروه
گونه اقدام نرم، روانی و   بنابراین عملیات روانی مفهومی عام است که به هر.)۵٧: همان(
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  . هدف را نشانه گرفته استۀه جامعشود ک میگفته ای   رسانهتبلیغات
 دشـمن ارائـه ِبـرای مقابلـه بـا عملیـات روانـیرا قرآن کـریم، راهکارهـای مختلفـی 

از پیـروی مـداری،  از ایمان و اعتقاد بـه خداونـد، والیـت: ندا ها عبارت این راه. کند می
 شناسـی، اعتقـاد قلبـی بـه هـا، دشـمن  عالمـتۀنیـایش، مقابلـه بـه وسـیل رهبری، دعا و
 استدالل و روشنگری، سـکوت، تکـذیب مـستقیم، ،)١٨ :١٣٩١ قاسـمی،( امدادهای الهی

  .)٣٢٧ :١٣٨٩جنیدی، ( ... ودستی، کوچک شمردن حریف پیش

  ها فرض پیش
در ادامه بیـان هاست که  فرض وجود عملیات روانی در قرآن کریم، مبتنی بر برخی پیش

  .شود می
ل با شخص یا گـروه نیـست بلکـه قـرآن بـا رویارویی قرآن در عملیات روانی تقاب. ١

تواند مصادیق گوناگونی داشته باشـد و  نوعی طرز تفکر یا کردار مخالفت دارد و این می
  .حتی مسلمانان را نیز شامل شود

های فکـری و کـردار مـشابه بـا یهودیـان معاصـر  یهود معاصر نیز به خاطر ویژگی. ٢
  .ه مخاطب قرآن کریم هستندتوانند مصداق یهودیانی باشند ک  میپیامبر
ثر بر یهود در قرآن ٶ روش خاص بیان مۀتوان اصطالح عملیات روانی را دربار  می.٣

در بایـد  این عملیات همسو با مبانی اخـالق اسـالمی اسـت، بنـابراین .کریم به کار برد
 غیـر ۀشـود کـه مبتنـی بـر اندیـش  مـیبرخی موارد با آنچه امروزه عملیات روانـی نامیـده

  .هایی داشته باشد می است، تفاوتاسال

  های عملیات روانی در قرآن کریم زمینه
 وجود دشمن یا اصـرار بـر وجـود ْاصول و مبانی عملیات روانی، نخستین اصلبر اساس 

تـوان بـا چنـین دشـمنی   زیرا تنها در این صورت است که مـی؛یک دشمن فرضی است
ن متحد کرد یـا موجودیـت و اسـتقالل نیروهای داخلی را برای تقابل با آ تقابل داشت و

زمانی که دشمن خارجی و حقیقی وجـود نداشـته باشـد، . یک مرزبندی را حفظ نمود
شود دشـمنی فرضـی بـه  تالش میو اتهامات و شایعات با استفاده از ابزارهای اطالعاتی 
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  . آیدوجود
منیـت و  ا، دوسـتی،آور صـلح آن که قرآن کریم را مطالعه نمایـد، آن را کتـابی پیـام

ـَی : گردان است  از جنگ و دشمنی بیزار و رویً اساسا کهبیند  میدوستی انسان َا أ ُّ ِا الـذَ
َین َّ

َآمنوا ادخلـوا ىف الـسمل اک
ِ
ْ ِّ ِ

ُ ُ ْ ُ ًفـةَ َّ
 )ی در صـلح د، همگـیـا مـان آوردهیه اکـ یسانکـ ی ا؛)٢٠٨ /هبقـر

  .دییآدر
 ًی نـدارد، یعنـی اساسـاولی با برخی نیز سر دشمنی دارد و به هیچ روی سـر سـازگار

 ۀکلمـ. وجـود دارد...  والح کـافر، فاسـق، شـیطانطای به اصـ فضای رویارویی با عده
همچنین برخی آیات قرآن کـریم،  .آمده است بارها در قرآن کریم »ّعدو« و »عداوت«

  :کند گذاری در این عرصه معرفی میآن را ابزاری در جهت تأثیر
ْولقــد آ ـــ  َ ْ َ َ ً ســبعَكاَنــَ ْ َ مــن املثــاَ َ ْ َ ِ والقــرآن العظــِاىنِ َ ْ َْ ْ ُ َعْی متــدن َال٭ َميَ َّ َّ ُ ْیــَ َ إىلَكَ

َا متعنــَ مــِ ْ َّ َا بــه أزوَ ْ َ
ِ ْا مــًاجــِ ُ ْ ِ )حجــر/ 

 حمـد بـا نـزول دوبـاره، و قـرآن بـزرگ را بـه تـو ۀه از سورین هفت آیقیه ؛ و ب)٨٨ ـ ٨٧
منـد  ان را بدان بهرهفرکا از ییها ه گروهکن به آنچه کره میهرگز چشمانت را خ. میداد

  .ساختیم
َوننزل من القرآن م  ـ ِ ْ ُ ُْ َ ِ ِّ َ ُ َا هو شفَ ِ َ ِاء ورمحة للمـؤمنُ ِ ْ ُ ْ ِ ٌ َ ْ َ َ ه آن درمـان و ک؛ از قرآن، آنچه را )٨٢ /سراءا( َنيٌ

  .میفرست ی مؤمنان است، فرو می برایرحمت

هـت ابـزاری جشود کـه قـرآن کـریم از ابتـدا  آن زمان روشن می از واکنش کفار در
 بنـابراین ،آمـده اسـت گذاری بر عقاید و احساسات مسلمانان و دشمنان به شمار میتأثیر

  :کردند کافران یکدیگر را از گوش کردن به آن نهی می
 َوق ِال الذَ

َّ َین کَ َفروا الَ ُ معوا هلَ  َ ِ ُ َ ِذا القرآنَْس ْ ُ ْ َ
 )بـه : دند گفتنـدیفر ورزکه ک یسانک؛ و )٢ /فـصلت

  .دیدهن قرآن گوش فرا نیا

 اسـالم دشـمنی ۀکفـار و اهـل کتـاب همـواره دربـار قـرآن، آیات متعـددبه گواهی 
  : مانند؛)٣۶٧ :١۴١٩خالدی، (له ادامه دارد ئورزند و این مس می

 َودوا م ُّ َا عنمت قد بـدت البغـضَ ْ َ ْ ِ َ َْ َ ْ ُّ ِ َاء مـن أفـوَ ْ َ ْ ِ َاهھم ومـُ َ ْ ِ ـىفِ ِا  ْ ْ صـدور أکـُ َ ْ ُ ُ ُ مـت ؛ زح)١١٨ /عمـران آل( َُربُ
ار شـده کشان آشـ]و سخنان[ از دهان ی دشمن]یها نشانه[ن یقیه ب. شما را آرزو دارند

  .تر است دارد، بزرگ یشان نهان میها نهیو آنچه س

شـان دارنـد کـه  ی برای دشـمنییها ها و مالک شاخصْدشمنان اسالم  ،افزون بر این
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اتحـاد و نیـروی دشـمنان فرضـی بـرای افـزایش آنان، و دارد  روشن و حقیقی های ریشه
َدن أشد الناس عد  .ند اسالمی نیستۀدرونی جامع َّ َّ ََ

ِ
َ َ َّ ِ

َ َاوة للذین آمنـوا الیَل ْ ُ َ َ َّ ِ ً َھـودَ ُ )ًمـسلما؛ )٨٢ /همائـد 
 ین مـردم نـسبت بـه مؤمنـان خـواهیتر اند، دشمن دهی ورزکه شرکرا  یسانکان و یهودی
ن زمان مربوط به شرایط زمانی ای از مردم آ علت دشمنی خداوند و اسالم با عده .افتی

نیست تا با گذشت زمان رنگ ببازد، بلکه دشمنی اسالم با یهـود یـا مـشرکان بـه خـاطر 
َوق  .است...  وبینی، فساد بزرگ مانند ظلم، خودبرخی مسائل اساسی َالوا لن یـَ ْ َ نـة إالُ َّدخل ا

ِ
َ َّ َْ ْ َ ُ 

َمن اک ْ ًن هودَ ُ َا أو َ َ ْ  است، داخل یحیا مسی یهودیه ک یسکجز : د و گفتن؛)١١١ /هبقـر( یَارَ
 ایـن ۀبـین باشـد، در گـستر بزرگیا خـودکس که ظالم  بنابراین هر .بهشت نخواهد شد
َوم  :کند معرفی می  مردمۀ خود را پیامی برای همْگیرد و قرآن دشمنی قرار می َا أرسلنَ ْ َ ْ َّ إالَكاَ

ِ 
ِفة للناساَک

َّ ِ ً َّ
 )می مردم نفرستادۀم هیرا جز برا ؛ و تو)٢٨ /سبأ.  

از یهود یـا اهـل کتـاب و برخی که علت دشمنی خداوند با شیطان و کرد باید توجه 
بینـی،  بزرگ خـودِاسـت، ماننـده آن های برجسته و مهـم مشرکان به خاطر برخی ویژگی

 ، به همین دلیل خداوند در بیانی صریح.خاطر نام یهودیه  نه ب،...انحصارطلبی، ظلم و
 در ایـن .کنـد  دشـمنانش خـارج مـیۀا هـستند از زمـرّها مبر از این ویژگیای را که  عده

 اقـوام یهـود را ۀتوان مانند برخـی از نویـسندگان مـصری معاصـر همـ صورت چگونه می
ٌمـ أمـة مقتـص  :فرماید ؛ زیرا خود می)۵۵ :١٩٩٣ ادریس،(دشمنان خداوند معرفی نمود  َ ِ َ ْ ُ ٌَّ ُ ْ ُ ْ ِ 

  .نان معتدل هستند از آی؛ گروه)۶۶/ همائد(
خواهد مانند اهل کتابی که در قرآن کریم دشـمن خداونـد   میهمچنین از مسلمانان

؛ ٣١ /؛ روم١٨١ /؛ شــعراء٩٢/ ؛ نحــل٢١/ نفــال ا؛١٠۵ /عمــران آل ؛۴١/ هبقــر: ک.ر(  نباشــند،هــستند
بینـی سـرزنش   یهـود را بـه خـاطر خـودبزرگ، بقـرهۀسـوراز  آیـات مختلفـی .)١٩ /حشر
 مالک برتری یک قـوم را ، خداوند در این آیه.)١٧٧  و١٣۵/ بقـره: ک.ررای نمونه ب( دنکن می

داند، بلکه ایمان به خدا و تقـوا را مـالک برتـری  المقدس نمی وجود قبله در مکه یا بیت
شود، بلکه روح سرکشی  کند و تنها نام یهودی یا مشرک نفی نمی در نزد خود معرفی می

مـسلمان در  ای است که توجه به آن الزم است و نباید ئلهس این م.دگرد و طغیان نفی می
  . دچار این صفات نکوهیده گردد،لوای مبارزه با یهود یا مشرکان

بنابراین عملیات روانی قرآن کریم در رویارویی با روش اندیشه یا کرداری است کـه 
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هـا ایـن  زمـانبرخـی بـسا در  گر بوده است، چـه  آن زمان جلوهِ از همه در قوم یهودبیش
 آثار ،های اخیر  در سال.شکل تغییر یابد یا مسلمانان خود دچار این رفتار و کردار گردند

 .مـصر بـه زبـان عربـی نوشـته شـده اسـت متعددی در رویارویی بـا یهـود، بـه ویـژه در
در . له را بـه خـوبی نـشان دهـدئتواند این مس میاینترنتی های  در پایگاهیی ساده جستجو
 مختلفـی ماننـد فـساد در ۀ یهود و اهل کتـاب را بـه صـفات نکوهیـدْنان مسلما،این آثار

، حـال انـد منـسوب نمـوده ... وزمین، تکبر، قتل، خیانت، نفاق، سوء ادب، سـنگدلی
هـای خـود دقـت نماینـد،  ورزی در ویژگـی منصفانه و بـه دور از غـرضها  آناگر آنکه 

هـا یـا  ایـن ویژگـی و هند دیـدبسیاری از این صفات را نیز با قوت یا ضعف در خود خوا
  .ها منحصر به یهود نیست  آنحداقل بسیاری از
 به سوی گروهی از مـردم اشارهمخالف است که فردی انگشت اندیشه اسالم با این 

و دشمن خداونـد بخوانـد در حـالی کـه خـود از ایـن عیـب و   را ضد بشرانبگیرد و آن
نهـادن در راهـی اسـت کـه  کـاری بـس خطـا و گـام ایـن رویـه،. ا نیـستّخصلت مبر

شود که  میموجب درک سطحی از آیات تدبر نکردن در قرآن و  چون ؛سرانجامی ندارد
طلبـی در انـسان بیـدار  جای رفع این عیوب از دامن یک مسلمان، فقط خوی جنـگه ب

 دیگـری را ،خورد و هر گروه بنابراین تفرقه همچنان در بین مسلمانان به چشم می. گردد
داند و بـر مبنـای آن عمـل  تر از دیگران می  خود را برتر و صحیحۀو اندیشکند  متهم می

 هـای هرود کـه پیـدایش فرقـ جـا پـیش مـی و تـا آنخوانـد کند و دیگری را گمراه می می
را نیز بدون هیچ دلیل مستند تاریخی به یهود نـسبت ...  واسالمی مانند تشیع، اسماعیلیه

  .)٢٧: ١٩٩۴دوسری، ( دهد می
کید بر ویژگی مذموم و ناپسند اهل کتـاب، تنهـا باید توجه  کرد که هدف مهم از تأ

 قـرآن .بدگویی از ایشان نیست، بلکه بازداشتن مسلمانان از آلودگی به این صفات اسـت
 و را خودمحـوریآنـان دانـد و علـت انحطـاط  کریم، اهـل کتـاب را قـومی پـست مـی

  :مانند ایشان رفتار نکنند که خواهد کند و از مسلمانان می بینی معرفی می بزرگخود
 َوال ا اکَتُک َ َو ِلذُ

رقوا واختلفوا من بعـد مـَّ َین  ِ ْ َ ْ َِ ُ َ َ ْ َ ُ َّ َ ِّاء اَا جـَ َلب ْ ُ ُ َات وأولَنـَ ُ َ َ هلـم عـذَكِئـُ َ ْ ُ ِاب عظـَ َ / عمـران آل( ٌميٌ
نـده کد، پرایل روشـن بـه آنـان رسـیـه دالکه پس از آنکد ی نباشیسانک؛ و مانند )١٠۵

  . بزرگ استیشان عذابیردند و آنان براکالف شدند و اخت
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ا مبعـوث انـد یـا تـ ورزند و تا زنـده  از اقوام یهود با اسالم به شدت دشمنی میبخشی
  .)١٠٩/ ه بقر:ک.ر(دارند  نمی دست از این دشمنی بر،شدن

 قـرآن کـریم یـا دسـتورلوحانه و بر خالف   یهود، تصوری سادهۀدوست خواندن هم
، قرآن کریم بارها با بیان صـریح یـا غیـر صـریح. ود یهود استحتی خالف اظهارات خ

هـا  آنهای گوناگون بـه  هل کتاب را مخاطب قرار داده است و حقانیت قرآن را با روشا
در هـا  آنشـده در نـزد  ها استفاده از مفاهیم شـناخته یکی از این روش. یادآور شده است

شان را دچـار هایـ روشن سـازد یـا دلقالب و طرحی نو است که حقانیت قرآن را برایشان 
های روشنی از آن در روایات مربوط به حـروف مقطعـه یـا   نمونه.ترس و اضطراب نماید

همچنـین برخـی آیـات قـرآن کـریم بـا . داستان مباهله همراه با نوعی فرایند روانی است
روی مخاطـب بـر ت روانـی نوعی عملیـاهای اشاره، التزامی، تلویحی یا ضمنی،  داللت

را هـایی  د یا بخـشننمای  این کالم نورانی میۀد که او را مرعوب جذبنده هود انجام میی
  :دننمای اند آشکار می که ایشان پنهان نموده

 َقد ج ْ ْاءمکَ ُ َ رسولنَ ُ ُ َا َ َم کَلُک ُِّنيُ ُا مما کًريِثْ َّ فون من اِ ْلِکنمت  َ ِ َ ُ ْ ُ ْ ُ  ما بـه ۀدر واقع فرستاد؛ )١۵ /همائد( ِابَتْ
ه همواره پنهـان کرا ] یاله[تاب ک از ییزهای از چیاریه بسک ی شما آمد، در حالیسو
  .ندک یان می شما روشن بید، برایداشت یم

، دهـدابتدا تعریف دقیقـی از عملیـات روانـی و یهـود ارائـه کوشد  نوشتۀ حاضر می
  در.کنـدبررسـی را  قرآن کریم در رویارویی با یهـود ِهای عملیات روانی سپس تکنیک

کید بر کاربرد کلمات و مفاهیمی است که در  اند  شده بوده یهود شناختهمیان این میان تأ
الزم به همین منظور .  در قرآن کریم نوعی تأثیر روانی بر یهود داشته استها و کاربرد آن

  .کارکرد روانی این عملیات بر یهود یا اهل کتاب نیز بررسی گرددکه است 

  روش پژوهش
کید بر کارکردهای زبان است، پژوههدر این   قـرآن کـریم متنـی .روش تحقیق زبانی و تأ

هـای عملیـات روانـی نیـز بـا   بیـشتر تاکتیـک.زبانی است و ابزارهای آن نیز زبانی است
 در بررسـی .)٣۶ :١٩٧٩ایـاز، (کنـد  تحقـق پیـدا مـی استفاده از ساختارها و ابزارهای زبـان
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عربـی و و مقارنه بـین زبـان  ١یشناس  ریشهشود با بررسی  میی تالشّ روانی سرعملیات
 کاربرد واژگان قرآنی در تورات، تأثیر این واژگان بر ذهن مخاطب ۀعبری و بررسی پیشین

  .روشن شودیهود 

  شناخت یهودیان
، »یلئسـراإبنـی «، »هل الکتابأ«های مختلف  واژه  کلیدابسیاری از آیات قرآن کریم ب

 زمـان ِ خداونـد از بیـشتر یهودیـان.مـرتبط اسـتیهـود ئلۀ بـه مـس... و» قصص انبیـاء«
کفر، تحریـف دارند؛ مانند منفی هایی  ویژگیکند که  ای منفی ارائه می  چهرهپیامبر

شکنی، ترس،  ادبی، پیمان گویی، نافرمانی خداوند، فساد در زمین، بی کتاب خدا، دروغ
فـاق و رحمـی، ن خـواری، جنـگ و خـونریزی، سـنگدلی و بـی کـشی، حـرام قتل، آدم

 ،خواهیطلبـی، غـرور، دنیـا  برتـری،دورویی، خواری و پستی و ذلت، دشـمنی بـا مـردم
گـویی، سرکـشی و  گری، تحقیر دیگران، دشمنی با مسلمانان، گزافه فساد، جدل و حیله

  .)۴۴: ١٩۶۶؛ طباره، ۴۴ :٢٠١٠ابوعجور، (  خیانت در امانت وطغیان
تـرین  ان شـرق اروپـا کـه بـزرگ یهودیـ.ولی یهودیان معاصر بـسیار مختلـف هـستند

 یهودیـان متـدین و ۀدارند و خود بـه دو گونـحضور ن در اوکراین و روسیه ناهای آ گروه
 یهودیـان ارتودوکـسی و ۀ یهودیان غربی که بـه دو گونـ.ندشو  مییهودیان سکوالر تقسیم

الی هـای اسـپانیایی و پرتغـ یهودیان آمریکای التین که به زبان. یهودیان الئیک مشهورند
توان به سـه  هایشان می را با وجود تنوع و پیچیدگی گروه یهودیان جهان .گویند سخن می

  :گروه کلی تقسیم کرد
  ؛ یهودی هستندۀیهودیان خارج فلسطین که دارای هویتی مسیحی همراه با صبغ. ١
شـان ارتبـاطی   و با گذشتهی دارندهودیان داخل وطن صهیونی که هویت جدیدی. ٢
 »صـابرا«و  اند گویند و در اسرائیل متولد شده گروه به زبان عبری سخن میاین  .ندارند

  .شوند نامیده می
یهودیان ارتودوکسی که گروه اندکی هستند و خارج از مرزهای فلـسطین زنـدگی . ٣

                                                                 
1. Etymology. 
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 اصـطالح .)٣۵: ٢٠٠٢ مـسیری،( انـد ، ولـی هویـت یهـودی خـود را حفـظ کـردهکنند می
 زبان یهودی از زبـان بـابلی تـأثیر .ه بابل به وجود آمداسرائیل ب یهودی بعد از هجرت بنی

 یهودیان در سلوک دینی خود از عوامل مذهبی ایرانی، بابلی و هلینی تـأثیر. پذیرفته است
 ۀالهـ یـا پرسـتش خـدای ادونـای یـا پرستید مانند خورشی،)١٩: همان( اند عمیقی پذیرفته
ها  اریف گوناگونی که صهیونیست در تع.)٢٢۶ :١٩۶٩، احمد( «Adonis»خورشید به نام 
کید بر سه مالک دیده می  خود ارائه کردهۀو یهودیان دربار   :شود اند تأ

  ؛داند  مالک نسبی و خونی که جنس یهودی را با خون مرتبط می،نخست
 یهودیان گروهی هستند که دارای سرگذشت و تاریخ : مالک فرهنگی و تراثی،دوم

 نزدیک در بین یهودیان حفظ شده ۀ این رابط،زار سالاند و در طول چهار ه مشترک بوده
 یک اعتقاد مشترک نیست که ایشان را گرد هم آورده است، بلکـه نـوعی روش ،این. است

  .است را در سراسر جهان در طول قرون به یکدیگر متصل کردهها   آنرمزی است که
 و تـالش پذیرنـد هـا آن را نمـی ف گذشته که صهیونیستی مالک دینی و تعار،سوم

 خداوند است کـه ۀ پس یهود امت برگزید.کنند قداست هویت یهودی را بازگردانند می
ممکـن  یهـودی ۀ دین اسـت و تفکیـک بـین قومیـت یهـود و عقیـدْمصدر این قداست

 امتی مقدس و کیانی برتر است که قداست آن به خاطر ارتباط خاص بـین ،یهود. نیست
آن است که خداونـد در ایـن امـت حلـول کـرده  این دیدگاه بر .خدا و امت یهود است

تنها یک تعریف اعتقادی نیست بلکه دارای نتایج قانونی و اقتـصادی نظریه، این . است
کـه سـایر شـهروندان در دارد کـه یـک شـهروند صهیونیـست حقـوقی طوری است، به 

  .)۶٣ :٢٠٠٢ مسیری،( اسرائیل فاقد آن هستند
 .ها تالش کردنـد ای نشر دین خود از بین ملتیهودیان بیش از بیست قرن با نشاط بر

پیـروی کنندگان همه از داخل فلسطین نبودند، بلکه کسانی بودند که از دین  این دعوت
منتشر شد ... ز اروپا، آمریکای التین، روسیه وکردند و یهودیت در مناطق مختلفی ا می

  .)١٣٠ :١٩۶٩، احمد(
انتخـاب هـا  آنو چـون پیـامبر از بـین  شمعون بودنـد ۀ از قبیلیهود معاصر پیامبر

خود را برتر از سایر اقوام ها  آن. ورزیدند حسد مینشده بود به شدت نسبت به مسلمانان 
 ِبــین شــریعت موســوی و تعــصب اســرائیلیبایــد  .)١/٣٣: ١٩۶٨، عبــدالرحمن( دانــستند مـی
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ا هـ آناسرائیل پـیش از شـریعت موسـوی وجـود داشـتند،  بنی .گذاشت تفاوت صهیونی
َوإذ ق  :دادند  را آزار میحضرت موسی ْ

ِ َال موَ ُ َ لقومه یَ ِ ِ ْ َ ِا قوم مل تـؤذونىنِ
َ ُ ْ ُ َ ِ ِ ْ

َ
 )ادیـ؛ و )۵ /صف 

  ؟دیده ی قوم چرا آزارم میا:  به قومش گفتیه موسک را ین هنگامک
مفهوم برتری نژادی که اصل هر نوع بدی است، در بین این گـروه وجـود داشـت و 

  .)١٨/ همائد: ک.ر ؛٢/١٧۴: همان(  فرزندان خدا و برگزیده هستند کهکردند گمان میآنان 
 قبالیه در ۀچه فرق اگر.اند  از گروه قبالیه بودهً احتماالیهودیان معاصر زمان پیامبر

آن بـه عنـوان  ، پیش ازگرفتاندیش شکل   میالدی به صورت یک گروه صوفی١٣قرن 
. شـد د، از این اصطالح استفاده مـیگروهی که دارای فرهنگ شفاهی و منقوالت هستن

از اصطالح قباال به مفهوم کنایه از حکمت بـاطنی و امـور غیبـی در نـزد یهـود اسـتفاده 
 ایـن اسـم ،ولی در تلمود یهـودی. شد گفته می» حوخماه نستارا«شده است و به آن  می

ی  مـیالد١٣ پـس از قـرن .شـد به معنای اقوال شفاهی انبیا و تورات شفاهی اطـالق مـی
قبالیـه گروهـی از . به کـار بـرده شـد »حکمت باطنی«تدریج این اصطالح به معنای  به

معجزاتی که انسان به ایـن وسـیله  متصوفه بودند که با معانی حروف و کلمات و ارقام و
  .)١٢٩ :٢٠٠٢، شامی( دهد سرگرم بودند انجام می
همچنـان در بـین  ، خداونـد هـستندۀ قـوم برگزیـدْ برتری نژادی و اینکه یهـودۀعقید

حیوانـاتی هـستند کـه بـرای همچـون هـا   سایر ملـتبه عقیدۀ آنان،. یهودیان وجود دارد
 هـوداند و بایـد در خـدمت ی شدهآفریده  صورت انسان ها، به گیری بهتر یهود از آن بهره
یحیان و مـسلمانان دشـمنی یهودیان همواره با مـس. )۶٨/۴١١ش :٢٠٠٧، محمد عیسی( باشند

  .)١٧ :١٩۶٩، احمد(اند  را نسل به نسل منتقل کردهو آن داشته 
تـوان بـه صـراحت گفـت کـه یهـود معاصـر همـان یهـود زمـان  نمیهرچند بنابراین 

 توان بر اساس اصول اسالمی و اخالقی ارزیابی نمـود  است، عملکردها را میپیامبر
کـه بـا  سیاسی و استعماری بـوده اسـت ، حرکتی غریب، صهیونیزم.)٢٠١٠ ،محمود زقوت(

و مردم فلسطین را هدف گرفـت و تشکیل شد استفاده از ابزارهای دینی در قرن نوزدهم 
 این حرکت دارای مبـادی .)١٢٩ :١٩٩٢، خلیل(  عربی بودراهبردیط بر مناطق ّ تسلشهدف

تردید با چنین مبـانی  طلبانه است و قرآن کریم بی محورانه، متکبرانه و توسعه خودِتفکری
  .نماید رد و در مقابل رفتارهای ظالمانه ایستادگی میروی سازگاری ندا
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   عملیات روانی در قرآن کریممبانی
سازی، اسـتفاده از   مانند دروغ بزرگ، دشمنی دارد؛های متعدد عملیات روانی تاکتیک

نمـایی عیـوب،  سـازی و بـزرگ زدایی از حریـف، برجـسته های استعاری، انسانیت قالب
 :١٣٧۶؛ شـیرازی، ١۶۵ :١٣٨٩جنیـدی، (...  وتفاده از نمادهـاسـازی، شـعارخوانی، اسـ انگاره
خاطر تناقض با اصول اخالق اسالمی استفاده ه ها ب  این روشۀ قرآن از همتردید بی. )٢٣١
گـذارد، برخـی از  های گوناگون بر مخاطب یهود تأثیر مـی قرآن کریم با روش. کند نمی
کید بـر دشـمن بـودن یهـود بـرای  ًمثال شوند؛ محسوب میها عملیات روانی  روشاین  تأ

ارتقای سـطح همبـستگی اجتمـاعی موجب تواند  می  در صورت فهم صحیح،مسلمانان
، ولــی گــردددر جوامـع اســالمی و هوشــیاری در برابــر کیــد و نیرنـگ دشــمنان اســالم 

 یهود ابزاری برای تحقیر، ِ، نسبت باهای اخیر در جوامع اسالمی به ویژه در سالمتأسفانه 
جـا  تا آنها و یا حتی جوامع یهودی شده است طاط کشاندن فرق و مذاهب، انسانبه انح

خاطر   فالشا بهًشود یا یک گروه یهودی مثال که پیدایش تشیع نیز به یهود نسبت داده می
 ِ ایـن ابـزار، به عبارت دیگـر.)۵۵ :١٩٩٣ ،ادریـس(شوند  ارتباط با یهود اسرائیل سرزنش می

 اسالمی به کار گرفته ۀایجاد تفرقه و دشمنی در بین جامعمفید در جهت عکس و برای 
 ناشـی از برداشـت سـطحی از قـرآن ،هـای قرآنـی از آموزهنوع برداشت  این .شده است

 اسـالمی انتظـار ایـستادگی در برابـر دشـمن ۀتـوان از جامعـ  نمـیبا این وضعیتاست و 
  . داشتزمفریبکاری چون صهیونی

 حقایق و معارف است، در عملیات روانی نیز ۀشمقرآن کریم که منبع اخالق و سرچ
پایبند اصول اخالقی و دینی است و در این عملیـات هـیچ کـدام از ایـن اصـول نادیـده 

 در جهـت در واقع عملیات روانی قرآن کریم نیز یـک حرکـت تربیتـی .شود گرفته نمی
ملیات روانی عدر حالی که ، )٣٠٨ :١۴٢۶ ،نجـار( انسان است نه نابودی ویو ارتقای رشد 

افکنـی،  زدایـی، تفرقـه پراکنی، تحقیـر، انـسانیت  مبتنی بر دروغ، شایعه،در سراسر جهان
 ی دادن، وارونـه کـردن اطالعـات، برچـسب زدن،ّ، انتقـال و تـسرّافراطـی، غلـوتعمیم 
 ولی در قرآن کـریم عملیـات روانـی ،)١۶۵ ـ ٨١ :١٣٨٩جنیدی، ( است...  وتوهین تمسخر،
ی بر تبیین حقایق، از بین بردن غـرور، سـرزنش، دعـوت بـه حقیقـت، نت مب، یهودۀدربار
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 بـر خـالف عملیـات ْ هـدف،قرآندر در عملیات روانی . در نزد یهود است...  وتهدید
امع انـسانی نیـست، ها یا تنها سرکوب کردن جو روانی در غرب، تخریب و نابودی انسان

الح، ارتقـا و رشـد انـسان اسـت و گذاری بر جوامع انسانی به منظور اصبلکه هدف تأثیر
عملی که مبتنی بر حقیقت و راسـتی باشـد،   زیرا؛استآن این راز موفقیت و ماندگاری 

مـدت اثـری  ماند، ولی عملی که بر دروغ بنا شده باشد، ممکن است در کوتـاه باقی می
تـوان یـک  داشته باشد، ولی باالخره بنای پوشالی آن سرنگون خواهـد شـد و آن را نمـی

ْ َكِلَذَک : مل پایدار به شمار آوردع ق والبَ َرب اهللا ا ْ َ َُّ َ ْ ّ ُ َاطل فأما الزبـد فیـِ َ َُ َ َّ َّ َ َ َذهب جفـِ ُ ُ َ َاء وأمـا مـْ َّ َ َ َنفـع النـاس َا یً َّ ُْ َ
ُفیمک ْ ِث ىف األرضَ ْ َ ْ

ِ ُ
 )ف بـه کـزنـد و امـا  ی م]مثل[ن ی حق و باطل را چنوند خدا؛)١٧ /رعـد

  .ماند ین می پس در زم،رساند یدم سود م آنچه به مریرود، ول ی مینارک
قـرآن کـریم . تر است  در عملیات روانی، روش قرآن کریم صحیح کهتوان گفت می
مبـانی و اصـول مالحظـۀ بـا . گیـرد مـیهای مختلفی برای عملیات روانی بهـره  از روش

از برخی  .تواند پیدا کند ها و مصادیق مختلفی می  این عملیات روانی شکل،م قرآنیّمسل
 ایمان بـه خداونـد، یقـین بـه فرجـام درسـتی، صـبر و بردبـاری، :ند ازا این مبانی عبارت

 این .کرامت انسانی و طلبی، امیدواری گویی، مبارزه با شرک، کفر و ظلم، حق حقیقت
مصادیق آن زیر از گذار است که موارد ملیات روانی در مقابل یهود تأثیرمبانی بر روش ع

  .است
ها و شـگردها نیـز  ها که در عملیات روانی از آن به عنوان روش یکها و تکن تاکتیک

های تأثیرگذاری بـر مخاطـب و   پیام روانی، تبلیغات، شایعات، شیوهۀشود، در تهی مییاد 
 تاکتیک . نقش و کاربرد فراوان دارد،های روانی ها و واکنش ی بر تمام کنشّبه طور کل

ریـزی  ها بـر اسـاس آن پـی ست که تکنیکا های کلی به معنای قواعد روشن و سیاست
  .)۶٩ :١٣٩١،  و نیازیوند ولی( شود می

  انواع عملیات روانی
هـای   برخی از روش.شود  میی انجامّعملیات روانی به سه طریق علنی، شبه علنی و سر

  .های ذیل جستجو کرد توان در نمونه  میعملیات روانی علنی یا شبه علنی را
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  عملیات روانی علنی )الف

  تاکتیک روشنگری .١
ثر برای آماده کـردن و ٶ میشود و ابزار این تاکتیک برای جلب اعتماد مخاطب اجرا می

اقناع و ایجاد اطمینان نزد مخاطب به منظور تحقق اهـداف عملیـات روانـی اسـت و در 
 .)٧۴: همـان(  تـأثیر آن بـسیار گـسترده اسـتۀ تمـام مخاطبـان کـاربرد دارد و دامنـۀحوز

 خداونـد، فرزنـدان ابـراهیم و قـوم برتـر ۀود را دوستان خداونـد، قـوم برگزیـد خْیهودیان
پـذیرد و  اسرائیل را در برخـی مـوارد مـی  برتری ظاهری بنی،قرآن کریم. کنند معرفی می

ه کـه آنچـشـود  ولـی یـادآور مـیکند،  ویژگی روحی یا فکری ممتاز ایشان را انکار نمی
 تنها تقوا و اطاعت از وی است و ،خداوند استسبب برتری یک جامعه یا انسان در نزد 

هـا را در برابـر خداونـد بـا سـایر  سـرزنش کـرده و آن را به خاطر این تفکر اشـتباهایشان 
  :کند بندگان برابر معرفی می

َوق ـ  َالت الیَ ْ َ
َھود والنصِ َّ َ ُ ن أنبَارُ َی  ْ َ ُ ْ ُاء اهللا وأحبـاؤهَ ُ َّ ِ

َ َ ِ ّ ُ )ما : ان گفتندیحیان و مسیهودی و ؛)١٨ /همائد
  .میپسران خدا و دوستان او هست

ــ  ِا بــىنَیــ ـ َ إســرَ ْ ُیل اذرکِائِ ُ ْ َوا نعمــىتَ ِ َ ْ ِ الــىتِ
َعلــْی أنعمــت َّ َ ُ ْ َ ْ ُفــضلتُکم وأىن ُکَ ْ َّ َ ِّ َ َ َم  العــْ ْ َ َ ِاملْ  یا؛ )۴٧/ هبقــر( َنيَ

ر ه مـن شـما را بـکـنید و ایـاد آوریـ داشتم بـه یه بر شما ارزانکل نعمت مرا یاسرائ یبن
  .دمی بخشیان برتریجهان

ــ  َإن أرک ـ ْ َ َّ ُمــمکِْ ــ عنــد اهللا أَ َ ْ َ ِ ّ َ ْ ْامکِ ُ )ــدتری؛ در حق)١٣ /حجــرات ــدا یقــت ارجمن ــزد خ ــما ن ن ش
  .ن شماستیخودنگهدارتر

  تاکتیک رعب. ٢
و حامیـان  ثر در عملیات روانی، ایجاد ترس در میان صفوف دشمنٶهای م از شیوه یکی
 خداونـد در قـرآن کـریم بارهـا داسـتان بـسیاری از .)١۴: ١٣٨٨کلیمـانی، کمالی ( هاست آن

د؛ ماننـد کنـ  مـیی را که در نزد یهـود شـناخته شـده بودنـد، یـادآوریپیامبران و ظالمان
هـا بـرای   کارکرد ایـن داسـتان. ... وداستان فرعون و موسی، قارون، نوح، داود، سلیمان

شـده در نـزد  الگوهای شناخته نیبرداری و نافرما  یادآوری سرانجام فرمان،مخاطب یهود
 و اطالع داشتندقدرت و شوکت وی از شناختند و  ها فرعون را می  چون آن؛ایشان است

خداونـد بـه یهـود لذا  ،)١١۴ :١٣٨٨نژاد، منصور( کردند میبینی سرکشی و خودبرترخود باز 
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  :د که او با هیچ کس عهد و پیمانی برای حمایت دائم نبسته استکن  میییادآور
 ذمت عنــد اهللا عھــد ًقــل أ َ ْْ َ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ــ َ َّ َ ْ ُا فلــن ُ ْ َ ُلــف اهللا عھــَ َ ْ َ ُ ّ َ ِ

ْ
 )از جانــب خــدا یمــانیا پیــ؛ بگــو آ)٨٠ /هبقــر 

  .ف نورزدّمانش تخلیکه خدا از پتا آن! ید؟ا گرفته

هـر دوی بـرداری از اوسـت و ایـن پیـام بـرای  حمایت وی در گرو اطاعت و فرمـان
 مانند قبله، ،این هیچ چیز سبب برتری یهود بر دیگران نیستبنابر. مسلمانان و یهود است

  .)١٠/ ؛ فجر ۶٩ /ه؛ توب١٧٧ /ه بقر:ک.؛ ر۵٣٨ :تا بیطنطاوی، ( تریشهوش برتر، قدرت و ثروت ب

  تاکتیک استمرار و تواتر. ٣
زمـان طـوالنی و بـا   تبلیغـاتی در مـدتۀمای استمرار به معنای پیوستگی است، یک درون

و مفهـوم آخـر ) منظـور اصـلی( شـود و بـه تـدریج بـه مفهـوم اول لیـغ مـی زیاد تبرتکرا
شـوند  به هم نزدیک و در وضعیت مطلوب بـر یکـدیگر منطبـق مـی) برداشت مخاطب(
 دشمنی با قـومی کـه کمـر بـه نـابودی مـسلمانان بـستهمسئلۀ . )٧٣ :١٣٩١،  و نیازیوند ولی(
با وجود علم به درسـتی آن انکـار  را خداوند ۀو حقانیت فرستادقرآن و  )١۶ :١۴١٠ شبیر،(

هـیچ کـه  شاید بتوان با قاطعیـت گفـت .کردبا تکنیک استمرار دنبال توان  میاند،  کرده
 حجـم هـا آناسـرائیل و داسـتان   آیات مربـوط بـه بنـیۀموضوعی در قرآن کریم به انداز

ابه و از آیات را به خود اختصاص نداده است و بسیاری از آیات بـا مـضامین مـشزیادی 
  .دنشو کلمات شبیه به هم تکرار می

  تاکتیک شیفتگی. ۴
این تکنیک به منظور ایجاد شیفتگی در نزد مخاطب غیر خودی برای داشـتن امکانـات 

بـه کـار عامل عملیات روانی و ایجاد عالقـه و حـس افتخـار در نـزد مخاطبـان خـودی 
 اسـت، از آرزوهـای بسیاری از مفاهیمی کـه در قـرآن کـریم آمـده .)٧٨ :همـان( رود می

  : سیناۀ ایجاد امنیت در منطق ودیرین یهود است، مانند تسلط بر جهان
 رج من طور سی رة  ْو َ ِ

ُ ْ ِ ُ ُ َْ َ ً َ َ بت بالدهن وصبغ لآلکَنَ ِاء 
ْ
ِ ٍ

ْ ُِ َ ِ
ْ ُّ ِ ُ ْ َ وه کـه از کـ یو درختـ؛ )٢٠ /مؤمنون( َنيِلـَ

  .دیرو ی خورندگان می برایه با روغن و نان خورشکد یآ یرون میب نایت طور سکپربر

 سینا یکی از مناطقی است که شاهد بیشترین درگیری و ناامنی در طول تاریخ ۀمنطق
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 درخـت .قـرار نمایـدته است در این منطقه امنیت را بر است و تا کنون کسی نتوانسبوده
سـفر ؛ ١٢۴: ١٣٧٨ سـیوانتوس،(  نماد هدایت، امنیت و رهبری است، تورات و انجیل،زیتون

خداونــد روییــدن درخــت امنیــت و صــلح را در ایــن منطقــه نویــد  .)۶١:١١ و ٨:٨ ،تثنیــه
 نیز نوید برقراری امنیت برای اهل کتاب بدون ها و مکاتیب الرسول  در نامه.دهد می

  :شده است اجبار به تغییر دین و آیین داده
ب مـن ته و ال راهـّیسـقفأروا أسـقف مـن ّیـغیّال ملتهم، وال  من حقوقهم وّر حقّیغیال و

  .)۵/٣٨۵: ١۴٠۵بیهقی، ( هاهیال واقها من وق وتهّیرهبان

؛ ١٠۵ / انبیـاء:ک.ر( کند های نیکوکار معرفی می قرآن کریم این امکانات را برای انسان
را بـه هـا  لـذا آنو چون مخاطب یهود به وجود خداونـد و آخـرت بـاور دارد،  )۵ /قصص

  .)۶٣۵ :تا بیی، طنطاو؛  ۶۴ /عمران  آل:ک.ر( خواند حقیقت فرا می

  تاکتیک محدود کردن مجاری کسب خبر. ۵
 هـدف اصـلی از .گـذار اسـتطـرف تأثیر  داخلی دوست و بیۀاین تکنیک در حوز

های مخـالف بـه مـردم  اجرای این تکنیک ایجاد مانع در روند انتقال پیام دشمن و گروه
کاربرد ایـن اصـل قرآن کریم بر . شود ها انجام می است که به طور عمده از طریق رسانه

کید   نخـست، منـع از ۀمرحلـ. شـود این روش در سه مرحله انجـام مـی. کند میبسیار تأ
َا أَی : ارتباط با اهل کتاب و مشرکان ُّ ِا الذَ

َین آمنـوا الَّ ُ َ ذوا بطَ  َ
ِ

ُ ـ ِ
َّ ُنکـانـة مـن دوَت ِ ُ ْ ِ ً َم الَ َنُکألوَ یـْ ُ َم خبـْ َ  ًاالْ

ــا ردهمــان آویه اکــ یسانکــ ی؛ ا)١١٨ /عمــران آل( همــراز ] دوســت[ر خودتــان یــد، از غی
. ننـدک ی نمـیوتـاهک شـما ۀبـار در]یو فـساد فرهنگـ[ یاز هر گونه تباهها   آن.دیریمگ

َا أَی  : تحقیق و تفحص، دومۀمرحل ُّ ِا الذَ
َین آمنوا إن جَّ ْ ِ ُ َ ْاءمکَ ُ یَ فَ َّاسق نببإ  َ َفت َ ٍ َ

َ
ِ ٌ  ۀ مرحل.)۶ /حجرات( ُنـواِ

  .)٨۶ :١٣٩١قاسمی، (است ه آنهمنشینی با   اعتماد به یهود وباوری و  انکار خوش،سوم

  تاکتیک قاطعیت در کالم و عمل. ۶
 ، اگـرً شـاید، احتمـاالِبرانگیز نباشد و در آن از کلمـات زا باشد و شک پیام باید اطمینان

تـر باشـد، بیـشتر مخاطـب را بـه تأمـل وادار   زیرا پیام هر چه محکـم؛استفاده نشود.. .و
کید همراه اسـت و کلمـات ،در قرآن کریم. کند می  مفاهیم مربوط به یهود با کلمات تأ

کیدها مانندبه همین منظور،  .خورد  میآمیز کمتر به چشممبهم و تردید ، »ّإن «از انواع تأ
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کید مثق«، »ّأن«  همـان طـور کـه در آیـات گذشـته دیـده» ضـمیر فـصل« و» لـهّنون تأ
  .شود استفاده کرده است می

  تفرقهتاکتیک . ٧
یخی، قومی، دینـی، انگیز در موضوعات تار تاکتیک با تکیه بر بسترهای اختالف در این

شود تا بر دامنه و عمق اختالفات بین صفوف دشمن به  تالش می... طبقاتی، شخصی و
، تـاکتیکی و تحکیمـی علیـه این تاکتیـک در عملیـات روانـی. رددمتحدانش افزوده گ

خداونـد بـین یهـود . )٧٧ :١٣٩١،  و نیـازیونـد ولی( دارد های دشمن و مخالف کاربرد گروه
ْلیـ : کنـد  راه و روش قبلی مردد مـیۀها را نسبت به ادام و آناندازد  میتفرقه  َسوا سـوَ َ ْاء مـن ُ ِ ً

ْلِکأهل ا ِ ْ َاب أمة قَتَ ٌ َّ ُ ْائمة ِ َ ٌ َ َلون آیِ َ َات اهللا آنُ ِ ّ ْاء اللیِ َّ َیل و َ ْ ُ َ َدونِ ُ ُ ْ
 )تـاب ک اهـل ۀهم؛ )١١٣ /عمـران آل

ات خـدا را در شـبانگاهان یـه آکـانـد  ننـدهک امی قیتاب، گروهکستند؛ از اهل یسان نیک
 دیگر بیان قـرآن کـریم در آن زمـان ۀ نکت.ندینما یه آنان سجده مک یخوانند در حال یم

 برخـورد همـراه بـا  واست که یهودیان نیز در برابر اسـالم موضـع یکـسانی نداشـتنداین 
توانـست در ایجـاد تفرقـه   می،وهی که دشمنی زیادی با مسلمانان نداشتندعطوفت با گر

 برخی از اهل کتاب خواستار علم  کهدهد خود این بیان نشان می. ثر باشدٶمآنان در بین 
 ،نـه صـدور ایـن عبـارتوگربه حکم خوردن طعـام مـسلمانان از جانـب پیـامبر بودنـد، 

َوطع  :فایده و خالف مقتضای حکمت است بی َ ُاممکَْ ْ حل هلمُ ُ َ ٌّ ِ )ی شما بـرای؛ غذا)۵/ همائـد 
  .آنان حالل است

  یّ عملیات روانی سر)ب
 .)٢٢: ١۴٣٠ جبـوری،(شـود  ی انجام میّعملیات روانی به سه شکل علنی، شبه علنی و سر

 و هـای علنـی بـه شـمار آورد های گذشته را جزء روش توان روش میکه رسد  به نظر می
هـای  یکـی از روش. ی دانـستّهای سر  جزء روششود، اشاره میدر ادامه که را روشی 

 عملیات روانی در قرآن کریم که در عملیات روانی متداول نظیر نـدارد و ِمنحصر به فرد
هـا و تـوان دشـمن در  هاست، اسـتفاده از قابلیـت راهبرد آن به مراتب بیش از سایر روش

 چـون همیـشه بیگانـه ؛یر نداردهای روانی نظ  این روش در عملیات.تفهیم حقیقت است
خواستار تحمیل قدرت خارجی بر دشمن است و استفاده از این روش نیازمنـد شـناخت 
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برد که   به کار می زمانی که کالمی را،تر از خود دشمن به وی است  و حتی دقیقکامل
گاه به خاطر پیشینبه صورت ناخود  تاریخی و فرهنگی در وی ایجاد ترس و اضطراب ۀآ

را ها  آنکند که  کند یا در مواقع خاص از یهود درخواستی می یا تأمل و تردید می هو دلهر
گـاه  خداوند با علم بی کشاند، چون به چالش می انتهـا از کنـه وجـود مخاطـب خـود آ

کـه البتـه اسـت  آن فرمان درخواسـت مـرگ ۀدهد، نمون است و وی را در تنگنا قرار می
ُفتمنـوا املـوت إن ک  :حقانیـت خـود اعتمـادی نداشـتند زیرا بـه ؛یهود آن را انجام ندادند ْ ِ َ ْ َُ ْ َّ َ َ ْنـمت َ ُ ْ

ِادقَصـ مـواردی از ایـن . دیـنک مـرگ ید آرزوییـگو ی؛ پـس اگـر راسـت مـ)٩۴ /هبقر( َنيِ
  .های ذیل بررسی کرد توان در نمونه تاکتیک را می

  عهّحروف مقط. ١
پژوهـان و مفـسران  قـرآن .شـود شروع میی مقطع یحروف هجابا قرآن کریم ه از  سور٢٨

ی بـین ّ را سرها  برخی آن.اند  مفهوم این حروف ارائه کردهۀدرباررا های مختلفی  دیدگاه
انـد بـرای سـاکت کـردن   را حروفـی دانـستههـا آنای نیـز  عـده .اند خدا و رسول دانسته

خی  بر.اند  را حروفی برای اشاره به مفاهیم داخل سوره دانستهها آنگروهی نیز  .مشرکان
 اهللا« بـه معنـای» الـر« ً مثال؛اند های اختصاری برخی کلمات دانسته عالمت  راها آنهم 

  پنداشـته وسـوره هایی از حروف بـه کـار رفتـه در  برخی آن را نشانه.»الحکیم الرؤوف
 برخـی آن را دارای .)۵۴: ١٣٨٨عـدل، ( انـد برخی آن را با خـط هیروگلیـف تفـسیر کـرده

 برخی مستشرقان این حـروف را .)۵١ :١٣٧٩بازرگان، (اند  یی دانستهاعجاز عددی یا موسیقا
  .)١٨ :١٣٧٢ اهر،ط( اند  مصاحف صحابه یا نام ایشان دانستهۀنشان

اند تـا بـر آن مبنـا  و سعی کرده  حساب جمل را نیز از نظر دور نداشته،علمای اسالم
اند که گفته  ن نقل کردهاز قول مقاتل بن سلیما .بیابندی برای حروف آغازین ّحلراه نیز 
رات بالغ ّها قرار دارد حساب کردیم، با حذف مکر  ما حروفی را که در آغاز سوره:است

 طبیعـی اسـت کـه .)۵/٢٠٣: ١۴٢٣، بلخـی( شود که مدت بقای این امت است  می٧۴۴بر 
 علی بن فاضـل مجاشـعی . زمان مزبور روشن گردیدیخطا بودن نظر وی پس از انقضا

 بود و آن ٣٠۶۵ بالغ بر ،رات آن حساب کردمّ این حروف را با مکر:گوید نحوی نیز می
 روایتـی از عمـر بـن المعانی روحدر کتاب  .را مربوط به عمر امت اسالمی دانسته است
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 محعـسق  معاویه را با حساب جمل از ۀ واقع آمده است که حضرت علیعبدالسالم
  .)٢١ :١٣٧٢ اهر،ط( کند استخراج کرد و این داللت بر جواز این عمل می

 به مسلمانان راه ها آنگردد و از بین   عرفانی قبالیه باز میۀ حساب جمل به فرقۀپیشین
 ۀعه بیان شـده اسـت، دربـارّنظر از مفاهیمی که برای این حروف مقط صرف. یافته است

ای مطرح شده که با عملیات روانـی در رویـارویی  لهئاین حروف در روایات تاریخی مس
 دارای یهـا  در روایت آمـده اسـت کـه پـس از نـزول برخـی سـوره.یهود ارتباط داردبا 

ای بودند که برای حروف ارزش   که از فرقه پیامبر اکرمِ یهود معاصر،عهّحروف مقط
 سـال محاسـبه ٧٠عـه ّ اسـالمی را بـر اسـاس حـروف مقطۀ جامعّعددی قائل بودند، سن

 ایـن . خود منصرف شـدندۀد، از محاسبکردند، ولی هنگامی که حروف دیگر را شنیدن
له که قرآن کریم از حروف به شکلی استفاده کرده است که برای یهودیان آن زمـان ئمس

ای بودند، نوعی عملیات روانی است و وجود این حروف در ابتدای  زء چنین فرقهجکه 
 است، اسرائیل و یهود  بقره و آل عمران که به صورت کلی مربوط به بنیِگر بزۀدو سور

حـروف کـه چه ممکن اسـت  گروه از یهودیان داشته است، اگرمفهوم خاصی برای این
  .)١/٢٢٣: ١٣۶٨ ، مشهدیقمی(ی به این منظور نازل نشده باشد ّعه به صورت کلّمقط

 ریـشه در ،چه پس از قرن سیزده میالدی شکل گرفـت یا همان کاباال اگر قبالیهۀفرق
 قبـاال بـه معنـای پـذیرش منقـوالت .ی شمعون بـودها  دارد که از نگاشته»زوهر«کتاب 

 طبـق دیـدگاه نولدکـه .انـد  پذیرفتـه»زوهـر«اسرائیل آن را از کتاب  شفاهی است که بنی
 این کتاب برای حروف ارزش .)۶/۵٢١: ١۴١٣، علـی(  کاهنان بودندۀیهودیان مدینه از طبق

 مفهوم دارند و عبری حروف به صورت متصل در کلمه در زبان. عددی قرار داده است
 روایـت مـذکور .)۴۵ ــ١۵/٣١ش: ١٣٨٧کرمـانی، (  هـستندابه صـورت جـدا نیـز دارای معنـ

 نیز نفی نشده برخی از آنولی ، کند مینفی را عه ّارزش عددی برای حروف مقطهرچند 
است، به این معنا که در برخی موارد ممکن است حـروف مقطعـه دارای ارزش عـددی 

، جـا مـورد بحـث نیـستدر این ، هستند یا نـهاروف دارای این معنکه این ح اینباشند، اما
 را  معاصر پیامبرِ یهودیانْ این حروف،له مهم است که با توجه به روایتئمسبلکه این 

در روایت روشن نیـست کـه چـرا .  اسالمی ناامید کرده استۀاز کوتاه بودن عمر جامع
ولی این حـروف . اند می دانسته اسالۀ عمر جامعۀیهودیان ارزش عددی حروف را دربار
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 که حتی شاید برای یک مسلمان قابل فهم دارداسرائیل مفهوم خاصی   مخاطب بنیبرای
 برای مخاطب »الم«ف و شنیدن حر، به عبارت دیگر. اهمیت نداشته باشدًنباشد یا اصال

ای اسـتفاده  قـرآن کـریم از شـیوه.  را نـدارد پیام مخاطب یهود عصر پیامبر،مسلمان
 مـبهم بـودن مفهـوم و . داشته اسـتهیهودیت و مسیحیت سابقدر کرده که پیش از این 

 کاربرد این حروف برای ایشان ترسی ایجاد کـرده اسـت کـه بـا ۀسابق شکل جدید و بی
 آمـده و سـپس اند به نـزد پیـامبر ی بقره و آل عمران که مدنییحساب حروف ابتدا

 بنـابراین ایـن. وف دیگـری نـازل شـده اسـتاند که پیش از این در مکه نیز حر فهمیده
 زمـان معاصــر ۀ قبالیــۀروی مخاطـب یهــودی از فرقـ حـروف دارای عملیــات روانـی بــر

توانـستند بـه   نمیًدقیقاها   آنکه ابهام و گنگ بودن آن و اینِ بوده است و خودپیامبر
کـه این. این حروف دست یابنـد، ایـن تهدیـد را بـرای ایـشان افـزایش داده اسـت مفهوم

اند آن را غیر وحیانی جلوه دهند و بدون هیچ مـستند تـاریخی آن  مستشرقان تالش کرده
بـه ایـن آنـان  نشانگر حـساسیت ،را مربوط به مصاحف صحابه یا نام ایشان معرفی کنند

ن است که مانند تمام آیات دیگر دارای ظـاهر و ای حروف مقطعه ِواقعیت. حروف است
ــاطن  ــل فهــشــاظاهر .هــستندب ــات و ن قاب م و تفــسیر اســت، همــان طــور کــه در روای
 جـز  کـهبـین خـدا و رسـولاسـت ی ّن سـرشاشود و باطن های مختلف دیده می پژوهش

  .یابند پاکان بدان دست نمی

   مباهلهۀآی. ٢
  :خواند اهل کتاب را به مباهله فرا میه آیاین خداوند در 
 َفقل تع َ ْ ُ َالوا ندع أنبَ ْ َ ُ ْ َ ْ َاءنَ َا وأنبَ ْ َ ْاءمکَ ُ َِس وَ َاءنَ َسا وَ ِ ْاءمکَ ُ سنَ َ وأ َ ُ ْ َ سکَ ُا وأ َ ُ ْ َ عـل لعنـَ تھل  َم مث  ْ ََ ْ ْْ َ َف ِ َ ْ َ َّ ُ َلکـ اهللا  اَةْ ْ َ َ ِ ِاذبّ  َنيِ
د پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و خودمـان و ییایب: ؛ پس بگو)۶١/ عمران آل(

ان قـرار یـگو ا بـر دروغم و لعنـت خـدا رینک یم، سپس مباهله مینکخودتان را دعوت 
  .میده یم

خـدمت هـا   آن. نـازل شـده اسـتیت نجرانـئـی هۀبارآن دراز  قبل ۀیه و دو آین آیا
 بدون پدر متولد شـود؟ در ی فرزندیا دهیا هرگز دیآ: ردندکدند و عرض ی رسامبریپ
ِ اهللاَدْنِ عَیىسِ عَلَثَ مَّنِإ  ۀین هنگام آیا ّ... امبریه پک ینازل شد و هنگامرا به مباهله ها   آن
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 آمـد در امبریـفـردا پ.  مهلـت خواسـتندایشان آن روز از یتا فرداها   آن،ردک دعوت
 او راه یش روی در پـنی را گرفته بود و حسن و حـسیعلامام ه دست ک یحال
 ان بـهیحیاسـقف مـسکـه  آمده است یتیدر روا.  پشت سرش بودرفتند و فاطمه یم
  :گفتها  آن

ن ی چن،ندکها را از جا بر وهکنند که اگر از خداوند تقاضا کنم یب یرا م ییها من صورت
 تـا روز ی نـصرانیکد شد و ی خواهکه هالکد ینکمباهله نها   آن هرگز با.ردکخواهد 

  .)١/٢٩١: ١٣٨٢،  شیرازیمکارم( ن نخواهد ماندی زمۀامت بر صفحیق

 »نبتهـل« ۀبرد واژ مسیحیان نصرانی است، بحـث بـر سـر کـاربارۀچه دراین آیه اگر
  و آبِ تخلیه، کمـیِای دارای سه معنای محوری و ریشه و  بهل عبری استۀ ریش.است

 در مفهـوم تخلیـه ، فرق بـین ابتهـال و تـضرع.)١/٣١١: ١۴٠۴ابن فارس، ( استنوعی از دع
و روح او بـه شـود  مـی انسان از نفس مادی خود منصرف و تخلیه ، زیرا در تضرع؛است

. تفاوت بـین بهـل و لعـن در مفهـوم طـرد و تخلیـه اسـت. دگرد ول مییاد خداوند مشغ
َّمث ۀ  ماننـد آیـ، تخلیـهْ طرد است و در بهـلْمعنای محوری در لعن عـل لعنـُ تھـل   َ ْ ََ ْ ْْ َ َف ِ َ ْ ِ اهللاَةَ ّ  َ َ

َلکـا َاذبنيْ ِ ِ  ،و توجهات نفسانی را برای توجه به خداوند ترک ییعنی ما تمایالت شخص 
س ابتهـال در ایـن آیـه بـه معنـای توجـه تـام بـه خداونـد بـرای طلـب لعـن  پـ.کنـیم می

مـصطفوی، ( ست و تنها به معنای لعن نیست و مفهوم آن بـا لعـن متفـاوت اسـتگو دروغ
١٣۶١/٣: ٠۴٩(.  

 . گذاشـته اسـتکه وی بین لعن و بهل، تفاوت شود از عبارت مصطفوی روشن می
 . تنهـا یـک مرتبـه بـه کـار رفتـه اسـت بهـلۀ مرتبـه و ریـش۴١ لعن در قرآن کـریم ۀریش
 لعـن وجـود ۀ اسـت کـه در ریـشآن خـاص ِکاربرد بودن این ریشه نـشانگر ویژگـی تک
له را روشـن ئتوانـد ایـن مـس  کاربرد این ریشه در متـون مقـدس مـیۀ بررسی پیشین.ندارد
 است؛تهدید و عملیات روانی همراه با  کاربرد این واژه در خطاب به اهل کتاب، .نماید
همان معنای اضطراب و لعن و پریـشانی، در نـزد یهـود سـابقه  در  بهلۀریشکاربرد زیرا 

  .آمیز استدیدداشته است و این نه تنها برای مسیحیان بلکه برای یهود نیز ته
 ًکنـد کـه مفهـوم آن در نـزد اهـل کتـاب کـامال ای اسـتفاده مـی قرآن کـریم از واژه

 ر سیاقی نـو و در اثبـات حقانیـت اسـالم بـرای آن دۀ بنابراین استفاد.شناخته شده است
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 کـاربرد نـوع واژگـان از شـگردهای عملیـات .کننده اسـت بسیار تهدیدآمیز و متأثرها آن
  .)٣۶ :١٩٧٩ایاز، (فراوانی دارد روانی است که اهمیت 

 ؛ زیراشوند  مباهله منصرف میۀاز ادامها  آنآمده است،  همان طور که در روایت نیز
آورد که حقانیـت آن حـضرت را ثابـت  یت خود را برای مباهله به همراه میاهل ب پیامبر
گاه مخاطب. کند می  آشـنا بـا ِ یهـودِبنابراین این آیه دارای نوعی تهدید روانی بر ناخودآ

حالی را بـا خـود دارد و  این واژه مفهومی از اضطراب و پریشانچرا که  ؛ استکتاب مقدس
) כהל( بهـل ۀریش.  به کار رفته استکتاب مقدسدر بارها در مفهوم عذاب و گرفتاری 

در زبان عبری به معنای سرع، عجل، استعجل، اضطرب، جزع، ذعـر، ارتعـب، ارهـب، 
  بارها به کار رفته اسـتکتاب مقدس این ریشه در .)۴٩: تا بیمزراحی، (  خوف است وافزع

(Ps 6:3, 6:4; 1sa 28:21; 2sa 4:1; Eze 26:18; Exe 15:15; Ece 8:3; Jud 20:41; Gen 45:3). 
 دعـا ،زده کـردن  به معنای در معرض ترور قرار دادن، وحـشتکتاب مقدسدر واژه این 

 مباهلـه ئلۀ این کاربرد بـا مـس.(Prideaum, 1811: 56) رود قاضا کردن به کار میتکردن و 
 از هـستی سـاقط ،جـا کنـد ه کـسی کـه لعـن و نفـرین نابـ؛در قرآن بسیار نزدیک اسـت

نـد چـراغش در ک پدر و مـادر خـود را لعنـت سک هر ،٢٠:٢١امثال بر اساس . دشو می
 مباهله در خود نـوعی تهدیـد روانـی دارد ۀبنابراین آی. ظلمت غلیظ خاموش خواهد شد

  .آید که به دلیل مشابهت واژگان و استفاده از اطالعات مخاطب به وجود می

  ء اسراۀورس. ٣
. خـورد  اسـراء بـه چـشم مـیۀیـات روانـی در سـورهای این نوع عمل یکی دیگر از نمونه

کنــد کــه بــرای مخاطــب یهــود  ای اســتفاده مــی خداونــد در ابتــدای ایــن ســوره از واژه
  :شده است شناخته

 َ ْ ِان الذُس
َّ َی أسرَ ْ ْی بعب لیَ َ ِ ِ ْ َ رًالِ د ا َ من ا َمل ْ

ِ ِ
ْ َ ْ َ د األقصی الذِ ِام إىل ا

َّ َ ْ َ ْ
ِ ِ

ْ َ ْمل َ
ِ ْارکَی بِ َا حولـَنـَ ْ یـَ َه ل ِ

ُ ِ َه مـن آیُ ْ ِ َاتنـُ َا إنـه هـو ِ ُ ُ َّ ِ
ِالسم ِیع البصَّ َ ْ الحرام بـه ی از مـسجداش را شـبانگاه ه بنـدهکـه است آن ّ؛ منز)١ /سراءا( ُريُ
ــ یاالقــصی مسجدســو ــونش را پرریه پک ــا ردهکــت کــبرام ــا برخــیم، ســی  از یر داد ت
  .استینه او شنوا و بکم یانیمان را به او بنمایها نشانه

 ولی چنـد نکتـه را روشـن ،اند هدانست »سیر شبانه« را به معنای »أسری« ۀواژمفسران 
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 ایـن ۀ فرق سیر با سری که ریـش، نخست.اند ندادهای ارائه  کننده قانع  یا توجیهاند نکرده
شـده کـه موجـب المقدس  علت این سیر شبانه از مسجدالحرام به بیتدوم،  .واژه است

 ، سـوم.المعمور در آسمان چهارم اسـت ان بیتاالقصی هممسجدکه برخی گمان کنند 
 نخست که بر اساس تفسیر ایشان که در سیاق امتنان است و آیات بعـدی ۀتناسب بین آی
 سری در زبان عبری، عربی و ۀواژ .)٧ـ۴/ سراءا: ک.ر(  تهدید و تخویف استکه در سیاق

 :١٣١٣، ؛ فیـومی١/٣۴۶: تـا  بـیفیروزآبـادی،(  مخفیانـه اسـتِ نظـامیۀسریانی به معنـای حملـ
٢/٢٧۵(.  

 این واژه های ه کاربرد این واژه در متون مقدس و مقارنه بین ریشۀ به پیشینیتوجه بی
: ١٣۶٧عبدالتواب، (ای و دقیق واژه است  های جدید برای دستیابی معنای ریشه که از روش

 ،د گرفتـه شـو»سـیر شـبانه«وم  قرون مختلف این واژه به مفهـّ سبب گردیده در طی)۵۴
فرمانـدهان مخفـی   تـن از٩ ،در تـورات. ها پیـدا شـود که پاسخی برای این پرسشنآ بی
اش خبـر  کشی شبانه تنها بـا یـک بنـدهلشکر خداوند از یک .اند  سرایا نامیده شده،داود
 تردیدی نیست که آیات ابتدایی ایـن سـوره .کند دهد، ولی از لفظ سری استفاده می می

شده در نزد اهـل کتـاب بـه ویـژه  ای شناخته براین از واژهبنا خطاب به اهل کتاب است،
در زبان عبری و در تورات به معنای سـربازان پنهـان » سرایا «ۀواژ. شود مییهود استفاده 

  و١٧:٨، ٢ئیل ، سـموتـورات (انـد   نفـر بـدین نـام نامیـده شـده٩ ،کتاب مقدسدر . خداست
، »صـادوق«هـا   آنکـه یکـی از )٢٧:٢۴، ۵٢ا ؛ ارمی١۴:۶ ،١ریخ توا ؛٢۵:١٨ ،٢شاهان ؛ پاد٢٠:٢۵

  . بودکاتب داوود نبی
 ایـن هرچنـد. ای خـاص بـود تورات لقب بـرای عـده این واژه درکه رسد   میبه نظر

 افراد مختلف است، نشان ۀچون دربارولی اصطالح همچون یک نام به کار رفته است، 
  ویـژه بـودهِازان مخفـیاین واژه یک اصطالح یا لقب برای گروهـی از سـربکه دهد  می

شان هایـ  یکـی از ویژگـی. بودنـد سرایا سرداران سپاه یا کاتبان حضرت داوود.است
 همـین .)٣۵:۴ و ١٨:١۶ ،١ریخ تـوا ،تـورات (انـد  ن بود که سربازان خاص خدا نامیـده شـدهای

  :قرآن به کار رفته است  در حضرت عیسیۀ دربار»اّسری« ۀریشه در واژ
 َفن ْا منَاهَادَ تھِ  َ ِ ْ

َّا أالَ زىنَ  ِ َ ْ
ُّ قد جعل ربَ َ َ َ َ ْ تِكَ  َ ْ ًّ سـریِكَ ِ ه کـ او نـدا داد یر پـایـ و از ز؛)٢۴ /مـریم( اَ

  .قرار داده است  تو سرباز مخفی خود رایر پایه پروردگارت زک چرا ؛ن مباشیاندوهگ
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 صادوق بن اخطیوب و اخلیملک بن ابیاتار کاهن بودند یـا  که تورات آمده استدر
ایشان  پادشاه خواست سرایاه را دستگیر نماید، ولی خداوند  کهسرایاه آمده استۀ ربارد

سـربازان مخفـی در تـورات گفتـه شـد، ۀ  آنچـه دربـار.)٢۶:٣۶ ار، ،تورات (را مخفی نمود 
 منطبق است که وی به دست کاهنان کـشته نـشد، یعیسۀ باور قرآنی دربار ًکامال با

  :اند  را کشتهعیسیتوهم نمودند که ها  آنبلکه 
 َوم َا قتلوه ومَ َ ُ ُ َ َلا صلبوه وَ َ ُ ُ َ ْن شبه هلمِکَ ُ َ َ ِّ ُ ْ )شتند و او را بر دار ک را نیه وک و حال آن؛)١۵٧ /نساء
  . بر آنان مشتبه شد]امر[ن کیلویختند، اوین

  :زنده است و خداوند او را به آسمان برده است در حالی که عیسی
 ِّإىن متوفی َ َ ُ ِّ
َ ورَكِ ُافعَ َّ إىلَكِ َ

ِ )یگرفته و تو را بـه سـویقت من تو را بر؛ در حق)۵۵ /عمـران آل 
  .برم یش باال میخو

ِسر«ۀ سرایا جمع واژ
 به صورت مفـرد ای که برای حضرت عیسی  واژه؛است» اّیَ

َفن : کــار رفتــه اســت بــه تھــَاهــَادَ َا مــن  ِْ ْ
َ

َّا أالِ زىنَ  ِ َ ــ ْ
ُّ قــد جعــل ربــَ ََ َ َ ْ تــِكَ  َ ْ ًّریَ ســِكَ بنــابراین . )٢۴ /مــریم( اِ

  بـودهشده  شناختهی اصطالحاصطالح سرایا برای یهودیان و فرزندان عمران و مریم
که فرزنـد وی یکـی از سـرایاه اندوه و ناراحتی به اینهنگام مریم در دادن بشارت . است

 این سـوره  نخستۀچند نکته در فهم آی. کننده باشد توانست برای وی دلگرم است، می
  .گذار استتأثیر
آور اسـت و در   اتفاقی تاریخی است کـه روایـات آن مـستفیض و اطمینـان،اسراء .١

مفهـوم . )٢٠١: ١۴٢٠ ابن فوزان،(  مستفیض وارد شده استّمنابع شیعه و اهل سنت در حد
اهمیـت . کـشی مخفیانـه و شـبانه اسـتلشکربا توجه به آنچه گفته شـد، » أسری «ۀواژ

 آن است که به تنهایی بـه  و حضرت عیسی پیامبر اسالمۀارکاربرد این واژه درب
 البته نباید از نظر دور داشت که سریه به معنای بخش ممتـاز .است سپاهی کارگشۀانداز

  .)٢/٢٧۵: ١٣١٣ ؛ فیومی،١/٣۴۶: تا  بیفیروزآبادی،( سپاه است
قـدس الم از بیـتهـا   آنآیات پسین که تهدیدی برای یهودیـان گنهکـار و اخـراج. ٢
  .)۵/  اسراء:ک.ر( است
االقـصی الزم  الحرام تا بیت حرکت از مسجد،عروج روحانیو چرا برای این سفر  .٣
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 توجه به این نکته که در آن ؟ آیا این سفر روحانی در خود مسجدالحرام ممکن نبود؟بود
المقدس در دست یهودیان و اهـل کتـاب بـود، شـاید در تبیـین سـیر شـبانه یـا  زمان بیت

مسجداالقصی اسـت، دربارۀ  بقره که شأن نزول آن ۀ سور١١۴ۀ آی. باشدمٶثر شی کلشکر
 ًاالقصی احتماال در دست دشمنان خداوند بوده اسـتدر آن زمان مسجدفهماند که  می

 ۀی سـوریرسـد سـیاق آیـات ابتـدا  مـی به نظـر.)٢۵: ١٣٨٣ ، قراگزلـوذکاوتی؛ ١١۴/ ه بقر:ک.ر(
  .)۴٠ :١۴١٩، ّابن فهد مکی( تا امتناناست تهدید و تعظیم   بیشتر،اسراء

توانـد نـشانگر آن باشـد کـه حرکـت از مـسجدالحرام تـا  توجه به مسائل یادشده مـی
ایـن هـدف . کشی ویژه با اهداف خاص باشـدلشکرتوانسته یک نوع  مسجداالقصی می

 حضور این واژه در .تواند تهدید و ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان اسالم باشد می
 تـوان میـزان تخویـف ایـن واژگـان  نمی وآید کریم تهدیدی برای یهود به شمار میقرآن 
ین یـشناسـند، تب  را برای یهودیانی که حقانیت این کتاب را همچون فرزندانشان مییقرآن
  :کرد

 ِلذَا
ْین آَّ َ ْلِکا اَنَ ُ َاب یَتُ َعرفونه کَ ُ َ ُ

ِ َعرفون أنبَا یَمْ ْ َ َ ُ
ِ ْاءْ ُ َ )بـه یتـاب الهـکه کـی ؛ کـسان)١۴۶ /هبقر 

  .شناسند ی را م]محمد [شناسند، او یه پسران خود را مکم، همان گونه یا آنان داده

 ،رکشی مخفیانه تنها با یک بنده از مسجدالحرام بـه مسجداالقـصیک عبارت لشًاحتماال
 اسـراء کـه در ۀ توجه به آیات پسین سور.برای نشان دادن آیات بزرگ خداوند به اوست

توانـد  المقدس است مـی از بیتها   آنارعاب یهودیان و سرکوبی و اخراج  وسیاق تهدید
نـه چـه ارتبـاطی بـین رحمـت خداونـد بـر وگر.  باشد»سریأ« ۀنشانگر مفهوم دقیق واژ

اخراج از مسجداالقصی و جنگ بین ایشان به پیامبرش در معراج و آیات تهدید یهودیان 
: ١٣٩٢حـسینی،  :ک. برای اطـالع بیـشتر ر؛٧ـ۴ /سراء ا:ک.ر( توان برقرار کرد؟ و بندگان خدا می

  .)٧١ـ ١/۵١ش
نگر میـزان تـأثیر ایـن عملیـات روانـی در یهـود باشـد، بیاتواند  یکی از نکاتی که می

سـخنان تنـدی اسـت کـه برخــی مستـشرقان ماننـد ماسـینیون، وات مـونتمگری، مــویر، 
 سوره به صـورت خـاص  اینۀدربار ازیکو تشیرولی و گلدزیهر، اسبانی خوزی، طیالنی

 بـه سـخره گـرفتن مـضامین ایـن سـوره بـه کـاربرای اند و تمام تالش خود را  بیان کرده
 مانی و زرتشت معرفی کنند ۀاند آن را از سنخ اساطیر ایرانی دربار یا تالش کرده اند بسته
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 حیثیت از شهرهای شـام جلـوه دهنـد و در ۀخبر اسراء را تالشی اموی در جهت اعادو 
 ، اسـراءۀحادثـکـه  برخی بر این باورند .)٢/١۶۵ و ١/١۶٨: ٢٠٠٢، حاج(کیک نمایند آن تش

 بـزرگ را ۀی عملیات روانی مشرکان علیه اسالم اسـت و صـحت ایـن حادثـ برامحوری
 کـه ایـن سـوره همچنـان بـرای دهـد  مـیله نـشانئ این مـس.)٣۴: ١۴٠٧نوفل، ( اند نپذیرفته

  .)٧٣ :١٩٩٩، جرجی(مخاطب یهودی تهدیدآمیز است 

  گیری نتیجه
 ۀ نتیجونوعی از بیان در قرآن کریم وجود دارد که قابل تطبیق با عملیات روانی است . ١

 قرآن زیرکانه از ایـن روش بهـره بـرده اسـت و .باشد میشناخت کامل و دقیق از دشمن 
ی بر حقیقت و صداقت است، در طول تاریخ از نچون عملیات روانی در قرآن کریم مبت

  .بوده استآفرین گذار و تهدیدتأثیرشده و همواره در مخاطب یهودی ن کاسته نقدرت آ
بینـی،  نوعی از عملیات روانی در رویارویی با برخی رذایل اخالقی ماننـد خـودبزرگ. ٢

های معاصر را  اسرائیلیهرچند  .در قرآن کریم به کار رفته است... ظلم، خودمحوری و
و کـردار  از جهـت اعتقـادات و چـه از جهـت رفتـارتوان چه  با دالیل متقن تاریخی می

اسـت و ه آن دانست، این رویـارویی بـا عملکـرد ناپـسند  معاصر پیامبرِرو یهود دنباله
 اختـصاصی بـه یهـود معاصـر ْایـن. بینی و تکبر بیزار است خداوند از این نوع خودبزرگ

ا شامل ر بین بزرگدودمحور و خو خِ یهودیان و مسلمانانۀتواند هم  می ندارد وپیامبر
 نخست باید تالش کنند تا این رذایل اخالقی را از وجود خـود ۀشود و مسلمانان در وهل

  .پاک نمایند
 الزم آیات که خطاب به اهـل کتـاب اسـتاز بسیاری  ِهم صحیح و کاملبرای ف. ٣

 ایـن بـه معنـای . کاربرد آن الفاظ یا مفاهیم مراجعه نمـودۀ و پیشینمقدس کتاباست به 
 مخـاطبی ِ در فهم قرآن کریم نیـست، بلکـه کـشف افـق ذهنـیمقدس کتابنبع بودن م

 مفـسر را بـه مفهـوم دقیـق واژگـان واسـت نـازل شـده  وی ۀاست که این واژگان دربار
هـود در یشـده در نـزد   شـناختهِکـه بیـشتر مفـاهیمشایان ذکـر اسـت  .کند تر می نزدیک

 ۀ هماهنگی کامـل بـا سـاختار اندیـشرود که در ساختاری جدید و طرحی نو به کار می
 ،ه که در ساختار جدیـد قرآنـیّاسالمی است، مانند مفهوم حروف مقطعه، مباهله یا سری
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 گاه مفاهیم پویا هستند و تحـول  کهالبته باید توجه داشت. کند  را ایفا میی جدیدنقش
 کـار  بـهمقـدس کتـاباگون نسبت به مفهـوم واژه در های گون تواند به شکل معنایی می

  .رود
  کـهدهـد گذاری بر مخاطب یهود در قرآن کریم نشان مـیهای تأثیر بررسی روش. ۴

هـایی  روشنیـز و بهره برده اسـت ...  ویّ علنی، سر،قرآن کریم از انواع عملیات روانی
  .خبر باشد از آن بی دانش عملیات روانی که ممکن است
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  یشناس تابک
  .کتاب مقدس .١
  . ق١۴٠۴ ، بیروت، مطبعة االعالم االسالمی،س اللغهمعجم مقایی، ابن فارس، احمد .٢
  .ق ١۴٢٠ جوزی، ، سعودی، دار ابناالرشاد الی صحیح االعتقادابن فوزان،  .٣
  .ق ١۴١٩ دار الکتب العلمیه،جا،  بی، لحاظ بذیل طبقات الحفاظلحظ اال، ، محمدمکی ابن فهد .۴
  . م٢٠١٠، الکلمة ، دار، قاهره و قتلة االنبیاءاهللا الیهود اعداءابوعجور، محمد،  .۵
  . م١٩۶٩، جا، مکتبة الوعد العربی ، بیهاسرائیل فتنة االجیال، العصور القدیمابراهیم خلیل، احمد،  .۶
  . م١٩٩٣، مکتبة بولی قاهره،، یهود الفالشا، اصولهم و معتقداتهم و عالقتهم باسرائیلادریس، محمد جالء،  .٧
  . م١٩٧٩، الرشید ، بغداد، دارهحرب النفسیدراسات فی االعالم االسالمی و الایاز، فرید،  .٨
  . ش١٣٧٩، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، حروف مقطعۀ قرآنبازرگان، عبدالعلی،  .٩
  . ق١۴٢٣، التراث االسالمی بیروت، دار احیاء ،مقاتل بن سلیمان تفسیرمان، یبلخی، مقاتل بن سل . ١٠
یعحـوال صـاحب اادالئل النبـوة و معرفـة ن، یاحمد بن حس ،یهقیب . ١١ ، الکتـب العلمیـه دار ، بیـروت،هلـشر

  .ق ١۴٠۵
 ةمکتبـال، بغـداد،  االسـالمیه للرسـول فـی دعوتـهةّالحرب النفسیة المـضادهذال،  ، جاسم محمدجبوری .١٢

  . ق١۴٣٠ه، االسالمی
  . م١٩٩٩،  فی بیروتة االمریکیةجامعال، بیروت، االسراء و المعراج خبرفادی اسعد، جرجی،  . ١٣
  . ش١٣٨٩، نشر ، مشهد، بهلیات روانیهای عم تکنیکرضا،  جنیدی، .١۴
  . م٢٠٠٢، ، بیروت، دار المدار االسالمینقد الخطاب االستشراقی،  سالمساسیحاج،  .١۵
های قـرآن   پژوهشۀمجل، »ّنبرد مخفی از منظر قرآن کریم با نگاهی به واژۀ سریا «،بی زینب حسینی، بی .١۶

  . ش١٣٩٢ تابستان و بهار ،١ شمارۀ ،و حدیث
  . ق١۴١٩، لقلم ا، دمشق، دار من خالل القرآنصیة الیهودیةالشخاح، خالدی، عبدالفت .١٧
یة و التطبیق ،علیخلیل،  .١٨   . م١٩٩٢، ، دمشق، اتحاد الکتاب العربیالیهود بین النظر
  . م١٩٩۴ه، ّالسن ، قاهره، دارهالیهود و الماسونی، ، عبدالرحمندوسری .١٩
  .ق ١٣٨٣، ، تهران، نیاسباب النزولذکاوتی قراگزلو، علیرضا،  .٢٠
یتون ،لوئیس سیوانتوس، .٢١   . ش١٣٧٨، ، نوید شیرازکریم احسائی، شیرازۀ ، ترجمکاری ز
  . م٢٠٠٢، المکتب المصری ، قاهره،هالیهودیالدینیة موسوعة المصطلحات ، شامی، رشاد .٢٢
  . م١۴١٠،  المنارة، کویت، مکتبه االسالمیةّ علی االمّمخاطر الوجود الیهودیمحمد عثمان،  شبیر، .٢٣
 همـایش علمـی بررسـی نقـش تبلیغـات در ۀ، تهـران، دبیرخانـجنگ روانی و تبلیغـاتمد، مح شیرازی، .٢۴

  . ش١٣٧۶، جنگ
  . ق١۴١٣، الهدی ، ریاض، دارهالیهود فی القرآن و السن ادیب،صالح، محمد  .٢۵
ترجمـۀ نـصراهللا امـامی، اهـواز، جهـاد دانـشگاهی ،  کـریمحـروف آغـازین در قـرآن، نصوح اهر، علیط .٢۶

  . ش١٣٧٢خوزستان، 
  . م١٩۶۶، لمالیینلالعلم  دار ، بیروت،الیهود فی القرآنطباره، عفیف عبدالفتاح،  .٢٧
  .تا بی، الشروق ، بیروت، دارهّاسرائیل فی القرآن و السن بنیطنطاوی، محمد،  .٢٨
 معاونـت مشهد،رضا شیخی،  حمیدۀ، ترجمشناسی عربی  و زبان در فقه اللغهیمباحثالتواب، رمضان، عبد .٢٩

  . ش١٣۶٧ ،فرهنگی آستان قدس
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  . م١٩۶٨ه، ون االسالمیٶشل، مصر، المجلس االعلی لالبشر اعداء، عایشه، عبدالرحمن .٣٠
  . ش١٣٨٨،  حامد صدقی، تهران، کوثرۀ، ترجمهیروگلیف در قرآن، عبدالمطلب عدل، سعد . ٣١
  . ق١۴١٣،  بغدادة، بغداد، جامعالمفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم، ، جوادعلی .٣٢
  .تا بی، ، بیروت، دار الجیلالمحیط القاموس ،عقوبمحمد بن ی آبادی،فیروز . ٣٣
  . ق١٣١٣،  المیمنیهة، مصر، المطبعمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرال فیومی، احمد بن محمد، .٣۴
  . ش١٣٩١،  گویاۀ، اصفهان، اندیشراهبردهای قرآنی جنگ روانیقاسمی، جواد،  .٣۵
  . ش١٣۶٨، تهران، اسالمی، ئبکنز الدقائق و بحر الغراقمی مشهدی، محمد بن محمدرضا،  .٣۶
  . ش١٣٨٧، ١۵، شمارۀ فصلنامۀ دین و سیاست، »معرفی اجمالی عرفان یهود«کرمانی، بهزاد،  .٣٧
  . ش١٣٨٨، تهران، صیاد شیرازی، عملیات ضد جنگ روانیکمالی کلیمانی، محمدحسین،  .٣٨
یع، »هی و الفکر البـشریل بین الوحی االة الیهودیةالعقید«، محمد محمد، عیسیمحمد  .٣٩  و ةمجلـة الـشر

  . م٢٠٠٧،  ۶٨ مارۀش ،٢٢امارات متحدۀ عربی، جامعة الکویت، دورۀ ، هالدراسات االسالمی
  . م٢٠١٠، الوطنی النجاح ةجامع ،، نابلساسرائیل  فی بنیّلغة الخطاب القرآنی،  محمدالفیمحمود زقوت،  .۴٠
  .تا نا، بی بی ،عربی ـ قاموس عبری فیلیکس، مزراحی، .۴١
  . م٢٠٠٢، الشروق قاهره، دار ،من هو الیهود، مسیری، عبدالوهاب .۴٢
  . ش١٣۶٠، تابکبنگاه ترجمه و نشر  ، تهران،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم حسن، مصطفوی، .۴٣
  . ش١٣٨٢ه، الکتب االسالمی ، تهران، دارتفسیر نمونه،  شیرازی، ناصرمکارم .۴۴
  . ش١٣٨٨، ، تهران، جوان پویاجنگ روانی از منظر قرآنیمنصورنژاد، محمد،  .۴۵
  . ق١۴٢۶ه، ، ریاض، دار الفضیل)هضواء اسالمیا( هالحرب النفسی، فهمی، نجار .۴۶
  . ش١٣٨١، ، تهران، سروشجنگ روانی، صالح، نصر .۴٧
  . ق١۴٠٧، الفرقان ، عمان، دارهالحرب النفسینوفل، احمد،  .۴٨
  . ش١٣٩١، تهران، آجا ،عملیات روانی،  و علی نیازیحسینوند،  ولی .۴٩

50. Prideaum, Samuel, Old Testament Scripture, London, 1811. 
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  ١٣٩۴  پاییز ـ زمستان،٢٢ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  »نظائر«و » وجوه«رهیافتی به تعریف 

  پژوهان از دیدگاه قرآن
    ١علی تمسکی بیدگلی  
  ٢اکبر ربیع نتاج علی  سید  
  ٣محسن موسوی  سید  

  دهکیچ
 ۀهـای علـوم قـرآن اسـت کـه نخـست بـه گونـ یکی از شـاخه» نظائر«و » وجوه«

 این رشته سامان ۀهایی ویژ آمد و پس از چندی نگاشته پراکنده در میان تفاسیر می
نامیدنـد،  ها که کمابیش آن را وجوه و نظائر می نویسندگان در این نگاشته. گرفت
آوردنـد؛ امـا  ا گـرد مـی رامعنـ هـا، و الفـاظ هـم و معانی آنا معن چنددارای الفاظ 
یک مراد خود را از وجوه و نظائر روشن نکردند یا اگر چنین کردند، آیندگان  هیچ

 مراد این نگارنـدگان از وجـوه و نظـائر، ۀروی آیندگان دربار بدین. بدان راه نبردند
 دوم که سـیوطی نـامورترین ۀدند و باز از آنجا که تعریف دستشدودستگی دچار 
.  شـدتبدیلرست برداشت نشد، این دودستگی به چنددستگی است، ده  آنۀچهر

                                                                 
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/٣/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(ali.tamasoki@gmail.com)) لنویسندۀ مسئو ( دانشگاه مازندرانثی و حدی علوم قرآنی دکتریدانشجو. ١
  .(sm.rabinataj@gmail.com) دانشگاه مازندران اریدانش. ٢
  .(sm.musavi@gmail.com) دانشگاه مازندران اریاستاد. ٣
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گـون و ناسـاز  های گونه ها و برداشت شماری از تعریفبا  امروزین ۀخوانند اینک
ایـن .  کدام درست است و کـدام نادرسـت کهبرایش روشن نیستروست و  روبه

 جستار به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی به روشنگری در ایـن بـاره پرداختـه و
و آن، ایـن اسـت کـه وجـوه،  است تعریف درست وجوه و نظائر را روشن ساخته

ِمعانی قرآنی   . در قرآنامعن است و نظائر، الفاظ هم لفظ دارای بیش از یک معنِ
  .وجوه، نظائر، معانی قرآن، الفاظ قرآن :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 پـس از ١.دگـرد ز مـی با وجوه و نظائر در قرآن به روزگار پیامبر گرامی اسالمۀدیرین

 دوم ۀآمـد، در سـد چندی کـه وجـوه و نظـائر، جـسته و گریختـه در تفاسـیر قـرآن مـی
.  شـد این رشته آغـازۀهای ویژ  نگارش نگاشته٣ـ  نخستۀو شاید در همان سد  ـ٢هجری

 نخـست و دوم هجـری، روایـی و روانـی داشـت، هـیچ ۀبا اینکه وجوه و نظـائر در سـد
 شـشم، ۀ یا به آیندگان نرسید تا اینکه ابـن جـوزی در سـد نشد ارائهتعریف روشنی از آن
های پسین، ابـن تیمیـه و پـس از   که در سدهی همان تعریفارائه داد؛تعریفی در این باره 

. بیـان نمودنـد و تعریفـی دیگـر در ایـن بـاره بدان خرده گرفتنـدوی زرکشی و سیوطی 
های این دانش، از آغاز  ائر، نگاشتهها در تعریف وجوه و نظ ییأگرچه، ناساز با این چندر

  ٤.اند  کمابیش به یک روش راه پیمودهکنونتا 
بـسیاری در ایـن رشـته بـه مطالـب د کـه اشتواند ارزنده ب روی می این پژوهش بدین

های این دانـش  در نگاشتهعلوم قرآن های  شاخه از یکر یوجوه و نظائنگارش درآمده و 

                                                                 
همچنین بـه . یشان منسوب است که البته تنها دربارۀ وجوه است، نه وجوه و نظائره اروایاتی در این باره ب. ١

در بسندگی بـه ظـاهر باور برخی، این روایات پیوندی با وجوه اصطالحی ندارد و تنها دربارۀ بازداشتن از 
  ).٩٧٧ـ٣/٩٧۶ :١۴٢۶، سیوطی: ک.ربرای دیدن این روایات و شرح آن  ( قرآن استتفسیر

البتـه .  در همین سده است). ق١۵٠د (نخستین نگاشتۀ رسیده دربارۀ وجوه و نظائر از مقاتل بن سلیمان . ٢
ای کوشیده  ه دست یافته و در مقالبیان معانی الفاظ القرآنبا نام نجارزادگان به نگاشتۀ دیگری در این رشته 

.  ق١١٨ متوفـای ،مفسر سترگ قـرآنفرزند  بن عباس، است تا نشان دهد که این کتاب از علی بن عبداهللا
نگارد که در برابر نگرۀ روا و روان، هم اینک باید این نگاشته را نخـستین  ایشان در فرجام مقاله می. است

  ).١٧٩ش: ١٣٨۵ نجارزادگان،: ک.ر(کتاب رسیده در این دانش به شمار آورد 
ای را در ایـن بـاره بـرای  اگرچه از این سده، کتابی به دست ما نرسیده است، حیـری نیـشابوری نگاشـته. ٣

  ).٢٣: ١٩٩۶ حیری نیشابوری،: ک.ر(شمرد  برمی) . ق۶٨د (عباس  ابن
  ).١٣٨٩، حکیم ترمذی: ک.ر (ی ترمذمی حک از نظائر القرآنلیتحص به جز .٤
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 امـا .سـتها ِهـای علـوم قـرآن دانـشگاه از سرفـصلاینک یکـی   است و هماالتقان مانند
نگارنده  .شود دیده نمیی در این باره ا  و بایستههنوز دیدگاه و تعریف روشنسوگمندانه 

هـای درسـت و  ِدر این نوشتار توصیفی، تحلیلی و انتقادی، تعاریف گوناگون و برداشت
گـزارش ها توصیف و   آنی روند تاریخیۀ وجوه و نظائر شده، بر پاۀنادرستی را که دربار

کرده  و آنجا که لغزشی دیده، انتقاد و تحلیل نموده که نیاز بوده، واکاوی ییکرده و جا
  .است

  تعریف نخست
 ی ابن جوزِعین النواظر فی علم الوجوه و النظائر االهةنزنخستین تعریف وجوه و نظائر از 

  ١:به ما رسیده است) . ق۵٩٧د (
 مواضع مـن القـرآن یرت فکلمة واحدة، ذکون الکنظائر أن ت الوجوه والی معنّعلم أناو
لمـة ک ّلکـر اآلخـر، فلفـظ ی غیان معنک مّلکد بی وأر،ة واحدةک لفظ واحد وحریعل
لمـة ک ّلکـر ی وتفـس، الموضع اآلخریورة فکلمة المذکر للفظ الی موضع نظیرت فکذ

 ٌالوجـوه اسـم و لأللفـاظ، ٌفـإذن النظـائر اسـم.  هـو الوجـوهیخـر األیر معنی غیبمعن
تـب ک أراد العلماء بوضع یتب الوجوه والنظائر، والذک وضع ی فهذا األصل ف.یللمعان

س المـراد بهـذه یه لّوأن ها تختلفی معانّعرفوا السامع لهذه النظائر أنیالوجوه والنظائر أن 
                                                                 

 ِ از آنــ شـویم رو مـی ههایی که با آن روب در نگاشته را ـ ایروانی که نخستین تعریف ، این سخنبدین گونه. ١
روشـن . شـود ، تصحیح می)١٠/٣۵ش: ١٣٧١ ،یروانیا: ک.ر(دانسته است ) . ق٧٩۴د ( زرکشی البرهان

ی دیگـر را به لغزشامر او  را ندیده و همین عین النواظر فی علم الوجوه و النظائرنزهة االاست که وی کتاب 
) ٢/٢٠٠٢ :١٩۴١خلیفـه،  حـاجی (کشف الظنـونافکنده و آن اینکه هنگامی که تعریف ابن جـوزی را در 

ای است کـه در »ی المعانی اللفظ والوجوه فیالنظائر ف«ِخلیفه شارح عبارت  دیده، گمان برده که حاجی
از ابـن جـوزی ) ی، شـرح آنبه گفتۀ ایروان(آن  حال آنکه همۀ این عبارت و عبارت پیش از ، آمدهالبرهان

روشـن اسـت . گو کرده استخلیفه تنها تعریف ابن جوزی را واژه به واژه از کتاب وی باز است و حاجی
سـورة تفـسیر ، در البرهان وانگهی، تعریف وجوه و نظائر پیش از .تر از زرکشی است که ابن جوزی پیشین

از  ـ چهـارمین کتـاب البرهـانبر این پایـه، . ستنیز آمده ا مختصر الصواعق المرسله ابن تیمیه و خالصالا
 است که تعریف وجوه و نظائر در آن آمده؛ همـان گونـه کـه در ایـن جـستار، از ـ های رسیده میان نوشته

ایروانـی، هنـد شـبلی  است که پـیش از شایان ذکر.  است با نام چهارمین تعریف یاد شدهالبرهانتعریف 
خلیفه بر   همانند وی به نادرست، تعریف ابن جوزی را شرح حاجینیز) مقدمۀ محقق، ٢٠ :١٩٧٩تیمی، (

کـشف خلیفه در   حال آنکه همچنان که گفته شد، حاجی است، دانستهالبرهانتعریف دوم وجوه و نظائر 
  .ی را واژه به واژه بازگو کرده است، تنها تعریف ابن جوزالظنون
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  .)٨٣: ١۴٠۴( ید باألخری ما أراللفظة

لفظـی کـه   هـم١کلمـات«:  بـاال چنـین اسـتۀ نوشـتۀ تعریف نظـائر بـر پایـۀچکید
جـوزی را چنـین  ؛ همچنـان کـه ابـن تیمیـه، تعریـف نظـائر ابـن»شان یکی نیـستایمعن

ة  سـورریتفـس ه،یـمیابـن ت(» هی نظائر فـی اللفـظ ومعانیهـا مختلفـة«: کند نویسی می گزیده

  .)٩۶: تا ، بیصاالخال
و  )١/١٩٣ :١۴١٠(، زرکـشی )١۴: تـا ، بـیاالکلیـل  ( این تعریف، همچنـان کـه ابـن تیمیـه

هـای ایـن   دچار این خرده اسـت کـه بـا نگاشـته٢اند گوشزد کرده )٣/٩٧۶: تا بی(سیوطی 
 که »هستند در قرآن امعن  الفاظ هم،نظائر«ها،   زیرا در این نگاشته٣؛دانش سازگار نیست

در یـک وجـه » نحو قوله«، »قولهک«، »مثلها«، »مثل قوله«، »نظیرها«با واژگانی مانند 
  : مانند این نمونه از کتاب وجوه و نظائر مقاتل٤اند؛ معنایی به هم عطف شدهاز وجوه 

  : أوجه ثالثةی علیر الحسنیتفس
َالجنــة، فــذل: یعنــی؛ یالحــسن: فوجــه منهــا ْللــذین أحـسنوا ا : ونسیــ ی قولــه فــكّ ُ َ ْ َ َ ِ

َّ َسىنِ ْ  ُــ
َوزیـ َة، ّ الجن:یعنی؛ یّحدوا لهم الحسنَن ویالذ: یعنی؛ ]٢۶ /ونسی[ ِ ٌادةَ َ  َالنظـر : یعنی؛
َو : یقـولث یـجم، حی الـنرها فینظ و وجه اهللایإل َزیَ ِ ـ ْ الـذین أحـسنوا باْ

ِ ُ َ ْ َ َ ِ
َسىنَّ ْ  /الـنجم [ُـ

ْهل جزاء اإل : ِ الرحمنیقوله فکّبالجنة، و: یعنی؛ ]٣١ ُ َ َ ْ ِحسان إَ ِ َ ُحـسانْ اإلَّالْ َ ْ ]۶٠ /الـرحمن [
  .ُةّ الجنّد إالیهل جزاء أهل التوح: قولی

ْهلـم ا : ِلی النحـ فـی تعـال قـول اهللاكالبنـون، فـذل: ی؛ أیالحـسن: یالوجه الثان ُ ُ َسىنَ ْ  ُـ
  .البنون: ی؛ أ]۶٢ /النحل[

ِن أردنـا إِإ :  بـراءةیه فـ قولـكَر، فـذلیـالخ: یعنـی؛ یالحـسن: والوجه الثالـث َ ْ َ َسىنْ اَّالْ ْ  ُـ
ِن أردنـا إِإ : ی النـساءرهـا فـینظو. ریالخ ّما أردنا ببناء المسجد إال: قولی] ١٠٧ /التوبة[ َ ْ َ  َّالْ
ًحسانِإ َ فیقاْ ًا و ِ َ َ ]٣٧ـ٣۶ :١۴٢٧،  بن سلیمانمقاتل(ر یالخ: یعنی؛ ]۶٢ /النساء(.  

                                                                 
د، یـک ننباشـا معنـدارای یـک  ساناگر دو لفظ یکپس . ، هر دو با هماکلمه عبارت است از لفظ و معن. ١

  .روند  به کار میادر این نوشتار، کلمه و واژه، به یک معن. دنآی کلمه به شمار نمی
  .آید در دنبالۀ همین مقاله متن سه کتاب باال می. ٢
گان وجـوه و در شمار نگارندها   آن مقاتل و دامغانی که ابن جوزی، ازمانند وجوه و نظائره هایی نگاشته. ٣

  ).٨٣ـ ٨٢ :١۴٠۴ ابن جوزی،: ک.ر(نظائر یاد کرده است 
تعریف نظائر است و دنبالۀ آن تنها دربـارۀ شـیوۀ آمـدن ایـن ) »که«تا پیش از (تنها بخش نخست جمله . ٤

گفتـه بـه  با تعابیر پیشآنکه  بی، گاه )نظائر (امعن این الفاظ هم .های وجوه و نظائر است واژگان در نگاشته
  .شوند  عطف شوند، پشت سر هم آورده میهم
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 و ، نجـم٣١ و ونسیـ ٢۶یـات  در آ»یُالحـسن« این نمونه، در وجـه نخـست، ۀ پایبر
 ا و هم در معنـ١اند سان یک)حسن(که هر سه، هم در لفظ ـ  رحمن ۶٠ ۀ در آی»اإلحسان«
 »یسنُالح« ۀنظیری ندارد؛ و دو واژ »یسنُالح«در وجه دوم، .  نظایر یکدیگرندـ)تّجن(

) خیـر (او معنـ) حـسن(که هر دو در لفـظ ـ   نساء ۶٢ توبه و ١٠٧ در آیات »اإلحسان«و 
 در  تعریف ابن جـوزیۀ اما بر پای.)٩۴ـ٩٢: ١۴٢٢ ار،یط( در وجه سوم، نظائرند ـاند همگون

 ۶٢ یـونس و ٢۶ در آیـات »ناإلحـسا« و »یسنُالحـ« ۀ بـاال، بـرای نمونـه، دو واژۀنمون
  . نظائرندـندهست) خیر /تّجن (امعن و ناهم) حسن(لفظ  که همـ النساء 

ی اهایی مانند وجوه و نظائر مقاتل به معن  در نگاشته»نظیر«البته این گمانه هست که 
 ِهماننـد از واژگـان یـشتر بهـا، نگاشـتهایـن  در نکـهی اژهیبه واش به کار رفته باشد؛  لغوی

 اسـت تـا برده شـدهسود ) »نحو قوله « و»قولهک«، »مثلها«، »مثل قوله «مانند(» نظیر«
ی ا ایـن واژه را بـه معنـ االعین النـواظرهةنزهمان گونه که ابن جوزی در . ِخود این واژه

 ،١۴۶، ١١٣: ١۴٠۴: ک.ررای نمونـه بـ(ی اصـطالحی نظـائر الغوی آن به کار برده، نه بـه معنـ
١۵١، ١۵١، ٧۶۴ ،٢٠٧، ١٧٧(.  

بنیاد اسـت و گویـا بـه کـار بـردن واژگـان  باال، سست ۀگمانگرچه به باور نگارنده، 
بـرای های وجوه و نظـائری هماننـد کتـاب مقاتـل،   در نوشته»نظیر«ی ا معنگوناگون به

  . استخواننده بودهزدگی   پرهیز از بسامد این واژه و دل و در تعبیرنوعت
تـر،  یا به سـخن درازدامـن» معانی و تفاسیر نظائر« دیدگاه ابن جوزی به دراما وجوه 

  .شده است تعریف امعن همغیر معانی و تفاسیر الفاظ 

  تعریف دوم
آورد و  یتعریف دیگـری از وجـوه و نظـائر مـ) . ق٧٢٨د (ه یمیپس از ابن جوزی، ابن ت

 ایـن دیـدگاه را روشـن االکلیل و خالصة االتفسیر سور .ردیگ یف پیشین خرده میبر تعر
  :دنکن می

 اختلـف معنـاه یالـذ: والوجوه. ثرکأن وی الموضعیّ اتفق معناه فی اللفظ الذ:فالنظائر

                                                                 
  .لفظی، یکی بودن ریشۀ الفاظ است مراد از هم. ١
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  . آخرٌلبسطه موضع ونهما فرقیان بکوإن  ٢ةکالمشتر  المتواطئة و١قال األسماءی کما
؛ بـل كذلکـس یة ولـکالمـشترکون کفتها مختلفة یمعانظ و اللفینظائر ف یه: لیقد قو

ّالصواب أن المراد بالوجوه والنظائر هو األول   .)٩۶: تا ی ب،خالصال اة سورریتفس ( ّ
ا مـن المتـشابه ًضیـالمتواطئـة أ  مـن المتـشابه وبعـضی اللفـظ هـیة فکاألسماء المشتر

 یجوه فـ فـالو،تـب الوجـوه والنظـائر کفواّ وصـنَ والنظـائرَر الوجوهی التفسُها أهلیّسمیو
  . األسماء المتواطئةیة والنظائر فکاألسماء المشتر

 األسـماء یا فـًعـی الوجـوه والنظـائر جمّ أنك ذلـین فـیفّ بعض أصحابنا المصنّوقد ظن
 بـل ، مـا قالـهیس األمر علی ولی نظائر باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعنیة فهکالمشتر

  .)١۴ :تا بی، االکلیل ( لهّما قلناه لمن تأمیح فیالمهم صرک

  : ابن تیمیه چنین استتفسیر سورة االخالصتعریف نظائر در 
یـشان در دو یـا چنـد ا؛ الفـاظی کـه معن»ثرکأن وی الموضعیّ اتفق معناه فیاللفظ الذ«

  .جا، یکی است

، امـا بـه به صورت مفـرد آمـده اسـت» اللفظ«، این تعریف در شایان ذکر است که
 »الفـاظ« واژۀ »فـظالل«گردان این تعریف، در برابر ، در بر»ثرکأ ونی الموضعفی«قرینۀ 

 در نظائر، دو یا چند لفظ گوناگون نداریم، بلکه یک لفـظ داریـم البته. بیان شده است
شونده، نظـائر گفتـه شود و به این الفاظ تکرار  تکرار میاکه در دو یا چند جا به یک معن

  .شود می
 .» اختلف معناهیالذ] اللفظ[« :همچنین تعریف وجوه در همان کتاب چنین است

  .است، نه معانی آنِ، وجوه، خود لفظ دارای چند معن ظاهر این متنۀبر پای
، از سـوی »لفـظ مـشترک«بـا » وجـوه«این تعریف وجوه، نشانگر تطبیق نادرسـت 

کند و همـان گونـه  تیمیه بر این برابرسازی چندان پافشاری نمیالبته ابن . تیمیه است ابن
انگـاری وجـوه و لفـظ  آمد، خودش به این یکسان برمی وی ورة االخالصتفسیر سکه از 

                                                                 
: ؛ ماننـد دارداری بـسیهـا  نمونههیمی ابن تیها  در نگاشتهنیو ااست » الفاظ «یا به معننجایدر ا» اسماء «.١

ة أو کّکأللفـاظ المـشقـال لهـا ای ی التـی متفاضلة وألفاظها هـی المعانكانت تلکة سواء کاأللفاظ المشتر«
  ).١/١٢٢ :١۴٠۶(»  األسماء المتواطئةیوه ةیانت متساوک
نـام دیگـر نظـائر و » المتواطئـة« آمـده، تفسیر سـورة االخـالص که پس از همین متن االکلیلبر پایۀ متن . ٢

  .نام دیگر وجوه است» المشترکة«
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 ایـن ۀبـر پایـ. »ٌلبسطه موضع آخر ونهما فرقیان بکوإن ... «:  باور استوار نداردمشترک
و نیـز  ـ ) االفـاظ دارای چنـد معنـ(متن، ابن تیمیه پس از آنکه وجوه را با الفاظ مـشترک 

 اگـر میـان وجـوه بـا الفـاظ  کـهشود دهد، یادآور می ی تطبیق مـ نظائر را با الفاظ متواطی
دن از این ناهمگونی ران سخن ـگونی باشداظ متواطی گونا با الفو نیز میان نظائر مشترک ـ

  .دطلب مجالی دیگر را می
نشان از آن دارد کـه خـود » کما یقال األسماء المتواطئة والمشترکة«وانگهی عبارت 

انگـاری  ۀ مشترک نبوده، بلکه وی تنها گزارشگر ایـن یکـسانابن تیمیه تطبیقگر وجوه با واژ
دهـد  و دو دلیل زیر نیز نشان می رسد سازی به پیش از وی می  این یکسانۀاست و پیشین

  :که خودش به این برابرسازی دو اصطالح چندان پافشاری ندارد
 چنـین  بازآوردیم، ابن تیمیه تعریف ابن جـوزی رااالکیلیکی اینکه، همچنان که از 

هـای  نگارنـدگان کتـاب گفتـاریعنـی ؛ »ما قلناهیح فیالمهم صرکبل ... «: کند نقد می
دهـد کـه در بـاور  عبارت نـشان مـیاین . وجوه و نظائر آشکارا همان است که ما گفتیم

به عنوان سـند های وجوه و نظائر  تیمیه برای تعریف وجوه و نظائر باید به ظاهر نوشته ابن
 معانی یک لفظ به کار رفته اسـت، نـه خـود ۀها، وجوه دربار گاشته در این ن ونگریست

  .لفظ
 ـ آمده است همین تعریف ابن تیمیه ۀکه در دنبالـ نقد ابن تیمیه بر تعریف ابن جوزی 

همچنان که گذشت، ابن جـوزی نظـائر را بـه . تواند دلیل دیگری در این راستا باشد می
یکی نیست، تعریف کرد و وجوه را بـه معـانی یشان اکلماتی که یک لفظ دارند، اما معن

ظ فـی اللنظـائر فـ یه: قیل«: نگارد ابن تیمیه تنها نقد تعریف نظائر او را می. این الفاظ
. گذارد می و تعریف وجوهش را فرو» كذلکس یة ولرکالمشتکون کها مختلفة فتانیمعو

اسـازگاری نـدارد و  آن است که وی در این باره با ابن جوزی سر نۀاین فروگذاری، نشان
  . معانی به کار رفته استۀ، وجوه دربارآمد سان که در تعریف ابن جوزی بدان

اهمیـت  و چرخـد ، در باور ابن تیمیه، وجـوه پیرامـون لفـظ مـشترک مـیبه هر روی
مـتن ظـاهر چندانی ندارد که وجوه، خود لفظ مشترک باشد یا معانی آن؛ همچنـان کـه 

؛ وجـوه پیرامـون واژگـان »ةک األسماء المـشتریلوجوه ففا«:  گویای همین استاالکلیل
  .مشترک است
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ای بـه کـار   هـر واژهۀ است که در دیـدگاه ابـن تیمیـه، وجـوه و نظـائر دربـارگفتنی
 در »ر الوجـوه والنظـائریها أهـل التفـسیّسمیـو... «عبـارت د؛ بلکـه بـه گـواهی نرو نمی

  . واژگان قرآنی استۀ، وجوه و نظائر تنها ویژاالکلیل

  تعریف سوم
ا تلخـیص ، شاگرد ابن تیمیـه، بـ). ق٧۵١د ( از ابن قیم جوزیه همختصر الصواعق المرسل

  : استکتاب دیگری است که تعریف وجوه و نظائر در آن آمده) . ق٧٧۴د (موصلی 
ّاأللفاظ المتواطئة؛ األول فیما اتفق لفظه واختلف : األلفاظ المشترکة، والنظائر: الوجوهف ّ

  .)۵٣٣: ١۴٢٢ابن قیم جوزیه، ( »ّی فیما اتفق لفظه ومعناهمعناه والثان

دیـدگاه در تعریـف وجـوه و نظـائر بـا دیـدگاه ابـن تیمیـه یکـی اسـت و سـخن این 
  .، هماناش هدربار

  تعریف چهارم
همــان را ) . ق٩١١د (ســیوطی  گــزارد و) . ق٧٩۴د ( زرکــشی ْنخــست را تعریــفایــن 
 آمـده، از روایـی و االتقـان و به ویژه در برهانالروی که در از آن این تعریف، . گفتباز

. شـوند شناخته میای برخوردار است و وجوه و نظائر کمابیش با این تعریف  روانی ویژه
، رهزن شده است تا آنجا که به جای رهنمون نشده، فهمیدههمین تعریف چون درست 

 از روشـنگری نگارنـده پـس. انـد  لغزش در برداشـت، بـه نقـد آن پرداختـهۀبرخی بر پای
  .ها و نقدهای نادرست را بررسیده است  این تعریف، این برداشتۀدربار

 وجوه و نظـائر بـه همـراه یـک نمونـه از ایـن دو کتـاب ۀ درباراالتقان و البرهانمتن 
  :چنین است

 کلفظ األمة وقد أفردت فی هذاة معان ّ عدی ف١]ستعملی[ ی الذكفالوجوه اللفظ المشتر
                                                                 

وجـود  ّر ادامۀ عبارت در قالب آمده،که د» فاظلألاک«، این واژه و واژۀ البرهان کم در یک نسخۀ دست. ١
کـم   دسـت افزون بر این دو واژه، برخی واژگان دیگر این متن نیز).١/١٩٣ :١۴١٠ ،یزرکش: ک.ر (ندارد

ی امعنـ؛ اما بود و نبود آن واژگان بر خالف ایـن دو واژه، در ند نیستاالتقان و البرهانهای  در برخی نسخه
گفتـه  به ویژه دو واژۀ پیش ،برخی از این واژگانشاید  ، گمان نگارندهبه. تأثیرگذار نیستچندان باال متن 

  .زرکشی و سیوطی، نه کالم ن باشداهای محقق دهافزواز 
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  . المتواطئة]األلفاظک [النظائر و١ القرآنك مشتری األقران فكته معتریّا سمًتابک قسمال
 یان الجمع فکد هذا لیضعف ألنه لو أری و المعانی اللفظ والوجوه فیالنظائر ف: لیقو

 مواضـع ی معنـاه واحـد فـی الـذَ اللفظِتبک الك تلیرون فکذیهم کة واأللفاظ المشتر
 :١۴١٠، زرکـشی( ٢مثـالا آخـر کاألًائر نوعـالنظـا ألقـسام وًجعلون الوجـوه نوعـیرة فیثک
  ...٣.)٩٧۶ـ٣/٩٧۵ :١۴٢۶؛ سیوطی، ١/١٩٣

  ٤:)اًوجه (ً عشر حرفاَ سبعةیالهد
ِأولئ : یقوله تعالکان ی البیمعنب] ١[

َ َ َكُ َْ رْنِی مًدُ هَ ِ
ِّ
 ]٥] ...۵ /بقرهال  

ُ َكِئَولُأَو :  االسترجاعیبمعن] ١٣[ ُ املُ  ]:١١/ [ التغابن ونظیرها فی] ١۵٧ /هالبقر [َونُدَتْھْ
 ِاهللاِ بْنِمْؤُ یْنَمَو َ اهللامن عندّأنها  بةی المصی فیأ  : ِد ْ  :١۴١٠ ،یزرکـش(لالسترجاع  ُهَبـْلَ قَ
  .)١٩۴ـ١/١٩٣

در مـتن » ة معـانّ عـدی فـ]ستعملیـ [ی الذكفالوجوه اللفظ المشتر«ِ عبارت ۀبر پای
ِجوه، خود لفظ مشترک اسـت، نـه معـانی آن؛ بـرای باال، تعریف زرکشی و سیوطی از و

وجــوه اســت، نــه معــانی » هــدی«ِ بــازآوردیم، خــود البرهــانای کــه از  ، در نمونــهمثــال
  .»استرجاع«و » بیان«گوناگون آن، مانند 

از تطبیـق ناشی د، این باور که وجوه، خود لفظ مشترک است، بیان شکه همان طور 
  .است مشترک نادرست میان اصطالح وجوه با لفظ

الوجـوه « با تحقیق محمد ابوالفـضل ابـراهیم کـه در آن بـه جـای االتقان ۀالبته بر پای
توان گفـت  ، می)٢/١۴۴ :١٣۶٣ سیوطی،(آمده  »كالوجوه للفظ المشتر« ،»كاللفظ المشتر

                                                                 
  . آمده استاالتقانجا تنها در  تا بدین» فردتأقد و«از . ١
  . آمده استالبرهانتنها در » کاألمثال«. ٢
، بهترین چاپ این دو نگاشته آمدها   آنبر پایۀ که متن باال اناالتق و البرهان این دو چاپ ،به باور نگارنده. ٣

  .است
یعنـی  (االتقـاننشسته است، همچنان کـه در همـین نمونـۀ » وجه« به جای البرهانِدر این متن » حرف«. ٤

گفتنـی .  استبه کار رفته» وجه«) ١٠٠٣ـ٣/٩٧٨ :١۴٢۶سیوطی، : ک.ر(هایش  و دیگر نمونه) »هدی«
 ماننـد اینکـه در ؛روند اند و به جای هم به کار می  مترادف»وجه« و »حرف« البرهان بسا در است که چه

: ، ماننـد اسـتبـه کـار رفتـه »وجه« و چند بار »حرف«بار   چند»النوع الخامس«های  فصلگذاری  نام
عـشرین مـا جـاء علـی ثالثـة و:  الخامس عشرالفصل«، »اًما جاء علی عشرین وجه: الفصل الرابع عشر«

  ).٢۴٠ـ١/٢٢۴، ١۴١٠ ،یزرکش: ک.ر(» اًحرف
  .و سیزدهم برای نمونه آورده شداول ی اتنها دو معن. ٥
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ِ معانی لفظ مشترک است، نه خود آن؛ اما ایروانـی بـر آن ْاش، وجوه  در باور نگارندهکه
  : استاین تحقیق، خطای چاپی رخ دادهاست که در 

اسـت و ایـن » كالوجوه اللفـظ المـشتر« هست، االتقاناما آنچه در دو چاپ فرجامین 
. اسـت، لغـزش چـاپی  محمد ابوالفضل ابـراهیم آمـدهپژوهش با االتقانیعنی آنچه در 

 محمــد ۀآمــده و شــیو» كاللفــظ المــشتر« ١لبرهــاناوانگهــی در دو چــاپ فرجــامین 
 را البرهـان آن بـا هـای ناهمـسانی بر ایـن اسـت کـه االتقانتحقیق ابراهیم در ابوالفضل 

گونی داشت، وی در تحقیـق   گونهالبرهان با االتقان نیزپس اگر در اینجا . گوشزد کند
 االتقـاندر گفت کـه  توان چنین نکرده، میکرد و چون  اشاره می بدان االتقـانخود در 

  .)١٠/٣۶ش: ١٣٧١(طای چاپی رخ داده است  محمد ابوالفضل ابراهیم خپژوهشبا 

هرچنـد تحقیـق ابوالفـضل ابـراهیم بـا  االتقـاندادن خطا در  رخاین تعلیل ایروانی بر 
 سیوطی ِماند که عبارت اصلی درست، اما استوار نیست و با وجود آن، باز این گمانه می

ف سایر نسخ چـاپی بر خال ابوالفضل ابراهیم ِاالتقان همان باشد که در ـ و حتی زرکشی ـ
های خطی، الف و الم به هم  در نسخهبسا  زیرا چه ؛)كالوجوه للفظ المشتر: یعنی(آمده 
تواند لغـزش  شوند و این می  نگاشته می»  لل«صورت ، هر دو به »  لل« و »  ال«چسبند و  می

داشـته  بـر های چاپی را در جداسازی ایـن دو در خطی و محقق نسخه نویس نسخ نسخه
  .باشد

 نکرده است که همۀای  هیچ اشاره، االتقانابوالفضل ابراهیم در تحقیق از سوی دیگر 
 ـ نه همیشگی  گواینکه شیوۀ رایج ـ  را گوشزد خواهد کرد؛البرهانهای این کتاب با  ناهمسانی

  .وی همان است که ایروانی گفت
 االتقـان ۀخ ابوالفضل ابراهیم، این برتـری را دارد کـه بـر نـساالتقانگفتنی است که 

استوار است و از آنجـا  های سیوطی  نوشتهۀشاگرد و بازگویند، جرامود الناصری الحنفی
تـرین  یـاب  از ارزشـمندترین و اسـتوارترین و کـم،استکه وی آن را بر سیوطی خوانده 

  .) محققمقدمۀ، ١٢ـ٢/١١ :١۴٢۶سیوطی، (های خطی است  نگاشته
 رخ دادن ۀمایـ ایروانـی اسـتوار نیـست، بـن به باور نگارنده گرچـه دلیـل ،به هر روی

                                                                 
: ک.پـاورقی از نگارنـده؛ ر ( اسـت آن را تحقیـق کـردهش خـود، کـه ابوالفـضل ابـراهیمالبرهانیحتی . ١

  ).١/١٠٢ :١٣٧۶زرکشی، 
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توانـد   ابوالفضل ابراهیم در جای خود درست است و سخن ایروانی مـیاالتقان در لغزش
سیوطی و زرکشی مراد یکی اینکه بسیار بعید است که . مؤیدی بر دو دلیل نگارنده باشد

 ی الذك المشترالوجوه للفظ« معانی لفظ مشترک باشد و این مراد را با عبارت ،از وجوه
 تعریفـشان ۀپـژوه در دنبالـ دیگر اینکه این دو قـرآن. بیان کنند» ة معانّ عدی ف]ستعملی[

اگر مراد اینان از وجوه، معانی لفظ مشترک بود، بایـست در . »لفظ األمةک«: نگارند می
 »األمـة«بودن » لفظ«آوردند، حال آنکه تنها به  معانی آن را نیز می» لفظ األمةک «ۀدنبال

  .کنند تصریح می در تعریف وجوه
پژوه از وجوه، به سان ابن تیمیه، ظـاهر در ایـن اسـت کـه  باری، تعریف این دو قرآن

های این دو، با  وجوه در باور اینان، خود لفظ مشترک است، با این تفاوت که در نگاشته
یـن های ابن تیمیه، وجوه بـا لفـظ مـشترک تطبیـق داده شـده و ا شدت بیشتری از نوشته

سـان کـه پیـشتر   زیـرا بـدان؛های دانش وجوه و نظـائر سـازگار نیـست تعریف با نگاشته
های این دانش مانند وجوه و نظائر مقاتل وجـوه بـرای معـانی لفـظ  گذشت، در نگاشته

  .مشترک به کار گرفته شده است، نه خود لفظ مشترک

  االتقان و البرهاننظائر در تعریف 
همـین باعـث شـده اسـت تـا . ، چنـدان رسـا نیـستالتقـانا و البرهـانتعریف نظائر در 

دلیـل نارسـایی ایـن . آیـد های گوناگونی پیرامون آن پدید آید که در دنبالـه مـی برداشت
  .در این تعریف روشن نیست» المتواطئة«تعریف این است که مراد از 

  دگاه نگارندهید: برداشت نخست
 روشـن شـود، ایـن االتقان و البرهان نظائر به باور نگارنده، بهترین راه برای اینکه تعریف

، تفـسیر سـورة االخـالصنظائر در سه متنـی کـه پیـشتر، از تعریف است که دیده شود، 
 زیرا در آن سه کتـاب ۀ نظائر آوردیم، چیست؛ دربارمختصر الصواعق المرسله و االکلیل

با این تفاوت کـه ، ه آورده شد»المتواطئة«، در تعریف نظائر االتقان و البرهاننیز همانند 
بدان سان که گذشت نظائر در آن سه کتـاب، .  است بسنده نشده»المتواطئة«به آوردن 

 و البرهانکند که نظائر در تعریف  این روشن می.  در قرآنامعن عبارت است از الفاظ هم
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تعریـف نـشده » متواطئه«ِاما چرا نظائر در این دو کتاب به خود .  چنین استنیز االتقان
گویی  پیش از پاسخ ؟»األلفاظ المتواطئةک النظائر«: ، بلکه به مانند آن تعریف شدهاست

 ابن تیمیه نیز چنین نیـست کـه ۀگفت شویم که در دو کتاب پیش به این پرسش یادآور می
، »ةکالمـشتر والمتواطئـة سماءقال األیما ک«: تعریف شده باشد» متواطئه«ِنظائر به خود 

گوشـزد هـا   آن یکـی نبـودن،؛ حتی در همـان دو کتـاب»متواطئة األسماء الیالنظائر ف«
  .»ر الوجوه والنظائریها أهل التفسیّسمیو... «: شده است

 چـه ایـن اسـت؛بـا یکـدیگر معنـا   همِپاسخ این است که متواطئه نام دو یا چند لفظ
 قـرآن درالفاظی هـستند کـه  اما نظائر . باشند و چه در بیرون از آنامعن الفاظ در قرآن هم

ِ، نظائر به مانند متواطئه تعریف شده، نه االتقان و البرهاناین است که در .  باشندامعن هم
  .به خود آن

 النظـائر(گفتـه  جزو متن پیش»   ک«، البرهان های  برخی نسخهۀگفتنی است که بر پای
 نیز از »  ک«؛ اما اگر )١/١٩٣ :١۴١٠، زرکشی: ک.ر(در این کتاب نیست ) المتواطئة األلفاظک
 ۀ نیست که در بـاور ایـن دو، همـا سیوطی و زرکشی نچکیده باشد، باز هم بدان معنقلم

 هست که وجـوه و االتقان و البرهان زیرا دالیل دیگری در ؛واژگان متواطی، نظائر باشند
هایی که این دو کتاب، برای وجوه و نظـائر  همچون نمونه ؛ واژگان قرآنی استۀنظائر، ویژ

هـایی   و نیز نگاشـته)١٠٠٣ـ٣/٩٧٨ :١۴٢۶؛ سیوطی، ٢٠١ـ١/١٩٣ :١۴١٠ ،یزرکش: ک.ر( اند آورده
سیوطی،  ؛١/١٩٣ :١۴١٠ ،یزرکش: ک.ر(اند  های وجوه و نظائر از آن یاد کرده با نام نگاشته که

  . واژگان قرآنی استۀهمگی ویژ که )٣/٩٧۵ :١۴٢۶
 ای ـ در نمونه این جستار استکه برداشت برگزیدۀ   ـنظائر این برداشت از تعریف ۀبر پای

 ١۵٧ ۀدر آیـ »مهتـدون« آوردیـم، البرهـان از االتقان و البرهان تعریف ۀکه پیشتر در دنبال
 تغابن نظایر یکدیگرند؛ زیرا هـر دو افـزون بـر همـسانی در لفـظ ١١ ۀ در آی»یهد«بقره و 

  .اند در قرآن آمده) استرجاع (ا، به یک معن)هدی(

  برداشت دوم
برداشتی دیگر از تعریف نظائر » ...وجوه و النظائر فی القرآن الکریمال «ۀ مقالایروانی در

  :دهد  به دست میاالتقان و البرهاندر 
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 ضعالمواّکل  فی بهاد یر وموضع غیر فی لکریمآن القر افیی ورد لذ اللفظ فهو االنظائر
سـة ّلمقد ااتلـذ اعلـم بـه یقـصد موضـعّکـل  فیّنه فإ، ًمثال» هللا «کلفظ، حد وامعنی
  .)١٠/٣۶ش: ١٣٧١( خر آاًشیئ ولیس

لفظی که در بیش :  چنین استاالتقان و البرهانبرداشت ایروانی از تعریف نظائر در 
  .است این جاها، دارای یک معنۀاز یک جای قرآن آمده و در هم
خاستگاه این برداشت که خود نادرستی این برداشت را . این برداشت، درست نیست

 است کـه پیـشتر االتقان و البرهاندهد، لغزش در دریافت این بخش از متن  نیز نشان می
  :آمد

ان الجمـع کـ ل،د هـذایه لو أرّضعف ألنی و المعانیالوجوه فی اللفظ والنظائر ف: لیقو
 مواضع ی معناه واحد فیتب اللفظ الذک الك تلیرون فکذیهم کة و األلفاظ المشتریف
  .ا آخرًالنظائر نوع وا ألقسامًجعلون الوجوه نوعیرة فیثک

گونه  مانه.  استیجوز اد شده، ابنیاز آن » لیق«ن عبارت با یه در اک یا ندهیگو
البته ناهمانندی و  که دربارۀ تعریف ابن جوزی گذشت، وی نظائر را نظیر بودن در لفظ ـ

 یجـوز  ابـن کـهدینما ین میچن.  همانندِن الفاظی ایدانست و وجوه را معان ی ماـدر معن
ش ی تـا بـیعنی ـ نباشد یه تا وجوهکن گونه ی بد؛ نوع پنداشته استیکوه و نظائر را وج
 یسانیکـ، ی هم بودن به بـاور وِرا شرط نظائری ز؛ نخواهد بودی نظائرـ نباشدا معنیکاز 

  .ا همان وجه استی ا در معنیدر لفظ و ناهمسان
 بدین گونه داند ـ می ک لفظ مشترۀژیه وجوه و نظائر را تنها وک یجوز دگاه ابنین دیا
 ی بـه واژگـان متـواطیچ روی و بـه هــانگارد و لفظش را نظائر یاش را وجوه م یه معانک
خـروش سـبب د، کنـ ی نمـی وجـوه و نظـائر تـوجهیها  در نگاشتهاـمعن  الفاظ همیعنی ـ
را اگر وجوه ی ز؛دگاه سست شمرده شدهین دیا: هکاست شده  ی بر ویوطی و سیشکزر

 وجوه و نظائر یها تابکست در یبا ی گفته است، میجوز ه ابنبود کگونه آن  ،و نظائر
 در حالی،  ـ  گوناگونشی و معانکخود لفظ مشتر ـشد  ی گرد آورده مکتنها الفاظ مشتر

ز یـ ن، اسـتیکـی جاهـا یاریش در بـسیه معنـارا ک یسندگان وجوه و نظائر، لفظیه نوک
م، مقاتـل تنهـا یتاب مقاتل بازآوردکشتر از یه پک یا  در همان نمونهمثال، یبرا؛ اند آورده

ل وجـه یـه در ذکـ بل؛ریـبهـشت، پـسران و خ: سه وجه دارد» یالحسن«ه کنگفته است 



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٢٢

١٠٢  

گـر یبـه د.  اسـتز آوردهیـ، نهـستند)  بهشت( امعنیک ه به را ک» یالحسن«، سه بهشت
 یه لفـظ متـواطکـ مورد توجـه نبـوده اسـت، بلکتاب مقاتل تنها لفظ مشترک در ،سخن

 نـوع یـکسندگان وجوه و نظائر، وجـوه را یپس نو.  استز آمدهی ناـمعن  الفاظ همیعنـی
  .گری دیاند و نظائر را نوع شمار آورده به

 االتقـان از مترجمـان یکیش، چونان برداشت ی از متن پیروانیگمان برداشت ا یاما ب
 مواضع یحد ف معناه وایتب اللفظ الذک الك تلیرون فکذیهم و«که عبارت بوده است 

  : استردهکبرگردان چنین ش یدر متن پرا » رةیثک
ر ک است، ذیکی یاری بسیش در جاهایه معنارا ک یها، لفظ تابکن یه در اکو حال آن

  .)١/۴٧٨: ١٣٨٠سیوطی، ( کنند یم

 االتقـان و البرهـاناین برداشت از متن پیش، نه از نگاه ادبـی اسـتوار اسـت و نـه بـا 
انـد،  دانسته» وهم یذکرون فی تلك الکتب«را دربارۀ » اضع کثیرةفی مو«اینان . سازگار

است، همچنان که پس از آن آمـده اسـت، » اللفظ الذی معناه واحد«حال آنکه دربارۀ 
بـرای روشـن کـردن ایروانـی ای کـه  نمونههمچنین . »وهم یذکرون فی تلك«نه پس از 

 و البرهـان نـه در ـ »اهللا«ظ یعنـی لفـ ـتعریف نظائر از دیـدگاه زرکـشی و سـیوطی آورده 
در  بـا اینکـه در ایـن دو کتـاب،  نیامده است، در هیچ کتاب وجوه و نظائریکه االتقان
بـاری در ایـن دو . اسـتبیـان شـده  بدون بسامد برای وجـوه و نظـائر ۀ ده نمونمجموع

جاهای قرآن یکی اسـت، هماننـد از یشان در بسیاری اکتاب، الفاظی آمده است که معن
  . بازآوردیمالبرهانای که پیشتر از  نهنمو

 االتقان و البرهان ایروانی به نقد تعریف نظائر همین لغزش در برداشت است که ۀبر پای
  :پردازد می

لمـشترکة ظ الفـاأل افـی ّلکـلن الکا كکذلن کا لو«اند که  زرکشی و سیوطی گفته. ١
 بـا الفـاظ هـم ظـائر،وجـوه و نهـای  است که نگاشتهن معنا و این بد»...یذکرونهم و

 ی یکـسانا با معنالفاظ[گونه نیستند   که اینالفاظیاند و هم  گون را آورده معانی گونه
 ؛ مقاتـلشـباه و النظـائرالا( وجـوه و نظـائر ۀسـه نگاشـتدر  حال آنکه ١؛]در همۀ قرآن

                                                                 
 از متن سـیوطی و زرکـشی بـوده ویت شده بر ترجمۀ ایروانی در قالب، بر پایۀ برداش چند عبارت افزوده. ١

  .پژوه است، نه بر پایۀ مراد این دو قرآن
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  شده آوردهانمع چند با الفاظ تنها ) حبیش تفلیسیقرآن وجوه ؛دامغانی النظائر الوجوه و
یکـی در همۀ قـرآن یشان ا که معنالفاظی[اند  و چیزی از آنچه زرکشی و سیوطی گفته

 ت و اسوجوه و نظائر ۀویژکه خود کتابش سیوطی  حتی.  استنیامدهها   آندر] است
گاهی داده آنلقر امشترك فی انالقر امعترك بدان با نامش  همۀ قـرآنکه در را  الفاظی[ آ

  .] ندارد، استیکی یشامعن
افـزون بـر [  را»والنظـائر«دامغـانی، عبـارت نـام کتـاب هـم   و نام کتاب مقاتلهم. ٢
 در ایـنمشترک است و چیـزی جـز الفاظ  ۀکه این دو ویژ حالی  در،دارد] »الوجوه«
  .]نیستها   آن، در استیکی شانیامعنهمۀ قرآن  که در یعنی الفاظی[ . نیست دوآن
کتاب ابن جوزی اشاره دارد که وردن  هنگام آالظنون کشفخلیفه در  عبارت حاجی. ٣

  .)١٠/٣٨ش: ١٣٧١ ،یروانیا(  را، الفاظئر و از نظاکرده استقصد را   معانی،از وجوهاو 

 االتقـان و البرهان این نقدها همچنان که گفته شد، به دلیل برداشت نادرست از ۀهم
ای نـشان بوده است و آنچه پیشتر برای نشان دادن نادرستی این برداشـت گفتـه شـد، بـر

  ١.است دادن نادرستی این نقدها بس

  برداشت سوم
» متـرادف«ی ا بـه معنـی،وطی و سـیشکـف زریـدر تعررا » متـواطئ«ان یبرخی پژوهـش

  : کتاب وجوه و نظائر مقاتل در این باره چنین نگاشته استۀپژوهند .اند دانسته
 بـن مقاتـل( یمکـرتی تستعمل بمعنی واحـد مثـل جـواد ووالنظائر کاأللفاظ المتواطئة، ال

  .)محقق ۀمقدم،  ٨٢: ٢٠٠١، سلیمان

  :افزاید گفته، بر آن می  محقق پیشۀپس از آوردن این گفت یالتطور الدالل ۀنویسند
  .)٣٨: ١۴١۵ ده،وابوع( ة الحدیثةّ الدراسات اللغوییهذا قریب من معنی الترادف فو

  :نویسد  وجوه و نظائر ابوهالل عسکری چنین میۀهمچنین پژوهند
لفـاظ المختلفـة التـی تعبـر عـن معنـی  األأیلفاظ المتواطئـة ها األّالنظائر فتعرف بأنا ّأم

                                                                 
شـباه و اآوردیـم، هـم ] در نقـد دوم[سان که پیش از این  بدان«: نگارد پس از این نقد، چنین می یروانیا. ١

 بـه پـس آیـا ایـن واژه. ستهـ ]نیـز[» النظـائرو«عبارت فراگیر  ،یدامغانوجوه و نظائر  مقاتل و هم نظائر
انـد؛ بخـشی بـرای وجـوه و بخـشی  ها دو بخش داشته آمده یا این نگاشته] در نام این دو کتاب[نادرست 

ِشده است؟ وی پس از دور شمردن ایـن برای نظائر که بخش نخست به ما رسیده و بخش نظائرش نابود 
  ).١٠/٣٨ش: ١٣٧١ (»پس مراد از وجوه معانی است و مراد از نظائر، الفاظ«: نگارد گمانه، چنین میدو 
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  .)مقدمۀ محقق، ۵ :١۴٢٨عسکری، ابوهالل ( ١واحد

 : مانندشود؛ نیز شامل میرا » های ترکیبی جمله «ْحتی در باور آیةاهللا معرفت، این ترادف
 اهللاََمتَخ ُ ّ َ ْوُلـُ قَ ِ ِ )٧/ بقره( ، ََو ِْارَصْبـَأ َ ْوُلـُ قِىف ، )٧/ بقـره( ٌةَاوَشِ غـِ ِ ، )١٠/ بقـره( ٌضَرَ مـِ
  ُوقالوا َ َونبُلُقَ ُ اهللاَفَرَص  ،)٨٨/ بقره( ٌفْلُ غاُ ْوُلـُ قّ ُ َ

 )١٢٧/ توبه( ، ُْیـْعَأ ُ ، )١٠١/ کهـف( ٍءاَطـِ غِ ىفُ
 اهللاَعَبَط ُ ّ َ ْوُلُ قَ ِ ِ )١۶/ محمد( ، اهللاَاغَزَأ ُ ْوُلـُ قّ ُ َ

 )یـکر ین تعـابیـ اۀهمه ک...  و)۵/ صف 
 ٢تناسبی ندارنـد با سرشت آدمیه ک یرو جک و ینیب جک ،یشیاند جک: رسانند می را امعن

)٣٢ :١٣٨١۶(.  

  نقد برداشت سوم
هـای بـسیار   معرفت آمده و با نمونـهاهللاة آیِقرآنی علومدر کتاب این برداشت که از آنجا 

پژوهان ایرانی از روایی و روانی برخوردار است؛ اما سـوگمندانه،  ، در میان قرآنید شدهتأی
  :نادرستی این برداشت است دلیل زیر، نمایشگر ۴. است انگیز برداشتی نادرست و لغزش

گاه دیده یا شنیده نشده اسـت   و چه در بیرون از آن، هیچاالتقان و البرهانچه در . ١
 امعنـ  اما این واژه برای تعبیر از الفـاظ هـم،آمده باشد» مترادف«ی ابه معن» ةئمتواط«که 
مختـصر الـصواعق  و االکلیـل، تفـسیر سـورة االخـالصرود؛ همچنان کـه در  کار می به

  . گذشتالمرسله
هــای وجــوه و نظــائر، واژگــان متــرادف نیامــده اســت؛  در هــیچ یــک از نگاشــته. ٢

 و یشکه زرکحال آن.  ابن فارسافراددامغانی و هایی مانند وجوه و نظائر مقاتل و  نگاشته
 ،یزرکـش: ک.ر(کننـد  های وجوه و نظائر یـاد مـی ها در شمار نگاشته ن نوشتهی، از ایوطیس

ها استناد  و همچنان که گذشت، به ظاهر این کتاب )٣/٩٧۵ :١۴٢۶ ،یوطی؛ س١/١٩٣ :١۴١٠

                                                                 
در » متواطئـة«ی، در عبارت بـاال، واژۀ  ابوهالل عسکرکتاب ۀ پژوهندبر نگارنده، خرده گرفته نشود که. ١

 زیرا از همـان صـفحۀ ؛ کردهارا معن» متواطئة«ِ نکرده است، بلکه مطلق اتعریف سیوطی و زرکشی را معن
را » متواطئـة«گفته مراد زرکشی و سـیوطی از  پیشآید که پژوهندۀ  شده در باال به خوبی برمی استناد داده
  .آمد)  واحدی تعبر عن معنیلفاظ المختلفة التاأل(داند که در عبارت باال  نیز همان می

گرفتـه نـشود  نگارنده خرده رببنابراین . استگفته   پیشنویسندگانخود   ازها نمونه  همۀ کهاستگفتنی . ٢
از هـا   آن برداشـت وشـود یمـ  همیلفظ همشامل  ،ییمعنا زون بر همگان از مترادف، افنویسند نیکه مراد ا

  . گفتشتری پارنده همان است که نگی و زرکشیوطی سفیمتواطئه در تعر
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  .»رةیثک مواضع ی ف معناه واحدیتب اللفظ الذک الك تلیرون فکذیهم و«: کنند می
هرگـز واژگـان  انـد، برای وجوه و نظـائر آورده البرهان و االتقانهایی که  در نمونه. ٣

  .مترادف نیامده است
ه کـ به تـرادف در قـرآن اسـت، حـال آنی باورمند،ن برداشت از نظائریاز این شیپ. ۴
  : ندارند، به ترادف در قرآن باور همچون ابن تیمیهپژوهان  از قرآنیاریبس

مقدمـة ابـن تیمیـه، ( ا معدومّا نادر وإمّ ألفاظ القرآن فإمیا فّل وأمی اللغة قلی الترادف فّفإن

  .)٨ :تا  بی،فی التفسیر

پژوهان، ابن فارس است که زرکشی و سـیوطی، از وی بـا نـام  یکی دیگر از این قرآن
 یـاد تقـاناال و البرهـانیکی از نگارندگان وجوه و نظائر در آغـاز بخـش وجـوه و نظـائر 

  .)۴٢: ١٩٩٧منجد، (انگاران ترادف در قرآن است  وی نیز از نادرست. کنند می
هـای  انگیز خوانده شد، بدین روست کـه بـه دلیـل نمونـه اما اینکه این دیدگاه لغزش

اش   معرفت از قرآن و تفاسیرش در بخش وجـوه و نظـائر علـوم قرآنـیاهللاةبسیاری که آی
هـا پیونـدی بـا اصـطالح   حال آنکه ایـن نمونـه،شود اننده می باور خوۀآورده، برانگیزند

هـای علـوم قـرآن ماننـد   معرفت، بخشی از نگاشتهاهللاةِ خود آیۀکه به گفتـ وجوه و نظائر 
 و ، خـود کـرده و مقاتــل، بـه نـام پیـشگام آن زبــانزدۀ را ویـژاالتقــان سـی و نهـم ۀگونـ

ــ )٣١٩ ـ٣١٨: ١٣٨١ معرفت،(یسی است ترین کتاب در دسترس آن وجوه و نظائر تفل برجسته
اش به کـار بـرده شـده، نـه   نظیر به معنای مترادف در تفاسیر به معنی لغویۀندارد و واژ

. شـمرد هایی که آیةاهللا معرفت برای آن برمی با ویژگیو برای تعبیر از اصطالحی به نام نظائر 
دهنـد و   نـسبت مـیالبرهان و اناالتقِوانگهی باورمندان این دیدگاه، آن را به نادرست به 

  .شود  در باورپذیری این دیدگاه میخوانندهاین نیز موجب لغزش 

  فرادَو اواکاوی پیوند میان وجوه و نظائر 
 افـرادشاید برای خواننده این پرسـش پدیـد آیـد کـه چـرا زرکـشی و سـیوطی از کتـاب 

خـش وجـوه و نظـائر کننـد و در ب های وجوه و نظائر یـاد مـی فارس در شمار نگاشته ابن
به سخن کوتاه، پیوند میان وجوه . آورند میرا  افرادهایی از جستار   نمونهاالتقان و البرهان

   چیست؟با افرادو نظائر 
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گاهی داده می  به وجوه و نظائر قرآنی در نگاشته:پاسخ یکـی . شـود ها به دو شیوه آ
ای کـه در پـایین  مانند نمونـهِهای وجوه و نظائر نگارندگانی مانند مقاتل؛   کتابۀبه شیو

 ابـن افـرادهای افراد مانند  کتابشیوۀ  ، و دیگر به بازآوردیمویتعریف نخست از کتاب 
 البرهـان مانند این نمونه که ؛کند با افراد روشن میرا فارس که پیوند میان وجوه و نظائر 

  :اند آورده  از همین کتاب ابن فارس بازاالتقانو 
فمعناه ] ۵۵ /زخرفال [اَونُفَا آسَّمَلَف  ّسف فمعناه الحزن إالکر األ ذ القرآن منی ما فّلک

  ١.)١/١٩۵ :١۴١٠ ،ی زرکش؛٣/٩٨٧ :١۴٢۶سیوطی، ( أغضبونا

 پیـشین، ۀشـیوبر خالف   وشده روشن استذکر ۀدر این شیوه، همچنان که از نمون
رای نشان دادن وجوه ای ب ، اما این شیوه نیز شیوهآید به میان نمیسخنی از وجوه و نظائر 
 زیرا همچنان که گذشت، نظـائر در تعریـف سـیوطی و زرکـشی ؛و نظائر در قرآن است

 ّلک« و در این شیوه نیز لفظی که پس از عبارت ، در قرآنامعن عبارت است از الفاظ هم
گاهی میامعن آید، از الفاظ هم می» رک القرآن من ذیما ف دهـد؛   در قرآن یا همان نظائر آ

رفتـه  کـار بـه »ِأسف« الفاظ ۀکند که هم  باال برای خواننده روشن میۀن که نمونهمچنا
  . و بر این پایه، نظائرندامعن  زخرف، همۀ سور۵۵ ۀدر قرآن، جز این لفظ در آی

. پـردازیم در این شیوه می وجوه ۀدربار، به سخن  دومۀنظائر در شیوپس از شناخت 
هـای   نمونهتر و بیشالبرهان ابن فارس و افرادی ها که هیچ یک از نمونه داستان این است

از الفاظ مشترک است و همان گونه کـه  در قرآن نیست؛ بلکه امعن  تکاز الفاظ، االتقان
،  ابن فارسافراد گفته از مورد پیش برای نمونه، در. گفته شد، وجوه، لفظ مشترک است

  .شود  شمرده میاست، وجوه» غضب«و » حزن«ی ا معنکه مشترک در دو »أسف«لفظ 

  تعریفی دیگر
توان آن را تعریفـی در دانـش وجـوه و نظـائر بـه شـمار  به راستی نمیکه  را ـتعریف این 
، االتقان و البرهانشـده در   نگاشتهِ ایروانی با نام سومین تعریف در کنار دو تعریفـآورد

  : است برداشت کردهالبیان مجمعاز 

                                                                 
  . است آمدهاالتقان با اندکی دگرگونی نسبت به البرهان در نمونه این  که گفتنی است.١
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النظـائر ّتـردد عبـارة الوجـوه و حیث تّللطبرسی البیان مجمعی  ما یمکن مالحظته فوهو
المترادف کقولـه ّیقصد بالنظـائر مـا یـسمی بـ ویقصد بالوجوه المعانی المختلفةا وًکثیر

ّالذی أراه أن الطبرسیو. »الجعل والخلق واإلحداث نظائر« ّ یقـصد مـن قولـه نظـائر أن ّ

  .)٣٩ ـ١٠/٣٨ش :١٣٧١( لیس ألفاظها ومعانیها نظائر

 و نظـائر  اسـتمعـانی گونـاگون) . ق۵۴٨د ( وجوه در دیدگاه طبرسـی به باور وی،
نظیـری و  کند که مراد طبرسـی از نظـائر، هـم ی همچنین گوشزد میو. ِواژگان مترادف

  .همانندی در معانی است، نه الفاظ
 و هرگـز ستادرست نا، از بنیاد انیالب مجمع از فی تعرنیبرداشت ابه باور نگارنده، 

ِ خـود ۀ زیـرا بـه گفتـ؛عریف را در کنار دیگر تعاریف وجوه و نظـائر نهـادتوان این ت نمی
 ایروانی، مراد طبرسی از وجوه همان است که در تعریف ابن جوزی و زرکشی و سیوطی

پـژوه  همچنین برداشت تعریفی نو از نظائر در سنجش بـا تعریـف سـه قـرآن. آمده است
 زیـرا ؛نمایـد  درسـت نمـیالبیـان عمجمـنگری روش طبرسـی در   رویهۀگفته، بر پای پیش
 طبرسـی ۀمتـرادف، ویـژهمانند و  نظائر برای واژگان و عبارات و آیات ۀکارگیری واژ به

؛ ماننـد ایـن نمونـه از های تفسیری بسیار فراوان است پیش از وی نیز در نگاشتهنیست و 
زیـسته  مـیکه نزدیک بـه یـک سـده پـیش از طبرسـی ) . ق۴۶٠د ( شیخ طوسی التبیان
  .)١/١۴٩ :تا طوسی، بی(» ر نظائرّالتجبم وّالتعظر، وّبکبار والتکاالست« :است

 تعریف کرده است، در امعن همغیر لفظ و  حتی ابن جوزی که نظائر را به واژگان هم
ُبـئُکَفُی «: بنـدد به کار مـیهمانند  اتی عبارات و آو واژگان یبراتفسیرش نظائر را  ِّ َم مبـَ ِ ا ْ

َنمت فیه ُک
ِ ِ ْ ُ َتلفونْ ُ ِ َ

ْ
رهینظ و   َإن اهللا َ ّ َّ ْصل بیِ َ ُ ِ ْ ْ َ ْ ُ َم القیَ ِ ْ ِامةَ َ «)١۴٢/٩٩ :٢٢(.  
دیگران، نظائر را همانند ها و مانند آن، طبرسی  ، در این نمونهگذشتنچه بر اساس آ

کـوع واالنحنـاء الر(شناسـی واژگـان بـه کـار بـرده اسـت ا معنۀاش دربـار ی لغویابه معن
  .نه برای تعبیر از اصطالحی در دانش وجوه و نظائر ) اللغةیائر فاالنخفاض نظو

: زنـی کـرده اسـت گمانه انیالب مجمعکه ایروانی، این دیدگاه را از شایان ذکر است 
منظر  این ،نویسندگانآنکه دیگر  اما شگفت ،»البیان مجمعهو ما یمکن مالحظته فی و«

آبـادی،   و حـاجیرسـتمی: ک.ر( اند گو کرده بازشانیاز ا، البیان مجمع ِقطعیدیدگاه مثابۀ را به 
  .)١٣/١۵١ش: ١٣٨٩
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  گیری نتیجه
پژوهـان برشـمردنی   چیستی نظائر از دیـدگاه قـرآنۀگون دربار کم پنج دیدگاه گونه دست
 چیـستی ۀدیگـر دربـار دیـدگاه. ها، تعریف ابن جـوزی اسـت یکی از این دیدگاه. است

توان  ؛ تعریفی که سه برداشت از آن میاست ئرنظائر، تعریف سیوطی و همگنانش از نظا
پنجمـین دیـدگاه، . به دست داد و هر برداشت، دیدگاهی جداگانه را پدیـد آورده اسـت

در این جستار نشان داده شد که . اند  داشتهالبیان مجمعریافتی است که برخی از ظاهر د
 سـیوطی و ِش، از آنهای ایـن دانـ  ظواهر نگاشتهۀدیدگاه درست در تعریف نظائر، بر پای

این تعریف بـا برداشـتی کـه نگارنـده از آن بـه دسـت داده، چنـین . همگنان وی است
 در امعنـ الفـاظ هـم «:تـر یا به سـخن کوتـاه»  در قرآنامعن لفظ و هم کلمات هم«: است
البتـه مـراد از . ایعنی در نظائر، هم همسانی در لفظ است و هم همسانی در معنـ. »قرآن

  . لفظ استۀ تنها همسانی در ریشهمسانی در لفظ
 ِ معـانیْدر دیدگاه ابن جوزی، مراد از وجوه.  تعریف وجوه، دو دیدگاه هستۀدربار

  . اسـتِ خـود ایـن لفـظْقرآنی یک لفظ است و در دیدگاه سیوطی و همگنانش، وجـوه
های وجوه و نظائر مانند کتاب مقاتل همان اسـت کـه در تعریـف  البته وجوه در نگاشته

، تطبیـق نادرسـت موافقـان ویگویا خاستگاه تعریف سیوطی و . وزی آمده استابن ج
  .وجوه و نظائر، با الفاظ مشترک و متواطی بوده است
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  یشناس تابک
، هیندرکاسـ،  شـحاتهیمی محمد الشتعلیق، التأویل کلیل فی المتشابه واال، میالحل احمد بن عبد،هیمیابن ت .١

  .تا ، بیعیالتوز النشر و مان للطبع ویدار اال
  . ق١۴٠۶ ،هیمیتبة ابن تک م،مصر، اپ دوم، چ محمد رشاد سالمتحقیق، هالصفدی، همو .٢
  .تا ، بینا یجا، ب ی، بخالصاال ة سورری تفسیرسالة ف، همو .٣
  .تا نا، بی جا، بی ، بیمقدمة فی التفسیر، همو .۴
  . ق١۴٢٢ب العربی، ، بیروت، دار الکتارزاد المسیر فی علم التفسیی، الرحمان بن عل عبد،یابن جوز .۵
، ، بیـروتیاظم الراضـکـم یرکال تحقیـق محمـد عبـد،النظـائر عین النواظر فی علم الوجوه ونزهة اال، همو .۶

  . ق١۴٠۴ ،همؤسسة الرسال
محمد بـن تلخیص ، هلّالمعط مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمیة و ،بکر یمحمد بن اب، هی جوزمیابن ق .٧

  . ق١۴٢٢، ثیدار الحد، هقاهر ،میبراهاد یستحقیق  ،یمحمد الموصل
یمّالتطو، عودة خلیل، هبوعودا .٨ مکتبـة ، )اردن ( زرقـاء،ر الداللی بین اللغة الشعر الجاهلی و لغة القرآن الکـر

  . ق١۴١۵ المنار،
محمد عثمـان، تحقیق و تعلیق ، بی هالل العسکریالوجوه و النظائر ال، بوهالل عسکری، حسن بن عبداهللا .٩

  . ق١۴٢٨، هقافة الدینی، مکتبة الثهقاهر
مارۀ  ش،القرآن رسالة ،»الوجوه و النظائر فی القرآن الکریم و کتاب مقاتل بن سلیمان« ،ایروانی، مرتضی . ١٠

  . ش١٣٧١، مهر ١٠
مقدمـه و تحقیـق  ،فت معانیـهّتـصر ه وءا اشتبهت أسماّتفسیر القرآن مم: التصاریف، تیمی، یحیی بن سالم . ١١

  . م١٩٧٩، عیة للتوزیة التونسک الشر، تونس،یهند شلب
  . م١٩۴١، المثنیمکتبة  ،بغداد، الفنون سامی الکتب واکشف الظنون عن ، اهللا بن عبدی، مصطففهیخل یحاج .١٢
، مطبعـة ، قـاهرهدانی نصر زیضبط حسن ق ویتحق، تحصیل نظائر القرآنحکیم ترمذی، محمد بن علی،  . ١٣

  . ق١٣٨٩، هالسعاد
 ـ ، دمـشقی، تحقیـق فاطمـة یوسـف الخیمـ القـرآن الکـریموجوه د، بن احملیاسماعحیری نیشابوری،  .١۴

  . م١٩٩۶، ءالسقا داریا، دار
بـا (ی  معاصـر فارسـیهـا ر در ترجمهئر وجوه و نظایتأث«، رضا یعل یآباد یحاج و محمدحسنی، رستم .١۵
  . ش١٣٨٩، بهار و تابستان ١٣ مارۀش ،تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،»)فتنه ۀه بر واژکیت
 ی جمال حمد،مرعشلیالالرحمن تحقیق یوسف عبد، البرهان فی علوم القرآن، بهادرزرکشی، محمد بن  .١۶

بوالفـضل اتحقیـق محمـد و .  ق١۴١٠ه،  دار المعرفـ،بیروت، اپ دوم الکردی، چ عبداهللامیابراهی، ذهبال
  . ق١٣٧۶ ،ائهکشر  وی الحلبی البابیسیة عیتب العربکاء الیحا دار براهیم، مصر،ا
بوالفـضل ابـراهیم، اتحقیق محمد  ،االتقان فی علوم القرآن، بکر ابیالرحمن بن عبدن الدی جالل سیوطی، .١٧

  . ش١٣٨٠، ریکبریامی، تهران، نی قزویحائرترجمۀ مهدی  و .ق ١۴٢۶بیدار،  ـ جا، منشورات الرضی بی
ث حیـاء التـرااحمد قیصر عاملی، بیروت، دار ا، تحقیق التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن،  .١٨

  .تا العربی، بی
  . ق١۴٢٢،  دار ابن جوزی،عربستان، التفسیر اللغوی للقرآن الکریم، طیار، مساعد بن سلیمان .١٩
  . ش١٣٨١، دیالتمه، قم، قرآنی علوممعرفت، محمدهادی،  .٢٠
یماال، مقاتل بن سلیمان .٢١   . م٢٠٠١،  دار غریب،هقاهر ،ه شحات تحقیق عبداهللا،شباه و النظائر فی القرآن الکر
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، تحقیق حاتم صالح الضامن، دبی، مرکز جمعة الماجد للثقافة و الوجوه و النظائر فی القرآن العظیم همو، .٢٢
  . ق١۴٢٧التراث، 

یة و التطبیقمنجد، محمد نورالدین،  .٢٣   . م١٩٩٧الفکر،  ، دمشق، دارالترادف فی القرآن الکریم بین النظر
 ۀ دانـشکدۀمجلـ ،»ر فن وجوه و نظـائر قـرآن اثر دنیتر  در شناخت کهنیکاوش«، اهللا نجارزادگان، فتح .٢۴

  . ش١٣٨۵ییز پا، ١٧٩ مارۀ ش، دانشگاه تهرانی و علوم انساناتیادب
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  ١٣٩۴  پاییز ـ زمستان،٢٢ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  بررسی و نقد
  ص ۀسور ۴۴ یۀآ ریتفس در مفسران یآرا

  و تازیانه زدن ایوب به همسرش
    ١نژادر احمدامی  
  ٢  مهدی مطیع  
  ٣  زهرا کلباسی  

  دهکیچ
کیـد خداونـد بـر اجـرای آن u ص به بیـان قـسم ایـوب پیـامبرۀسور ۴۴ ۀآی  و تأ
مفسران سوگند حضرت ایوب را تنبیه همـسرش بـا صـد ضـربه شـالق . پردازد می

 به همسر منجر به ندامت او و تصمیم بر شکـستن سـوگند ی وۀاند که عالق دانسته
ّ اما پروردگار وی را به وفای عهد مکلـف نمـود و در تجلیـل از صـبر او و .گشت

لـیکن آیـه . صـدتایی گنـدم کـاهش دادۀ ک ضربه با خوشیهمسرش حکم را به 
تـوان  لذا نمـی. ندارد و چیستی شیء مضروب نیز معلوم نیست ضمیر مؤنثی در بر

 بازگشایی برخی مفسران در. آیه را بر کتک زدن همسر حضرت ایوب حمل نمود
کـه ایـن  حـالی  استناد جستند، درuابهام آیه به دو روایت منتسب به امام صادق

                                                                 
 ١/٣/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۶/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(amirahmadnezhad@hotmail.com) دانشگاه اصفهان ستادیارا. ١
  .(mahdimotia@gmail.com) دانشگاه اصفهان دانشیار. ٢
  .(zahrakalbasi@gmail.com) )نویسندۀ مسئول (دانشگاه اصفهانعلوم قرآن و حدیث دکتری دانشجوی . ٣
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 به سبب ضعف سندی، متنی و تعارض با مبـانی شـیعی در عـصمت انبیـا روایات
 عقلـی و نقلـی ۀسایر آرا نیز تفسیر به رأی است و فاقد پـشتوان. اعتماد نیستند قابل
شواری اجرای قسم را آشکار ساخته و بـا د» تحنث وال«نهایت، عبارت  در. است

توان تخفیف حکم را چهارمین رحمت   می۴۴ تا ۴١استناد به سیاق امتنان در آیات
سان عسر را از وی دفع نمود و مانع شکستن  پروردگار بر پیامبرش دانست که بدین

 ذکر الطاف خداونـد بـه صـابران اسـت کـه بـا ،لذا هدف داستان. سوگند گشت
  .مالی فهمانده شده استای اج اشاره

  .»هب ِفاضرب« ،»تحنث وال« ضغث، وب،یا قسم وب،یا همسر :یدیلکواژگان 
  مقدمه

  :زیر است ۀ شریفۀ مطالعات زنان آیۀبرانگیز در حوز کی از آیات چالشی
 ــ َوخــذ بی ِ

ْ ُ ْ ضــغثا فاضــربَكِدَ ِ ْ َ ً ْ َ بــه وال ِ َ َ ِ ــِ ــا وجــدناه صــابرا نعــم العب ْنــث إن َ ْْ َ ِ ً ِ َ ُ َ َّْ ََ َ ِ ْ ٌد إنــه أوابْ َّ َ ُ َّ ِ ُ
 )ــه او [؛ )۴۴/ ص و ب

با کیمـا او را شـ. نکر و با آن بزن و سـوگند مـشیه به دستت بگک بسته تریک:] میگفت
  .ار بودک  او توبهیراست به! یا و بندهیکچه ن. میافتی

 دانسته و بـه نـسخ فارغ از گروهی مفسران که حکم آیه را خاص حضرت ایوب
عبـاس و مجاهـد؛   ابـن:بـه نقـل از، ۵/٣١٧: ١۴٠۴، سـیوطی(اند  هآن در شریعت اسالم حکم داد

؛ مغنیــه، ١٧/۵۴ :١٣٩٨؛ نجفــی خمینــی، ۴/٣۶١: ١۴٠۵کیاهراســی، طبــری ؛ ۵/٢۵٨: ١۴٠۵جــصاص، 
االجـرا  توجهی از مفسران این حکم را تا امـروز پایـدار و الزم  بخش قابل،)٣٨٢/۶: ١۴٢۴
درنـگ  حصر کـرده و بـیمنزناشویی ۀ در رابطاین حکم را ها   آناما برخی از. اند دانسته

. اند که جایز است شوهر، زن خود را با هـدف تأدیـب کتـک بزنـد چنین استنباط کرده
: ١٣۶۴قرطبـی، ( انـد  نساء را نیز مؤیـدی بـرای مـدعای خـود دانـستهۀ از سور٣۴ ۀاینان آی

بـه اینکـه  توجـه برخـی دیگـر بـا. )٢٣/٢١٠: ١۴١٨؛ زحیلـی، ۵/٢۶٠: ١۴٠۵، ؛ جصاص٢١٣/١۶
حضرت ایوب پیامبر بوده و همسرش پیرو او بوده، حکم این مجازات را عام دانسته و با 

ِ چنین مجازاتی را برای زانی بیمار و  و امام صادقاستناد به روایتی از پیامبر اکرم
: ١۴١۵حـویزی، عروسی ؛ ٢١/١١٣: ١٣٧٢؛ طبرسی، ۴/۶٢۴: ١۴١۶بحرانی، ( اند ضعیف روا دانسته

: تــا عاشــور، بــی ؛ ابــن٢۶: ١۴٢٠؛ رازی، ۴/٩٨: ١۴٠٧؛ زمخــشری، ٩/١۶٠: ١۴٢٠؛ اندلــسی، ۴/۴۶۶
: ١٣۶٣عبــدالعظیمی،  ؛ حــسینی شــاه۴/۴٧١: ١٣٩٨؛ ثقفــی تهرانــی، ١۶/٢١٣: ١٣۶۴؛ قرطبــی، ٢٣/١۶٨
: ١۴٢٢؛ همـو، ٢٣/٢١١: ١۴١٨، ؛ زحیلـی١٩/٢٧٢: ١۴١٩، اهللا ؛ فـضل٩/٢٣٧: ١٣٧٧؛ قرشی، ١١/٢٠٣
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ـــدی، ۶/٣۶: ١۴٢٣انی، ؛ کاشـــ٣/٢٢٠٨ ـــن١١/٣٧۶: ١۴١٩؛ مدرســـی، ٢/٣۶٧: ١۴٠۵؛ راون  یجـــز ؛ اب
ذهـن بـسیاری از  اما آنچه در تفـسیر ایـن آیـه. )۵/٧١: ١۴١٨؛ ثعالبی، ٢/٢١٠: ١۴١۶غرناطی، 

 اسـت و دوم ْمفسران را مشغول نموده است، نخست ماهیت و علت قسم ایوب نبی
به سبب گمان بر خطـای همـسرش قـسم  ْآنکه اگر بنا بر قول مشهور حضرت ایوب

وی کـه دهـد  تنها اجازه نمی خورد و سپس از این سوگند پشیمان گشت، چرا خداوند نه
کید می پژوهان در پاسـخ بـه ایـن  ورزد؟ قرآن سوگندش را بشکند بلکه بر پایبندی بدان تأ

ا هـ  آنانـد کـه در ایـن جـستار بـه بررسـی و نقـد  را مطرح نمـودهیآرای گوناگون سؤال
  .پردازیم می

  »ص «ۀسور اقیس
 توجه با سوره نیا نزول. است گشته نازل اعراف از قبل و قمر ۀسور از پس »ص «ۀسور
 حـضور ِیانیـمی هـا سـال در کفـر، احـزاب و امبریـپ انیـم نیسـنگی ها یریدرگ به
از سـیاق سـوره . ات سوره نیز مؤید این مطلـب اسـتی آو است بوده مکه در امبریپ

 توان در نابودی دین نوپـای اسـالم ۀه مشرکان در اوج اقتدار بوده و با همآشکار است ک
 در خـالل سـوره یهـای  لذا خداوند با بیان داسـتان.)٩/١٩۵: ١٣٧٧قرشـی، (اند  کوشیده می

وجه مشترک هر سه پیامبری کـه . پیامبرش را به صبر در برابر نامالیمات فراخوانده است
حـضرت .  ابـتالی آنـان در اوج رفـاه و نعمـت اسـتدر سوره آمده است،ها   آنداستان

 با داشـتن  با داشتن حکومتی مقتدر، و حضرت ایوبداوود و حضرت سلیمان
شـوند و در  مال و اوالد فراوان و زندگی سراسر نعمت و آسایش به مشکالتی دچـار مـی

ن رسـد هـدف از کنـار هـم نهـادن ایـ لذا به نظـر مـی. گیرند  آزمایش الهی قرار میۀبوت
 انبیـا ۀ نشان دادن وجه مشترک همـِها در دشوارترین شرایط تبلیغ پیامبر اعظم داستان

  .ترین لحظات است گشایی خداوند در سخت در ابتال به مشکالت و گره

  واژگانی شناس مفهوم
هـای   یوسـف بـه معنـای خـوابۀاست که در سور» اضغاث«جمع این واژه : »ضغث«

 راغـب(  گیاه اسـتۀبحث به معنای دست  موردۀژه در آیاین وا. آشفته استعمال شده است
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ای از  فیومی در این واژه را به معنای دسـته. )٣/٣۶٣: ١۴٠۴فـارس،  ؛ ابن۵٠٩: ١۴١٢، اصفهانی
را چیـزی » ضـغث«مـصطفوی . )٢/٣۶٢: ١۴١۴( های خشک و تر معنا کرده است شاخه
 مادی یا معنوی تـشکیل ِداند که از کنار هم قرار گرفتن جزءهای مختلف و متفاوت می

  .)٧/٣۴: ١٣۶٨( شده است
. ِبه معنای زدن دو چیز به یکدیگر گرفته شده اسـت» ضرب «ۀاز ماد: »ب بهِضرِا«

بـه » فاضـرب بـه«لـذا . شمرد در این عبارت را باء سببیت یا توسط می» باء«مصطفوی 
ه در قـرآن در استعمال دیگر ایـن واژ. )٧/٢۴: ١٣۶٨(  گیاه استۀمعنای ضربه زدن با دست

  :سه آیه و به شرح زیر است
ْفقلنـا اضـرب  :  چـشمه از آن١٢سـنگ و جوشـیدن  بـه ضربۀ حضرت موسـی. ١ ِ ْ َ ْ ُ َ

َبعص َ تَكاِ رت منه ا ر فا َ ا َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ََ ََ ْ َ َ ْ
َاعشر ْ َن اضرب بعصَأ ؛ )۶٠/ بقره( اًنْیَ عَةَ َ ِ ْ ِ ْ تَكاِ ست منـه ا ر فا َ ا َ ْ ُ ْْ ِ َ ـ َ ََ ْن َ َ َ ْ

َاعـشر ْ ْ عیَةَ  اًنـَ
  .)١۶٠/ اعراف(

دریـا و نجـات پیـروان موسـی از چنگـال  و شـکافتن ضربۀ حضرت موسـی. ٢
ْفأوحی : فرعونیان َ ْ َ َ موَىلِإا َنَ َ أن اضرب بعصُ َ ِ ْ ِ ْ ِ

رَكاَ َ ا ْ َ   .)۶٣/ شعراء( ْل
در . جاندار اسـت ْ شیء مضروب غیر،شود در هر سه آیه که مشاهده می گونه همان

ْضرب «عبارت نیز استعمال عرب  زشیـر بـا نیزمـ ِشـدن زدهی معنا به »بالمطر األرض َ
  .)۵٠۶ـ ۵٠۵: ١۴١٢،  اصفهانیراغب( است باران

 زدن به کسی یـا چیـزی:  معانی زیر است،در قرآن» ضرب«دیگر موارد استعمال از 
 /بقـره( ؛ احاطـه کـردن)١٠١ /؛ نـساء١۵۶ /عمران آل( ؛ راه رفتن)۴ /؛ محمد١٢ /؛ انفال٧٣ /بقره(

  .)٣٢ /؛ کهف۵٨  و٢٨ /روم( ؛ مثال زدن)١٣ /؛ حدید١١٢ /عمران ؛ آل۶١
شکنی نیز به سبب گناه بودنش  به پیمان. به معنای گناه است» حنث«: »تحنث ال«

. )١٠٩ ـــ٢/١٠٨: ١۴٠۴فــارس،  ؛ ابــن٢۶٠: ١٣٧۴،  اصــفهانیراغــب( شــود اطــالق مــی» حنــث«
ْاعم از آنکه بر آن عهـد قـسم خـورده داند؛  را عهدشکنی می» حنث«مصطفوی معنای 

 بر این باور است که چون عهدشکنی گنـاه یو. ْشده یا بدون قسم عهد بسته شده باشد
  .)٢/٢٩١: ١٣۶٨( نیز به معنای گناه کاربرد یافته است» حنث«است، 
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  فهیشر ۀیآ ۀدربار مفسران دگاهید
 مطـرح گردیـده  انبیا و صۀ به شکل مختصر تنها در دو سورداستان حضرت ایوب

. شـود  دیده مـی قسم حضرت ایوبۀای مبهم به قضی  ص اشارهۀتنها در سور. است
گشایی از ایـن ابهـام وجـود نـدارد و بـسیاری از  ای برای گره بحث نیز قرینه  موردۀدر آی

  .مفسران را واداشته است تا به روایات روی بیاورند

  دگاهید نینخست
اشی که این آیـه یجمله فرات کوفی و ع های نخست از ِفارغ از برخی تفاسیر روایی سده

عروسـی ، )٢/٢٣٩: ١٣۶٧(جمله قمی  گرای شیعه از اند، دیگر مفسران نقل را تفسیر نکرده
ــویزی  ــی )۴/۴۶۵: ١۴١۵(ح ــیض)۴/۶۶٠: ١۴١۶(، بحران ــسن ف ــانی  ، مالمح : ١۴١۵(کاش

ایـن . انـد ده اسـتناد کـر در بررسی این آیه به روایتی مفـصل از امـام صـادق)٣٠٣/۴
ّفـضال از  از ابـن) ابـراهیم بـن هاشـم(روایت به نقل از علی بن ابراهیم قمـی از پـدرش 

 ۀ بازگو شده اسـت و خالصـر از امام صادقیان از ابوبصکمس  بن بحر از ابنعبداهللا
  :آن چنین است

هـا   آن و علت ابتالی بـه بالهای حضرت ایوبۀ دربارر از امام صادقیابوبص
ر یـهـا ممنـوع نـشده بـود و تـا ز طان در آن برهه هنوز از آسمانیش: مام فرمودا. پرسید

 شـد و بـه وبیـرگزاری حضرت اک از آسمان متوجه شیروز. رفت یعرش باال م
  داشـتهی ارزانـیه خداوند بـه وکر نعمتی را کوب نبی شیا: د و گفتی حسد ورزیو

.  نعمـت خداونـد اسـترا با هـر چیـزی شـکر کنـد، بـاز بـایاورده؛ زی نیاست به جا
رگزاری کرم و او از شـی او مسلط گردان تا همه را از دستش بگیایپروردگارا، مرا بر دن

 یزیـچ. ردمکـّه من تو را بر مال و اوالد او مسلط کاز عرش خطاب شد . لب فروبندد
سپس ابلیس بر زراعت و گوسفندان وی .  مردنده اوالد حضرت ایوبکنگذشت 

سرانجام بر بدن او جز عقل و دیدگانش مسلط شـد و . از بین بردتسلط یافت و همه را 
مـاری، ی بیکه در مدت طـوالن ای گونه ا پر از زخم و جراحت گرداند بهش رتمام بدن

 از یکـی اگـر یستاد؛ حتـیـا یر و حمد خـدا بـاز نمـککرم بر بدن او افتاد، اما او از ش
جـا  گفت بـه همـان یرداند و مگ ی خودش برمیافتاد، آن را به جا یها از بدنش م رمک

 او اذیت شدند یبدن ایوب متعفن شد و مردم از بو. دیه خدا تو را از آنجا آفرکبرگرد 
همسر او به گـدایی روی آورد و از . ندندک افیا ه بردند و در مزبلهیو او را به خارج قر
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ِ از اصـحاب یا سپس ابلـیس نـزد عـده. کرد  مراقبت می راه از حضرت ایوباین
خواست ها   آنه جوانی نورس نیز در میانشان بود رفت و ازک وبیِهب حضرت ارا

 یدند، قـاطران از بـوی رسـی ویکیه به نزدکن یهم. تا با او به عیادت پیامبر خدا بروند
 ین بـالیـم اینـک یمـا گمـان مـ:  گفتنـد به حضرت ایـوبیهمگ. دندیتعفن رم

اکنون بهتر . کنی ه پنهان میک است یهخاطر گنا ، بهیا ه تو بدان مبتال شدهکنظیر  بی
قـدری از   بـهوبیـحـضرت ا. است آن را بیان کنی تا مـا برایـت آمـرزش بطلبـیم

عبادات سخت و دشوار خود تعریف نمود که آن جوان نـورس رو بـه دیگـران کـرد و 
 پنهـانش پـرده یهـا د تا مجبور شد از عبـادتیردکغمبر خدا را سرزنش یچرا پ: گفت

ابم، ی عدل تو راه ۀمک در محیپروردگارا، اگر روز:  گفتوبیابردارد؟ حضرت 
  برخاست که هرییناگهان از ابر باالی سرش صدا. میگو م را فاش مییها دل  دردۀهم

 سـخن گفـت، خداونـد او را مالمـت پس از آنکه حضرت ایوب. چه داری بگو
ّکرد که توفیق بندگی تو نیـز از مـن بـوده اسـت پـس چـرا منـت مـی

 حـضرت نهـی؟ ِ
 بر وی نـازل یا فرشته.  سخت پشیمان گشت و مشتی خاک بر دهانش نهادایوب

.  را بـا آن آب شـست شد و ایـوبی جاری آبۀ داد و چشمین را خراشیشد و زم
اند و اهـل و ی سبز رویرامونش باغیافت و خداوند پی بهبود  ایوبیها  زخمیتمام

 نیـا در. آن فرشـته را مونـسش سـاخت برگرداند و یمال و فرزندان و زراعتش را به و
از دور نظر به مزبلـه .  همراه داشتی نانۀه پارک یحال د، دریان، همسرش از راه رسیم
 نفـر دو نفـر در آنجـا یـک یجـا ِد وضع آن محل دگرگون شده اسـت و بـهیند، دکاف

جـا ک چه بـر سـرت آمـد و تـو را ، پیامبر خدایه اکست یاز همان دور گر. اند نشسته
د یـکـه د همـسرش هنگـامی. ای بیکن منم، نزدی صدا زد، اوبی؟ حضرت ابردند

حال، نظـر حـضرت  این در. ده است به سجده افتادیز را به او برگردانیخداوند همه چ
قبل از آنکه از همسرش علت . ده شده بودیه برکسوان همسرش افتاد ی به گوبیا

امـا . یرا به او گمان سوء برده بـودآن را بپرسد، قسم خورد که صد تازیانه به او بزند؛ ز
کـه  زمانی.  موهایش را فروخته بود تا برای وی نان تهیه کندهمسر حضرت ایوب

پس خداونـد .  از سوگند خود اندوهناک شدوبیزن واقعه را شرح داد، حضرت ا
 صدتایی او را بزن تا بر سوگندت پایبند مانی و ۀرد که با یک دسته شاخک ی وحیبه و

  .)٣٢٧ـ١٢/٣٢۵: ١٣٧۴طباطبایی، ( یز آزار نبیندهمسرت ن

خـورد کـه تنهـا   نیز بـه چـشم مـی دیگر از امام صادقیدر کنار این روایت، نقل
این روایـت در بیـان خطـای همـسر حـضرت . سیدهاشم بحرانی آن را ذکر نموده است
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 به دو مالقات او با شیطان اشاره کرده کـه در خـالل مالقـات اول شـیطان را ایوب
ابلـیس در دیـدار .  قرمزرنگیصورت طبیب دید و در مالقات دوم او را سوار بر االغ به

سـپس او را . اید نزد من است من خدای زمینم و هرآنچه از دست داده: دوم به او گفت
اش را به او نشان  رفته دست ای برد و چشمانش را سحر کرد و مال و اوالد از نزدیک دره

زن . اش اقـرار بگیـرد  آن خواست تا از زن بر صـحت ادعـای خـداییابلیس پس از. داد
که برگشت و واقعه را تعریف کـرد، حـضرت  هنگامی. باید از پیامبر خدا بپرسم: گفت
ار یزن بـس. کـالم شـده اسـت  ناراحت شد و به او گفت که شیطان با تـو هـمایوب

ا شیطان سخن  به وی گفت این بار دوم است که بناراحت شد لیکن حضرت ایوب
: ١۴١۶بحرانــی، ( ای و قــسم خــورد کــه چــون صــحت یابــد او را صــد ضــربه بزنــد گفتــه

  .)۶٧٢ـ ۴/۶۶۴

  نقد و بررسی دیدگاه نخست
اند،   ص ناامید گشتهۀ سور۴۴ ۀمتنی در رفع ابهام آی ِمفسرانی که از یافتن قراین درون

ِعموما در تفسیر آن به روایات منقول ذیـل آن متمـسک مـی
هـای   لـیکن ضـعفشـوند، ً

  .افزاید گشایی از مجمالت آیه می متعدد این روایات نیز بر نومیدی آنان در گره

   اولنقد و بررسی روایت
 بن بحر که فردی مجهول اسـت در آن هللاک سند دارد و عبدیاین روایت افزون بر آنکه 

  .)١١٨ ـ١٠/١١٧: ١۴٠٣خویی، موسوی ( واقع شده است، نقدهای متعدد متنی دارد
داوری   را پـیشاولین نقد بر این روایت آن است که علت قـسم حـضرت ایـوب

در واقع، او به همسرش بدگمان شد و قبل از آنکه سؤال کنـد بـرایش . وی دانسته است
داوری بـه دور از انـصاف  کـه پـیش حـالی مجازاتی تعیین کرد و بر آن قسم خـورد، در

سبب آنکه پـیش از شـنیدن سـخنان  به  همین سوره حضرت داوود٢۴ ۀدر آی. است
 به او امر شد که بر ٢۶ ۀهر دو طرف مخاصمه حکم کرد، توبیخ شد و توبه کرد و در آی

کــه حــضرت  چنــان. اســاس حــق و بــه دور از هواهــای نفــسانی بــر مــردم حکــم کنــد
پرستی قومش گمان کـرد   گوسالهۀ نیز پس از بازگشت از کوه طور و مشاهدموسی

لیکن پـس از آنکـه . مراهی آنان مؤثر بوده است و با او برخورد نمودهارون نیز در گکه 
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 خود سـخنانی گفـت، نـادم گـشت و بـرای خـود و بـرادرش از یگناه  بیۀ دربارهارون
 نـور کـه بـه جریـان افـک ۀ سـور٢۶ تـا ١١طور در آیـات  همین. خداوند آمرزش طلبید

شدت  ءظن پیدا کردند بهپردازد، مؤمنان به سبب آنکه پس از شنیدن آن تهمت، سو می
ن در نظـر شـما حقیـر اسـت لـیکن یـا«: خداوند خطاب به آنان فرمـود. مؤاخذه شدند
درنگ عـذاب   بزرگ است و اگر لطف و رحمت الهی بر شما نبود، بییسوءظن گناه

های بسیار   حجرات نیز خداوند مؤمنان را از گمانۀ سور١٢ ۀدر آی. »شد بر شما نازل می
 یتردید به سبب آنکه این آیات مضامین اخالقـ یب. دارد ت برحذر میکه برخی گناه اس
ِح عقلی است، ناپسندی این عمل در تمام اعصار تاریخ بشر جـاری یدارند و بدگمانی قب

بنابراین نـسبت . و ساری است و امری نیست که تا قبل از اسالم بر آدمیان پوشیده باشد
 با ـ  ویۀیژه بدون ذکر توبیخ الهی و توبو به ـ داوری به حضرت ایوب دادن این پیش

حـسب   پیامبران سـازگار نیـست؛ زیـرا اگـر بـرۀ درباردیدگاه کلی قرآن و اهل بیت
آنکه همچون انبیـایی کـه ذکـر آنـان  یب ـ داوری حضرت ایوب روایت، قائل به پیش

 گـردیم، ایـن ـا از خطـای خـود توبـه نمـوده باشدـیتوبیخ الهی واقع شده  گذشت مورد
افـزون . ابدی گونه خطا منافات می  عصمت انبیا از هرۀمسئله با اصول کالمی شیعه دربار

کـه خداونـد  بر آنکه این واقعه در آیاتی که سیاق امتنان دارند، قرار گرفته اسـت، چنـان
 و گروهـی  حضرت ایـوبۀپس از برشمردن سه نعمت سالمتی، بازگرداندن خانواد

 را بـدون کمتـرین ره نموده و سپس حضرت ایـوبن رخداد اشایهمچون آنان، به ا
یـک  این قـراین هـر.  استدانسته صابر و نیکوی خود ۀ بند،نظیر  کمی با عبارت وتعرض

بر این مـوارد، .  سر نزده استداوری از جناب ایوب بیانگر آن است که خطای پیش
ب فـراوان، وی پـس از تحمـل مـصائ. توان افـزود زدنی ایشان را نیز می ادب و صبر مثال

ستاید و بـا زبـانی کنـایی از خداونـد عافیـت  ای پروردگارش را می بدون کمترین شکوه
َ مسىنِّىنَأ : طلبد می ِ َّ َ الضر وأَ َ ُّ َت أْنُ َّحم الرْرَ ُ ِامحَ   .)٨٣/ انبیاء( َنيِ

مـضمون ایـن .  اسـت تعارض آن با روایتـی از امـام بـاقر،نقد دوم بر این روایت
 یا جوهریرک از محمد بن زیرک سیان از حسن بن علّن حسن قطروایت که از احمد ب

 ، بیان شده از قول امام باقر از پدرش از امام صادقهاز جعفر بن محمد بن عمار
  :چنین است
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 بـد نگرفـت، ید ولـی در تمـام ابتالئـات بـویشکـ بدون گناه بـال وبی احضرت
س از او نفرت ک چی هامد،یرون نی از او بکگونه خون و چر چیصورتش زشت نشد، ه

ای یامبران و اولی پۀخداوند با هم. فتادیرم نک بدنش یچ جایرد و نترسید و به هکدا نیپ
دوری مـردم از حـضرت . نـدک ین معاملـه مـیسـازد، چنـ یشان میه مبتالکاش  یگرام
دانستند نزد پروردگار چـه  ی نیز به سبب فقر و ضعف ظاهری او بود؛ زیرا نمایوب

  .)۴٠٠ـ٢/٣٩٩: ١٣۶٢، صدوق( ردکافت خواهد ی دریشی و گشاکمک چهمقامی دارد و 

جملـه  هـای سـندی دارد؛ از  نیز ضعفروایت منتسب به امام باقرکه باید گفت 
ّ حسن قطان را با صفت عدل ستوده و بـرای وی طلـب نآنکه صدوق در ظاهر، احمد ب

ت وثاقـت خویی طلب رحمت صـدوق را بـرای اثبـامرحوم رحمت نموده است، لیکن 
شـمارد نـه  داند و در توضیح عدل نیز آن را لقـب احمـد بـن حـسن مـی افراد کافی نمی

بـن  همچنین خویی بعید ندانـسته اسـت کـه احمـد. صفت وی تا وثاقتش را اثبات کند
نیـز خـویی از محمـد بـن زکریـا . )٢/٨۶: ١۴٠٣خـویی، موسوی ( حسن از راویان عامه باشد

 یاد نموده ولی )٣/٢۴١:انهم( جعفر بن محمد بن عماره  و)١٠/٣۴ و ٩/٣۴ :همان( جوهری
 عامل ضعف سـند ، وجود دو فرد مجهول،بنابراین. در وصف ایشان سخنی نگفته است

 سند این روایت خودداری کـرده و ۀحال، عالمه طباطبایی از توضیح دربار این با. است
: ١٣٧۴(  سـود جـسته اسـتاز این حـدیث در نقـد روایـت منتـسب بـه امـام صـادق

١٧/٣٢٧(.  
 را در ایـن ز در تفسیر فقهی خود، فرار مردم از حضرت ایـوبیکی از مفسران نی

 اسرائیلیات و خرافه دانسته و با بررسی چهار موضع کـه ۀهای مشابه در زمر روایت و نقل
کند، به این نتیجه رسیده است که هیچ سـخنی   تجلیل میخداوند از حضرت ایوب
که اگر قومش او را آزار  صورتی خورد، در قومش به چشم نمیاز دعوت وی و واکنش 

کرد و از   رسا و واضح آنان را توبیخ مییخداوند با عبارات) افکندن در مزبله( داده بودند
که خداوند از سایر  نمود، چنان  در دعوت به حق تجلیل میزحمات حضرت ایوب

سـایس، ( ند، دفاع کرده اسـتا هبودپیامبرانی که در قرآن ذکر شده و آماج آزار قوم خود 
 ای  قرینـهلذا اشاره نکردن قرآن بـه آزار و نافرمـانی قـوم حـضرت ایـوب. )۶٨٠: تا بی

  .است بر آنکه چنین اتفاقی رخ نداده است
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 در تـورات  تـشابه بـسیار آن بـا داسـتان حـضرت ایـوب، سوم بر این روایـتنقد
 از خطـای همـسر حـضرت  تـا قبـلدر تـورات مـشروح روایـت امـام صـادق. است
 یافـت  نقل شده است اما اثری از زن و خطـایش و قـسم حـضرت ایـوبایوب
 و شــده بــه حــضرت ایــوب ِدر تــورات ابتــدا بــه نعمــات فــراوان ارزانــی. شــود نمــی

 و  حـضرت ایـوبیشکرگزاری او اشاره شده و سپس به بیان تسلط شیطان بر زندگ
 چنـد جـوان بـا ۀمفـصل، مکالمـ طـور  بعد بهوشده بالهایی که به وی رسیده، پرداخته 

سـعی کردنـد حـضرت هـا   آندر ایـن گفتگـو.  ذکر گردیـده اسـتحضرت ایوب
 را مجاب کنند که هیچ انسانی مبرا از خطا نیـست و او بایـد بپـذیرد کـه ایـن ایوب

شـدت از   بـهمقابـل، حـضرت ایـوب در. بالها برای آمـرزش او نـازل شـده اسـت
 زجـریکنـد و زنـدگی را  د شـده اسـت، بـه خداونـد گالیـه مـیمصائبی کـه بـر او وار

سـپس در دفـاع از . داند که تـا اجـل نرسـد راه گریـزی از آن نیـست ناشدنی می وصف
 عبـادات سـخت و فـراوان خـود بیـان ۀخویش همان عبارات مشابه در روایـت را دربـار

 منتـی اسـت کند که این چـه کند و در این هنگام آن جوان نورس وی را مؤاخذه می می
خداوند نیز زبـان . که همین توفیق بندگی تو نیز از اوست حالی که بر خدا می نهی؟ در

آمدن ابر در روایت است، و عظمت خـود  همان به صدا درگشاید که مشابه به سخن می
 سـخت در این هنگام حـضرت ایـوب. شمارد می را برو حقارت حضرت ایوب

. بیـزار شـدم و در خـاک و خاکـستر توبـه مـی کـنماز خود : فرماید شود و می متأثر می
گرداند و دخترانی بـه وی عطـا   وی را به او باز میۀرفت دست خداوند نیز مال و اوالد از

 سال عمر کـرد و تـا چهـار ١۴٠ حضرت ایوب. نظیر بودند کند که در زیبایی بی می
  .)۴٢ـ١ایوب : مقدس کتاب ( نسل پس از خود را دید
پـردازی اسـت، حـضرت  النی که بـسیار شـبیه بـه افـسانه و خیـالدر این داستان طو

اشـتباه خـود متوجـه ای ناسپاس شناخته شده کـه بـا تـوبیخ پروردگـارش   بندهایوب
کنـد و از  برد توبـه مـی  پی میوندکه به حقارت خود و حکمت خدا و هنگامیشود  می

 حـضرت ایـوب و صـبری که توصیف این داسـتان از بـی حالی در. ابدی بالها رهایی می
 لذا سیر )۴۴ /ص: ک.ر( ناسپاسی او با تصریح قرآن بر صابر بودن او در تضاد آشکار است

 و محورهـای مـشابه شده با روایت منتسب به امام صادق ِیکسان این داستان تحریف
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  .سازد  دو، اسرائیلی بودن این روایت را به ذهن نزدیک میهر
شود که نتوان در تفسیر این آیه بدان اسـتناد   این روایت باعث مییها بنابراین ضعف

: ١٣٧٢( ، طبرسی)٨/۵۶٨: تـا بی(  بزرگ از شیعه همچون طوسییکه مفسران  چنان،جست
: ١٣۶١( ، بانو امـین)١٩/٢٩٩: ١٣٧۴( ، مکارم شیرازی)١٧/٣٢١: ١٣٧۴( ، طباطبایی)٢١/١١٣
 )١١/٢٠٣: ١٣۶٣( عبـدالعظیمی  حـسینی شـاه و)٢۵/٢۶٣: ١۴١٩(، صادقی تهرانی )١١/١۵٨

  .اند بدان اعتماد نکرده و آن را نقل ننموده و یا نقدهایی بر آن وارد ساخته

  دوم تیروای بررس و نقد
  :این روایت نیز از چند حیث ضعف دارد

بحـذف اإلسـناد، عـن «): خـواناالة تحفـ: (شکل آمده است سند روایت بدین. اول
 مرسل است ،بینیم سند حدیث که می نانچ. » جعفر بن محمداهللا عبد یر عن أبیبص یأب

  .و جز ابوبصیر نام دیگر راویان حذف گردیده است
 سؤال پرسیده است، همان ابوبـصیر اسـت کـه بـا کسی که از امام صادق. دوم

پرسـش هـا   آن و علـتبه ابتالئـات حـضرت ایـوب همان عبارت روایت قبلی راجع
ً کـامال متفـاوت ضرت ایـوب لیکن پاسخ امام در بیان علـت قـسم حـ،نموده است

ِبـه اینکـه روایـت از مـوارد تقیـه نیـست کـه امـام در دو موضـع متفـاوت  توجه با. است
 دیگـر بـرای هـر دو حـدیث بـه شـمار ی گوناگون داده باشد، ایـن نیـز ضـعفیهای پاسخ
  .آید می

هاشـم بحرانـی ایـن روایـت را در  مفسران شیعه و اهل سنت تنهـا سیددر میان. سوم
  .)۴/۶۶۴: ١۴١۶( ین احادیث ذیل این آیه نقل کرده است آخرۀزمر

 معمـولی از انـدازه و غیـر از  بـیشیاین روایت بسیار طوالنی است و جزئیات. چهارم
هـا، تعـداد و انـواع   با همـسرش و ازدواج آنجمله چگونگی آشنایی حضرت ایوب

 را بیـان...  و پـدر حـضرت ایـوبِ، کیفیت مکنت مـالی احشام حضرت ایوب
ای بر سـاختگی بـودن   خود موجب ضعف روایت و قرینه،این همه تفصیل. کرده است
  .آن است
 حـضرت ۀدر این روایت نیـز همچـون روایـت قبلـی بـه بیمـاری مـشمئزکنند. پنجم
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ای  این بیمـاری مـردم شـهر را واداشـت تـا او را در مزبلـه.  تصریح شده استایوب
. ای پنـاه بـرد یـز رانـده شـد و بـه قریـه از آن شهر دوم نحتی جناب ایوب. بیفکنند
پیـامبران  کـه که در نقد روایت قبلی گذشت این با روایتی دیگر از امام صادق چنان

هـای  یدانـد و نیـز بـا مبـانی شـیعی کـه وجـود بیمـار ّن حاالتی منزه مـییچنالهی را از 
، الهـدی علـم مرتـضیالشریف ( شمارد، در تعارض است را در پیامبران ممنوع می مشمئزکننده

١٢۵٠ :۶١(.  
سایس بر این باور است که با استناد به داستان سـایر انبیـای مطـرح در قـرآن، . ششم

  او را آزرده بودند، خداوند در سپاس از حـضرت ایـوباگر قوم حضرت ایوب
بـه  ای راجـع کـه در هـیچ آیـه حـالی کـرد، در ای به عصیانشان مـی ّو مذمت آنان اشاره

بنـابراین در صـورت پـذیرش . )۶٠٨: تـا بی( ای نشده است شاره چنین احضرت ایوب
  . داستان این دو روایت تأمل جدی کردۀنظر سایس باید دربار

  دگاهید نیدوم
 مـشهورترین دیـدگاهی کـه بـسیاری از مفـسران از آن پس از دو روایت امام صادق

مسر حضرت عباس است که ه اند، نقلی از ابن  ص سود جستهۀ سور۴۴ ۀبرای تفسیر آی
. صورت پزشکی دیـد و بیمـاری شـوهرش را بـرای او بیـان کـرد  شیطان را بهایوب

د مـن شـفایش یخواهم جز آنکه بگو کنم و اجری نمی من او را مداوا می: شیطان گفت
وای :  گفتکه زن واقعه را برای پیامبر خدا بیان کرد، حضرت ایوب هنگامی. دادم
لـیکن خداونـد . زنم المتی یابم تو را صد ضربه میشفای من از خداست و اگر س! بر تو

؛ جـصاص، ۴/١۶۵١: تـا عربـی، بـی ابـن( یک ضربه بزنـدکه اش به او امر کرد  پس از سالمتی
؛ ۴/۶٧۵: ١۴١۶؛ بحرانــی، ٢١/١١٣: ١٣٧٢؛ طبرســی، ٢/٣١٩: ١۴١٧،  جــاوی؛ نــووی٢۵٨/۵: ١۴٠۵
؛ حـائری تهرانـی، ١١/١۵٨: ١٣۶١ امین، ؛ بانو١٠/١١۵: ١٣٨٣؛ قرائتی، ١٩/٢٩٩: ١٣٧۴،  شیرازیمکارم
  .بر این روایت نیز اشکاالتی وارد است. )٩/١۶٣: ١۴٢٠اندلسی،  ؛٩/١٧۶: ١٣٧٧

  دوم دگاهیدی بررس و نقد
ضـمن آنکـه بـرای آن . رسـد این روایت موقوفه است و سند آن به معصوم نمی. اول

  .اعتبار است ظ سندی بیلحا لذا روایت به. عباس تا راویان ذکر نشده است سندی از ابن
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 شریفه هیچ مؤیدی که بیانگر حضور شیطان در این واقعـه باشـد وجـود ۀیدر آ. دوم
 و مجـازات نمـودن همـسرش، بـا سـیاق افزون بر اینکه خشم حضرت ایوب. ندارد

  .امتنان در این آیات سازگار نیست
گـاهی زن ا در این روایت قراینی به چشم می. سوم ز حقیقـت خورد که حاکی از ناآ

صورت یک طبیب دید و بـه ماهیـت  جمله آنکه او شیطان را به سخنان شیطان است؛ از
آنکه در سخنان او تأملی نمایـد، پیـشنهاد او را بـا همـسرش در  بیحقیقی وی پی نبرد و 

شـفای !  به او عتاب نمود که وای بر تـوکه حضرت ایوب لذا هنگامی. میان گذارد
جه سخنان نادرسـت طبیـب دروغـین گـشت و اسـتغفار من به دست خداوند است، متو

ِنتیجه، اگر بیان پیـشنهاد طبیـب شـیطانی را خطـا فـرض نمـاییم، زن مرتکـب  در. نمود ِ
گاهی، بی خطای غیر قـسم حـضرت . درنگ توبه نموده است عمدی شده که پس از آ

 نیـز پـس از توبـه و پـشیمانی وی از اشـتباهی ناخواسـته، رفتـاری نادرسـت و ایوب
کید پروردگار بر اجرای قسم نیز به دور از عدالت و رحمـت  یرغ منصفانه بوده است و تأ

  .آید  او به حساب میۀواسع

  دگاهید نیسوم
 همـسرش را بـرای حـضرت ایـوب: انـد برخی مفسران در علت وقوع این قسم گفته

 ر به منزل بازگشت، حـضرت ایـوبیکه زن د کاری مهم به بیرون فرستاد و هنگامی
: ١۴٢٣،  کاشـانی؛٢۶/٣٩٩: ١۴٢٠، رازی: ک.ر(  خورد کـه او را صـد ضـربه تازیانـه بزنـدقسم

 ، طنطـاوی؛٢٣/١٢۶: تـا بـی،  مراغـی؛٢/٢٣۴: ١٩٩٩،  نخجوانی؛١٠٢٠: ١٣۶٩،  کاشفی سبزواری؛٣۶/۶
  .)٢٣/٢٠٩: ١۴١٨،  زحیلی؛١٢/١۶٩: تا بی

  سوم دگاهیدی بررس و نقد
دهـد کـه  منطـق نـشان مـی  را فردی عـصبانی و بـیاین دیدگاه عالوه بر آنکه پیامبر خدا

فرصت نداده همسرش برگردد و علت دیر آمدنش را بپرسد و سـپس حکـم کنـد، هـیچ 
تـوان بـه آن  لـذا نمـی.  شریفه ندارد و به روایتی هـم مـستند نـشده اسـتۀمؤیدی در آی

  .تمسک جست
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  دگاهید نیچهارم
 در ست که همسر حضرت ایوباند آن ا ای که مغنیه و نجفی خمینی برگزیده نظریه
در صـورت کـه  زناشـویی از شـوهرش تمکـین نکـرد، لـذا حـضرت قـسم خـورد ۀرابط

مغنیه که ایـن نظـر را از قـول مفـسران دیگـر . اش او را صد ضربه بزند بازگشت سالمتی
ای از علت این قسم وجـود نـدارد،  مطرح کرده است، معتقد است هرچند در آیه هیچ نشانه

تـرین   در مورد همـسرش قـسم خـورده اسـت، نزدیـکضرت ایوببه سبب آنکه ح
. شـود آن اسـت کـه همـسرش از او تمکـین ننمـوده اسـت علتی که به ذهن متبادر مـی

. )۶/٣٨٢: ١۴٢۴( شود توان قول این مفسران را رد کرد، هرچند اثبات هم نمی بنابراین نمی
  .)١٧/۵۴: ١٣٩٨( ده استنجفی خمینی نیز در تفسیر خود مشابه همین سخنان را بیان کر

  چهارم دگاهیدی بررس و نقد
  :نقد است این دیدگاه نیز به دالیل متعدد قابل

بـر نبـود دالیـل مـتقن در تأییـد ایـن دیـدگاه در  تصریح همین دو مفـسر مبنـی. اول
  .مبنایی این نظریه کافی است بی

 ۀ سـور٣۴ ۀد آیاند در تأیی که برخی مفسران برداشت نموده اگر این آیه را چنان. دوم
 ؛۵/٢۶٠: ١۴٠۵ جــصاص، ؛١۶/٢١٣: ١٣۶۴ ،یقرطبــ( نــساء و حکــم زدن همــسر تــصور کنــیم

ِ باید گفت که این تنبیـه پـس از مراحـل پنـددهی و جـدا کـردن ،)٢٣/٢١٠: ١۴١٨ ،یلیزح
 آن بـه قـدری بایـد باشـد کـه دیـه بـه آن تعلـق نگیـرد، ۀمحل خواب جایز است و انداز

  تأدیـب چنـین زنـی قـرار داده اسـتۀمـسواک را وسـیل چـوب کـه امـام بـاقر چنان
 نـساء نیـز بـا لحنـی ۀ سـور٣۴ ۀ شـریفۀآی. )٣/۶٩: ١٣٧٢سی، ؛ طبر۴/۵۵٣: ١٣٧۴طباطبایی، (

این، بـه نظـر  وجود با. دارد حذر می روی در این امر بر صریح و شدید مردان را از زیاده
کـه مـصداق آشـکار ظلـم ِتوان قسم مجازات همسر با صد ضربه شـالق را  رسد نمی می

  .گیرد، به پیامبر خدا نسبت داد است و دیه بر آن تعلق می
 شـریفه ضـمیر مـؤنثی نیـست کـه بتـوان مرجـع آن را همـسر حـضرت ۀدر آیـ. سوم
ای در تمکین نکردن زن به چشم بخـورد   فرض نمود تا چه رسد به اینکه قرینهایوب

  !که وی را سزاوار تنبیه نموده باشد
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  اهدگید نیپنجم
همـسر حـضرت کـه کـه بـه طـور اجمـال گفتـه اسـت ـ   البیـان مجمعقرشی با استناد به 

 در طول دوران بیماری شوهرش سخنی گفـت کـه وی ناراحـت شـد و قـسم ایوب
تـابی وی در قبـال  ً، حدس زده اسـت کـه احتمـاال ایـن سـخن بـی ـاو را بزندکه خورد 
  .)٩/٢٣٧: ١٣٧٧(  وارد گشته استبی بوده که بر حضرت ایوبئمصا

  پنجم دگاهیدی بررس و نقد
ای بـر   بیش نیست و هـیچ قرینـهیاگرچه طبق عبارت صریح مفسر، این دیدگاه، احتمال

 و لذا مردود است، جای این سؤال باقی اسـت )همان( صحت آن در آیه ذکر نشده است
 چنـین ۀ آزمایش قرار گرفتـه اسـت، او را شایـستۀکه آیا ناراحتی زنی که این همه در بوت

  پروردگــار بــودۀ پــاک و برگزیــدۀکنــد؟ حــضرت مــریم نیــز بنــد مجــازات ســختی مــی
 عیـسی ۀگونـ  که با وجود آنکه جبرئیل بر او نازل شـد و بـارداری معجـزه)۴٢ /عمران آل(

، به هنگام زایمـان )٢١ــ١٩/ مریم( ای برای مردم و رحمتی الهی بر او خواند مسیح را نشانه
 وجـود با. )٢٣ /مریم( گ و فراموشی از اذهان آدمیان را نموداز شدت ناراحتی آرزوی مر

  و٢۶ــ٢۴ /مـریم(  الهی بر او سرازیر شد و کمترین تـوبیخی نگردیـدۀاین، رحمت گسترد
 مهم آن است که خداوند پیوسته ظرفیت وجودی انسان و ضعف ذاتی وی ۀنکت. )٣٢ـ٣٠

رو،  این از. )۴٢ /؛ اعراف٢٨۶ /بقره( ازدس ّ مکلف نمیبار را در نظر دارد و او را به امور مشقت
 کـه بـر بـسیاری از توان پذیرفت کـه پیـامبر صـبوری همچـون حـضرت ایـوب نمی

زده چنان   زنی مصیبتۀآور رحمت الهی است، در برابر شکو مشکالت فایق آمده و پیام
 ِتاب شود که وی را به مجازات دشوار صد ضربه شالق محکوم نماید و فراتـر از آن، بی

بـاره   یـکۀدیده رحمی ننماید و وی را بـه صـد ضـرب خدای مهربان نیز بر این زن صدمه
  .محکوم سازد

  دگاهید نیششم
اند، تصریح دارند   سست متمسک شدهیبرخی مفسران هرچند در تفسیر این آیه به اقوال

 و دلیل نـاراحتی ای به علت سوگند حضرت ایوب بحث هیچ اشاره  موردۀکه در آی
: ١٣۶١؛ بانو امین، ۶/٣٨٢: ١۴٢۴؛ مغنیه، ٢٣/١۶٧: تا عاشور، بی ابن( سرش وجود نداردوی از هم
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کــه عالمــه طباطبــایی  چنــان، )١٧/۵٣: ١٣٩٨؛ نجفــی خمینــی، ٩/٢٣٨: ١٣٧٧؛ قرشــی، ١١/١۵٨
 را نقـل نمـوده،  روایت منتسب به امـام صـادق، خودیرغم آنکه در بحث روای علی

ر این باور است که خداوند برای احتـرام بـه حـضرت نقدی کوتاه بر آن نوشته است و ب
بانو امین نیز . )١٧/٣٢١: ١٣٧۴( ن مسئله را مجمل بیان کرده استی و همسرش اایوب

ِعباس را توجیه مفسران بر این آیه خوانده و سپس به این نکتـه اشـاره نمـوده  دیدگاه ابن
 رای حـضرت ایـوبگویی نیست و در مـاج است که هدف از بیان داستان انبیا قصه

توان صبر ستودنی وی در برابر نامالیمات  ترین آن را می  نهفته است که بزرگیهای درس
 صابر و نیکو تجلیـل نمـوده اسـت تـا ۀکه پروردگار از او با عنوان بند یطور دانست، به

: ١٣۶١بـانو امـین، ( لـذا بایـد از ایـن زاویـه بـه داسـتان نگـاه شـود. سرمشق دیگران گـردد
همچنین نجفی خمینی، مفسر معاصر، تصریح نموده است که از منطوق . )١۵٩ ـ١١/١۵٨
 را یه عملـکـرده بـود کـاد یـً قـبال سـوگند وبیشود که حضرت ا یه معلوم مین آیا

ه معلوم نیست که آن عمل چه بوده که خداونـد بـر پایبنـدی ی از ظاهر آیانجام دهد، ول
کید ورزیده است عاشـور گـامی فراتـر برداشـته و کوشـیده  ابن. )١٧/۵٣: ١٣٩٨( به آن تأ

او همچـون .  مذکور را تحلیل کندۀ واقع،جانبه به سیاق آیات شریفه است با نگاهی همه
 را به دلیل خطـای همـسرش دانـسته و بـه پنهـان دیگر مفسران، قسم حضرت ایوب

 ۴۴  تـا۴١عاشور با استناد به سـیاق امتنـان در آیـات  ابن. بودن خطا تصریح نموده است
 سـوگند از مـسلمانانی الگوبردار ،شود که هدف از ذکر این ماجرا  ص متذکر میۀسور

ی هـا نعمـت انیـب ْمقـصود بلکه باشد آن مشروح انیب به ازین تا ستین وبیا حضرت
. اسـت طیشـرا نیتـر سخت در آنان مشکالت ازیی گشا گره و صبور بندگان به خداوند

 بـا را همـسرش تـا خـورد قسم نامعلوم لییلد به وبیا حضرت آنکه از پس واقع، در
 نـادم قـسمش ازی و به فراوان محبت خاطر به سپس و دینما مجازات انهیتاز ضربه صد

ی بـرا خداونـد مانـد،ی بـاق سـوگندش شکـستن یا حکمی اجرا ِیدوراه سر بر و گشت
 صـد و شـد قائـل فیتخف او قسم حکم در مشکالت برابر دری و فراوان صبر از سپاس
 هم و بماند بندیپا خود عهد بر هم تا داد لیتقل گندم شاخه صد با ضربه یک به را ضربه

 دایـهو پروردگـار لطف کوتاه و مجمل عبارت نیهم با لذا. ندینبی جد بیآس همسرش
  .)٢٣/١۶٧: تا بی( است نبوده شتریب شرح بهی ازین و گشته
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  ششم دگاهیدی بررس و نقد
ریح آیه به علـت حکـم گـامی رو بـه جلوسـت، تص قدر در عدم دقت این مفسران گران

جملـه آنکـه اگـر همـسر حـضرت  لیکن در این نظریـه نیـز اشـکاالتی نهفتـه اسـت؛ از
 خطایی کرده است که مستحق صـد ضـربه شـالق باشـد، پیـامبر خـدا مجـاز ایوب

ّنیست از باب ترحم و محبت به همسر، حد خدا را زیر پا نهد تا پروردگار حکم را بـرای  ّ
 خطایی نکرده و پیامبر خدا بـه سـبب نیز اگر همسر حضرت ایوب. لیل دهدوی تق

  : خورده باشد، این قسم به چند دلیل باطل استیسوءظن به وی چنین سوگند
ّمردی حق ندارد به دلیل بدگمانی به همسرش او را حتـی بـه کمتـرین حـد تنبیـه . ١

  . شالق بزندنماید، چه رسد به اینکه سوگند یاد کند تا وی را صد ضربه
 به سبب سوءظنش خطا کرده و قسم وی باطل است و بـه دلیـل حضرت ایوب. ٢

  . اجرای قسمش را داشته باشدۀ، نه آنکه دغدغکندتهمت به زنی پاکدامن باید توبه 
نمایـد،  گناهان حتی به کمترین میزان نمی گاه امر به مجازات بی خداوند نیز هیچ. ٣
َإن اهللا : که فرمود چنان ّ َّ َظمل مثقَی َ الِ ْ ِ ُ ِ َّال ذرْ َ زنی مؤمن را که بنابراین محال است . )۴٠ /نـساء( ٍةَ

  .جای همسرش حتی با یک ضربه شالق به ناحق مجازات کند به سبب قسم نابه
 تأمل در دو ، انسانیگناه با اصول الهی و اخالق افزون بر ناهمخوانی مجازات زن بی

  : زیر اهمیت داردۀنکت
در قـرآن و زبـان عـرب ایـن عبـارت بـه » اضرب به«ی موارد استعمال  با بررس)الف

ِمعنای شکافتن و باز نمودن غیر جاندارانی همچون سنگ، دریـا و زمـین بـه کـار رفتـه 
  .توان از آن معنای کتک زدن انسان را استنباط نمود است، لذا نمی

د  وجـوهمـسر حـضرت ایـوبطاکاری ای دال بر خ گونه قرینه  در آیه هیچ)ب
ای خوشـه و ضـربه بـر شـیء   امر پروردگار بـه گـرفتن دسـته، شریفهۀندارد بلکه مفاد آی

ک  مفسران در تفسیر ۀ متعدد که عمدیلذا موارد. د بر پایبندی به عهد استینامعلوم و تأ
علــت قــسم حــضرت : جملــه انــد، مــسکوت مانــده اســت؛ از آیــه بــه آن اســتناد جــسته

 که قرار اسـت بـه آن ضـربه وارد شـود؛ تعـداد ؛ مقصود از ضربه زدن و شیئی ایوب
نتیجه، ضروری است مـوارد  در.  به آن قسم خورده استضرباتی که حضرت ایوب

ــدد ــدارد و صــرفا یمتع ــارجی ن ــت خ ــده اســت و واقعی ــه ش ــه گفت ــسیر آی ــه در تف ً ک
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برانگیـز آن   تأملۀمیان، نکت این در. ابی شودی گردد، ریشه  مفسر تلقی میهای فرض پیش
ای   بـه چنـین واقعـهرغم بیان مفصل داستان حضرت ایـوب  که در تورات علیاست

فرض مهم مفسران در خاطی بـودن همـسر حـضرت  شیتوان پ اشاره نشده است لذا نمی
رسد این   بلکه به نظر می)۴٠ــ١ایوب : مقدس کتاب: ک.ر(  را در تورات ردیابی کردایوب
هـای آن بـاقی  تا پس از اسـالم نـشانهفرض ناشی از فرهنگ عرب جاهلی باشد که  پیش

 عرب و خـشونت و ظلـم آنـان بـه زنـان در دوران پـس از ۀفضای مردساالران. مانده بود
 از جبـارترین و که حتی برخی خلفـای پـس از پیـامبر شود چنان اسالم نیز دیده می

چنـین . ویژه زنـان خـود بودنـد  اسالمی نسبت به همنوعان و بهۀترین مردان جامع خشن
 :١۴٢٠رازی،  :ک.ر(  علوم اسالمی همچون تفسیر نیز تأثیر نهـادۀسرفت اجتماعی، بر حوزپ

 علـت قـسم ۀکه ذهن مفسران نخـستین بـا مـسئل  لذا هنگامی.) نساء٣۴ ۀذیل آی، ٧٢ـ١٠/٧١
 درگیر شـد، بـا تأثیرپـذیری از فـضای فرهنگـی جامعـه علیـه زنـان و حضرت ایوب

 سبب خطای همسرش دانستند و مجـازات وی حقوق اجتماعی آنان قسم حضرت را به
. باره تقلیـل یافـت ای یک را صد ضربه شالق تعیین نمودند که با تخفیف الهی به ضربه

فرض در اذهان مفسران اعصار بعدی نیز وارد شد و حتی اگـر برخـی همچـون  این پیش
ِسـزاوار ِاند، باز فـرد خطاکـار  صراحت آیه در علت قسم اشاره نموده گروه اخیر به عدم

  .اند  شناساندهتنبیه را همسر حضرت ایوب

  فهیشر ۀیآی بازخوان
 نـدارد و به آنکه آیه هـیچ داللتـی بـر خـاطی بـودن همـسر حـضرت ایـوب توجه با

ِاستعماالت مشابه عبارت  تـوان قـسم  نیـز بـه معنـای شـکافتن اسـت، نمـی» فاضرب به«ِ
 کیفیـت قـسم  را بـر زدن همـسرش حمـل نمـود، هرچنـد همچنـانحضرت ایـوب

کـه  ای بـرای تبیـین آن وجـود نـدارد، چنـان  شریفه هیچ قرینهۀسرپوشیده است و در آی
عاشـور، ابـن  ؛١٧/٣٢١: ١٣٧۴طباطبـایی، ( ناشدنی آیه اشـاره کـرده مفسران به ابهام رفعبرخی 

 و )١٧/۵۴: ١٣٩٨نجفـی خمینـی، ؛ ۶/٣٨٢: ١۴٢۴مغنیـه، ؛ ١١/١۵٨: ١٣۶١بانو امین، ؛ ٢٣/١۶٧: تا بی
دروزه، محمـدجواد بالغـی، حـاتم،  ابـی همچون فرات کوفی، عیاشی، ابندیگر برخی 

. انـد  ایـن ابهـام نظـری نـدادهۀکرده و دربـار نظر از تفسیر این آیه صرف... حسکانی و
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 بودن واقعه نیز باعث خروج این بحث از مسائل عقلـی شـده و تفـسیر آیـه را در تاریخی
 تـاریخی بـسیاری از ۀرای رمزگشایی از این واقعـلذا ب. یک نقل معتبر حصر کرده است

ِلیکن او کالم خـود را بـا قـراین عقلـی یـا نقلـی . اند عباس بهره برده مفسران از قول ابن
لـذا .  شریفه معلوم نیـستۀقرآنی یا روایی مستند نساخته است و منبع او در تفسیر این آی

 از روایـاتی کمـک گرفـت کـه تـوان نهایت، تنها مـی در. توان به رأیش اعتماد کرد نمی
: ١۴١۶ بحرانـی، ؛٢/٢٣٩: ١٣۶٧قمی، : ک.برای نمونه ر( اند ِبیشتر مفسران روایی شیعه نقل کرده

 که به امام یاما دو روایت. )۴/۴۶۵: ١۴١۵حـویزی، ؛ عروسی ۴/٣٠٣: ١۴١۵، فیض کاشانی؛ ۴/۶۶٠
 تـوان بـر  منتسب است، هر دو نقایص متعدد سـندی و محتـوایی دارد و نمـیصادق

نظر  که بسیاری از مفسران شاخص شیعه از نقل این روایات صرف  چنان،تکیه کردها  آن
 حـدس و گمـان اسـت و مبنـای ۀ اعصار بعدی نیز بـر پایـِدیگر اقوال مفسران. اند کرده

 ِقرآنی یا روایی ندارد و حتی در مواردی خود مفسر به ایـن حقیقـت اذعـان کـرده اسـت
: ١٣٩٨؛ نجفــی خمینــی، ٩/٢٣٨: ١٣٧٧؛ قرشــی، ١١/١۵٨: ١٣۶١بــانو امــین، ؛ ۶/٣٨٢ :١۴٢۴مغنیــه، (

های مطمئن در کشف این ابهام چنین استنباط  نهایت، با بسته بودن تمام راه در. )۵٣/١٧
با ایـن .  خاص این مسئله را مسکوت وانهاده استیعمد و با حکمت د که قرآن بهشو می

 آیه برداشته شود، ۀ ابهام از چهرۀنیست پردفرض جای این سؤال باقی است که اگر قرار 
 ص که ۀ سور۴۴ تا ۴١به سیاق آیات  توجه  این داستان چیست؟ باۀهدف از بیان سربست

ِازای صـبر سـتودنی پیـامبرش بـه وی  هایی را کـه در سیاق امتنان است و خداوند نعمت
ن اهلـش و توان پس از نعمت سالمتی جسمی، بازگرداند عطا کرده، برشمرده است، می

.  دانـستها، این را چهارمین نعمت پروردگار به حـضرت ایـوب عطا کردن مثل آن
 قـسمی زیـچ بر ینب وبیا که شود یم مشخص »تحنث وال «فعل ۀنیقر به واقع، در

ی وی بـرای قدر به آنی اجرا کنیل است دهیپوش ما بر آن فیک و ّکم که است خورده
 در رای و قـسم خداونـد لذا. است گرفته قرار دسوگن شکستن ۀآستان در که بوده دشوار
 عاشـور ابـن کـه چنان رو، نیا از. دیورز دیتأک آن بهی بندیپا بر و داد لیتقل توانش حد
ی الهـ ۀواسع رحمت و لطف انیب داستان، نیا از هدف ،)٢٣/١۶٧: تا یب( است نموده انیب
 ۀواقعـ بـه گـذرا ۀاراشـ نیهمـ بـا و استی زندگ لحظات نیدشوارتر در صبور بندگان به

  .است دهیگرد حاصل مهم نیا مذکور
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  یریگ جهینت
 را آن مرجـع بتـوان تـا ندارد وجود یمؤنث ریضم، مفسران برداشت رغم یعل فهیشر ۀیآ در

 بـر را خـدا امبریـپ قـسم و نمـودی تلقی خاط رای و و دانست وبیا حضرت همسر
 بـه یراهـ  واست امدهین انیم بهی سخن مضروب ءیش ازبلکه . کرد حملی و مجازات
 ریتفاسـ در. ندارد وجود فهیشر ۀیآ در آن ّعلت و وبیا حضرت قسم تیماه کشف

ی ها ضعف سبب به که دنخور یم چشم به صادق امام به منتسب ثیحد دو ،ییروا
 دری عیشـی مبـان و عدالتی اجرا دری اله اصول با مخالفت زین وی متن وی سند متعدد

 ،یـیروا ،یقرآنـ مـستند نداشتن لیدل به زین گرید اقوال. ندستین داعتما قابل ایانب عصمت
  تـا۴١ اتیـآ ِامتنـان اقیسـ بر هیتک با ت،ینها در. ندارند را الزم اعتباری عقل یا وی خیتار
 وبیـا حـضرت بـر پروردگـار نعمـت نیچهـارم توان یم را واقعه نیا ص، ۀسور ۴۴

 و ایـعطا نیـا افـتیدر قیـال را وا ،اش ستهیـشای بنـدگ وی وی سـتودن صـبر کـه دانست
 حـضرت کـه استی ا واقعه انگریب ماجرا نیا به کوتاه ۀاشار نیهم. است نموده مواهب

 دشـواری و بـری ا گونه به عهدشی اجرا سپس و خورد قسم نامعلومی امر بر وبیا
 لطـف مـشمولی اله ابتالئات در صبر سبب به کنیل برآمد آن شکستن صدد در که شد
  .یافت لیتقل قسمش حکم و دیگرد اوندخد کران یب
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  یشناس تابک
  . تفسیری شامل عهد قدیم و جدیدۀ، ترجمکتاب مقدس .١
 روت،یـب ،یخالـد عبـداهللا حیتـصح ،التنزیـل لعلـوم التـسهیل کتاب احمد، بن محمد ،یغرناط یجز ابن .٢

  .ق ١۴١۶ االرقم، یاب بن االرقم دار تکشر
یر و العاشور، محمد بن طاهر،  ابن .٣   .تا نا، بی جا، بی ، بیتنویرالتحر
  .تا نا، بی جا، بی ، بیالقرآن احکام، ، محمد بن عبداهللایعرب ابن .۴
، یتب االعالم االسالمک، تصحیح عبدالسالم محمد هارون، قم، ممعجم مقائیس اللغه، فارس، احمد ابن .۵

  .ق ١۴٠۴
 ل، بیروت، داریمحمد جم ی، تصحیح صدقالبحر المحیط فی التفسیروسف، یان محمد بن ی، ابوحیاندلس .۶

  .ق ١۴٢٠ر، کالف
  .ش ١٣۶١، تهران، نهضت زنان مسلمان، مخزن العرفان در تفسیر قرآنده نصرت، یبانو امین، س .٧
  .ق ١۴١۶اد بعثت، ی، تهران، بنالبرهان فی تفسیر القرآندهاشم، ی، سیبحران .٨
 معـوض و عـادل ی علـ، تـصحیح محمـدجواهر الحسان فی تفسیر القـرآن، عبدالرحمن بن محمد، یثعالب .٩

  .ق ١۴١٨، یاء التراث العربیاح احمد عبدالموجود، بیروت، دار
  .ق ١٣٩٨، تهران، برهان، تفسیر روان جاوید، محمد، ی تهرانیثقف . ١٠
 التـراث اءیـاح ، بیـروت، داری، تصحیح محمد صـادق قمحـاوالقرآن احکام، یجصاص، احمد بن عل . ١١

  .ق ١۴٠۵، یالعرب
  .ش ١٣٧٧ه، یاالسالم تبکال ، تهران، دارقتنیات الدرر و ملتقطات الثمرم، یدعلیسیر، می تهرانیحائر .١٢
  .ش ١٣۶٣قات، ی، تهران، متفسیر اثناعشرین بن احمد، ی، حسیمیعبدالعظ  شاهینیحس . ١٣
، یالعرب التراث اءیاح ، چاپ سوم، بیروت، دارمفاتیح الغیب محمد بن عمر، ابوعبداهللافخرالدین ، یراز .١۴

  .ق ١۴٢٠
 غالمرضـا خـسرویسید ه و تحقیـق، ترجمـقـرآنالمفـردات الفـاظ ن بن محمـد، ی، حسیراغب اصفهان .١۵

  .ش ١٣٧۴، ی، چاپ دوم، تهران، مرتضوحسینی
 اهللاةیـ آۀتابخانک، چاپ دوم، قم، حکامفقه القرآن فی شرح آیات اال، اهللاةد بن هبین سعیالد ، قطبیراوند .١۶

  .ق ١۴٠۵، ی نجفیمرعش
یعةر المنیر فی العقیدالتفسی، ی بن مصطفة، وهبیلیزح .١٧   دمشق، دار ـ، چاپ دوم، بیروت و المنهجة و الشر

  .ق ١۴١٨المعاصر،  رکالف
  .ق ١۴٢٢ر، کالف ، دمشق، دارالتفسیر الوسیط، همو .١٨
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  بن عمرمحمودجاراهللا ، یزمخشر .١٩

  .ق ١۴٠٧، یالعرب بتاکال ، چاپ سوم، بیروت، دارالتأویل
  .تا نا، بی جا، بی ، بیتفسیر آیات االحکام، یعلیس، محمدسا .٢٠
، ی نجفـی مرعـشاهللاةی آۀتابخانک، قم، المأثورب المنثور فی التفسیر ّالدر،  عبدالرحمننیالد ، جاللیوطیس .٢١

  .ق ١۴٠۴
  .ق ١٢۵٠، یف الرضی، قم، الشرنبیاءاال تنزیه، الهدی، علی بن حسین  علمیمرتضالف یشر .٢٢
  .ق ١۴١٩، قم، مؤلف، البالغ فی تفسیر القرآن بالقرآن، محمد، ی تهرانیصادق .٢٣
بـر غفـاری، قـم، کا ی، تصحیح علالخصال،  بن حسین بن موسی بن بابویه قمیی، محمد بن علصدوق .٢۴
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  .ش ١٣۶٢ن، ی مدرسۀجامع
، چـاپ ی همـدانیمحمدباقر موسـو سـیدۀ، ترجمـ فی تفسیر القرآنالمیزانمحمدحسین، سیدطباطبایی،  .٢۵

  .ش ١٣٧۴، یپنجم، قم، دفتر انتشارات اسالم
  .ش ١٣٧٢، ی رضا ستوده، تهران، فراهانۀ، ترجممجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  .٢۶
 و عـزت ی محمـد علـی، تـصحیح موسـاحکـام القـرآن بـن محمـد، ی، ابوالحسن علـیاهراسکی یطبر .٢٧

  .ق ١۴٠۵ه، یالعلم تبکال ه، بیروت، داریعبدعط
  .تا نا، بی جا، بی ، بیالتفسیر الوسیط للقرآن الکریممحمد، ید، سیطنطاو .٢٨
 التـراث اءیـاح ، بیروت، داریر عاملیق احمد قصی، تحقالتبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن، یطوس .٢٩

  .تا ، بییالعرب
هاشـم رسـولی محالتـی، چـاپ ، تـصحیح سیدتفـسیر نـورالثقلین بن جمعه، ی، عبدعلیزی حویعروس .٣٠

  .ق ١۴١۵ان، یلیرم، قم، اسماعچها
  .ق ١۴١٩و النشر،  ة للطباعکالمال ، چاپ دوم، بیروت، دارمن وحی القرآنن، یحسیدمحمد، ساهللا فضل . ٣١
، تصحیح حـسین اعلمـی، چـاپ دوم، تهـران، صـدر، تفسیر الصافیالمحسن، محمد، مالیاشانکض یف .٣٢

  .ق ١۴١۵
  . ق١۴١۴، قم، دار الهجره، ح الکبیرالمصباح المنیر فی غریب الشرفیومی، احمد بن محمد،  . ٣٣
  .ش ١٣٨٣ از قرآن، ییها  درسیز فرهنگک، چاپ یازدهم، تهران، مرتفسیر نور، محسن، یقرائت .٣۴
  .ش ١٣٧٧اد بعثت، ی، چاپ سوم، تهران، بنتفسیر احسن الحدیثبر، کا یعلید، سیقرش .٣۵
  .ش ١٣۶۴، تهران، ناصرخسرو، حکام القرآنالجامع ال، محمد بن احمد، یقرطب .٣۶
 ، چـاپ چهـارم، قـم، داریریـ جزایب موسـویطید، تـصحیح سـقمـیال تفـسیرم، ی بن ابراهی، علیقم .٣٧
  .ش ١٣۶٧تاب، کال
  .ق ١۴٢٣، یاد معارف اسالمی، قم، بنالتفاسیرة زبد، اهللا ، مالفتحیاشانک .٣٨
، ینی نائیمحمدرضا جاللید، تصحیح س یا تفسیر حسینیهّمواهب علی، ین بن علی، حسی سبزواریاشفک .٣٩
  .ش ١٣۶٩هران، اقبال، ت
  .ق ١۴١٩ن، یالحس ی، تهران، دار محبمن هدی القرآن، یمحمدتقید، سیمدرس .۴٠
  .تا ، بییالعرب التراث اءیاح ، بیروت، دارتفسیر المراغی، ی، احمد بن مصطفیمراغ .۴١
  .ش ١٣۶٨ارشاد اسالمی، ، تهران، وزارت فرهنگ و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن، یمصطفو .۴٢
  .ق ١۴٢۴ه، یسالماال تبکال ، تهران، دارتفسیر الکاشفالجواد، ، محمدیهمغن .۴٣
  .ش ١٣٧۴ه، یسالماال تبکال ، تهران، دارتفسیر نمونه، ناصر، یرازیارم شکم .۴۴
  .ق ١٣٩٨ه، ی، تهران، اسالمتفسیر آسان، محمدجواد، ینی خمینجف .۴۵
  .م ١٩٩٩للنشر،  یابک مصر، دار ر،الفواتح االلهیه و المفاتح الغیبیه بن محمود، اهللا ، نعمتینخجوان .۴۶
، ین صـناوی، تـصحیح محمـد امـمراح لبید لکشف معنی القـرآن المجیـد، محمد بن عمر، ی جاوینوو .۴٧

  .ق ١۴١٧ه، یالعلم تبکال بیروت، دار
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  ١٣٩۴  پاییز ـ زمستان،٢٢ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
   فارسی آیات االحکامۀنقد ترجم
  های فارسی قرآن کریم جمهدر تر

  ١  جواد معین  
  ٢  محمدعلی رضایی کرمانی  

  دهکیچ
ی فارسی قرآن کریم از جمله مبـاحثی اسـت کـه در چنـد ها نقد و بررسی ترجمه

از آنجـا کـه  .ی قرآنی، مورد توجه قرار گرفته اسـتها  پژوهشۀ اخیر در حوزۀده
آیـات «یـا » آیات االحکام« احکام شرعی است که به ۀ قرآن دربارۀ آی۵٠٠حدود 
نامدار است، لزوم توجه و دقت مترجمـان قـرآن کـریم را بـه چگـونگی و » فقهی

  .دارد  میدرستی در ترجمه معطوف
قـرآن بـا توجـه » آیات االحکام« شش آیه از ۀدر این نوشتار، چگونگی ترجم      

بادات و در دو بخش آیات ع... ی مهم لغت، تفاسیر، آیات االحکام وها به کتاب
ای، انـصاری،  آیتی، الهی قمشه( فارسی معاصر ۀآیات معامالت، در دوازده ترجم

بهبــودی، خرمــشاهی، رضــایی اصــفهانی، شــعرانی، صــادقی تهرانــی، فوالدونــد، 
 شـده روشـن در بررسـی انجـام .بررسـی شـده اسـت) مشکینی و مکارم شـیرازی

                                                                 
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/١٢/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(jmoein56@yahoo.com) اس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهدکارشن. ١
  .(rezai@um.ac.ir) )نویسندۀ مسئول(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد . ٢
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توانـد بـدون   نمـیرجماست که متـای   که ساختار آیات االحکام به گونهگردد می
لغزش ارائه دهد؛ از این رو برخی از  درست و بیای  ترجمه» دانش فقه«آشنایی با 
  .اند ی فارسی معاصر دچار لغزش شدهها ترجمه

 آیـات ، آیات عبـادات، آیات االحکام، نقد ترجمه، قرآنۀترجم :یدیلکواژگان 
  .معامالت

  مقدمه
کنـون، هـزاران کتـاب و  ی گذشته تاها ده یگانه کتابی است که در طول س،قرآن کریم
 آن نگاشته شده است و هر کدام به توان خود، از این جـاری زالل قطراتـی ۀتفسیر دربار
خواند، لذا بهره جستن از ایـن   میقرآن کریم خود را راهنمایی برای مردم. اند را اندوخته

از  .دنمنـد شـو  از آن بهـرهتوانند ها می زبانان نیست، بلکه تمام انسان  عربۀکران، ویژ بی
 قرآن ۀترجم .ی گوناگون تفسیر و ترجمه شده استها  این کتاب شریف به زبان،این رو

ی قرآنی بر عهده داشـته ها  نقش مهمی را در گسترش آموزه،ی مختلفها کریم به زبان
 قـرآن دارای ۀتعبیر کرد، لذا ترجمـ» تفسیر اجمالی« قرآن به ۀشاید بتوان از ترجم. است

  .است  ویژهیجایگاه
 اخیـر ۀدر سـدای   قرآن به زبان فارسی از پیـشرفت قابـل مالحظـهۀخوشبختانه ترجم
 و رند نقد گذاۀی قرآن را در بوتها  زیرا بسیاری را واداشته تا ترجمه؛برخوردار بوده است

 موجـب سـیر رو بـه تکامـل هـا همین نقد و بررسی. ی مختلف به آن بپردازندها از زاویه
شــود کــه   مـیقــت در ترجمــه و برگـردان کلمــات و آیــات قـرآن کــریم ســببد .اسـت

لـذا بـا . رنـدودسـت آه تـر و بیـشتر از ایـن دریـای زالل بـ خوانندگان، معارفی بس دقیق
را بـه » نهـضت ترجمـه«توان   میی قرآنها ی علمی ترجمهها پی و بررسیدر نقدهای پی

یی را حتـی در هـا  قـرآن، لغـزشی نادرسـت ازها بسا که ترجمه .شکل بهتری سامان داد
 نادرسـت آیـات ۀتـوان بـه ترجمـ  مـیبینش و رفتار مردم به دنبال داشته کـه از آن جملـه

  .اعتقادی و فقهی اشاره نمود

  آیات فقهی در قرآن کریم .١
شـود،   مـیتعبیـر» احکـام القـرآن«یـا » فقه القرآن«که گاهی از آن به » آیات االحکام«
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ی مختلف، مستقیم یا غیـر مـستقیم بـه اعمـال ها که به گونه از آیات قرآن است گروهی
ارائـه » آیـات االحکـام«گران تعـاریف گونـاگونی از پژوهـش .شـود  مـین مربوطاّمکلف
  :، ماننداند کرده
 احکام فقهی مرتبط بـا مـصالح دنیـا و ۀ آیات االحکام، آیاتی است که دربردارند.١

  .)٢/٣١٩: ١۴٢١ ذهبی،(آخرت مردم است 
ن ات االحکام، آیاتی است که احکام تکلیفی و وضعی مرتبط با اعمـال مکلفـ آیا.٢

  .)٢/٣۵۴: ١۴١٩ معرفت،(است » تفسیر موضوعی«را بیان کند، لذا تفاسیر فقهی یک نوع 
 آیـات فقهـی، منحـصر بـه ۀرسد که آیا گستر  می این پرسش به ذهن،از این تعاریف

 ۀکـه گـستر یـا اینرام سخن گفته شدهشود که در آن به صراحت از حالل و ح  میآیاتی
 »آیات االحکام«را که به هر گونه حکمی را بیان کند، شامل ای  آن فراتر است و هر آیه

 خواه این آیات به شکل آیـات االمثـال باشـد یـا جـزء آیـات القـصص، آیـات ؛شود می
  اعتقادی و یا آیات اخالقی؟

 بـه ِدم صـراحت در داللـتبنابراین نوع نگرش به آیات فقهی از حیث صراحت و ع
ی گونـاگونی هـا حکم شرعی، موجب شده است که در شمارش آیـات فقهـی، دیـدگاه

 شمارش تعداد آیات فقهی قرآن کریم، مـشهور ایـن اسـت کـه ۀچند دربارهر .بیان شود
رسد، تا جایی که فخرالدین بحرانی یا پدرش، کتـاب خـود را   میاین تعداد به پانصد آیه

برخـی نیـز . )مقدمـه: ١٣۶٠ خزائلـی،(گذاری کرده اسـت   نامهة آیائ خمسمالنهایة فی تفسیر
طنطـاوی  .اند هزار آیه نیز برشمرده شمار آیات فقهی را از پانصد آیه کمتر و برخی تا دو

 و برخی دیگر )١/٣: ١۴١٢(داند   می احکام شرعیۀ قرآن را دربارۀفقط یکصد و پنجاه آی
  .)٢/٣۵۴: ١۴١٩ معرفت،(دانند  ی ماین تعداد را حدود دو هزار آیه

 و ها چگونگی مباحث فقهی در آیات کالمی، اخالقی، مثل. ٢
  ی قرآن کریمها داستان

حکـام در قـرآن، ممکـن اسـت مربـوط بـه  شمارش تعداد آیات االۀ دربارها تنوع دیدگاه
ای   بـه گونـههـا تـوان از آن مـیند، آیاتی باشد که هرچند صراحتی در احکام شرعی ندار
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ل ئد کـه در پرتـو مـسانـ، حکـم شـرعی را برداشـت نمـود؛ زیـرا آیـاتی وجـود داریگرد
 کـه در ایـن انـد  به بیـان احکـام شـرعی پرداختـه،ها  و داستانها اعتقادی، اخالقی، مثل

  :شویم  می قرآنی یادآورۀمجال، برای هر یک از اقسام، نمون

  از آیات اعتقادیای  نمونه. ١ـ٢
 ُقل ک ْ َل یُ َعمل ٌّ َ ُ َ ِ شاکْ ُلته فربمکَْ ُّ َ َ ِ ِ ً أعمل مبن هو أهدی سـبیالَ

ِ َ َ ْ ُ َْ ََ ْ َ ِ ُ
َ

 )از این آیـه چنـین اسـتفاده . )٨۴ /سراءا
 .ِ که نماز خواندن در اماکن مذهبی اهل کتاب مثل کلیسا و کنیسه جایز اسـتاند کرده

  : استناد شده استدر این باره به روایتی از امام صادق
ّأصـلی : ُقلـت.  فیهاّصل:  فقال. سئع والکناَیِفی البة  عن الصالُسئل الصادق

ُقـل کـ  :أمـا تقـرأ القـرآن. نعم:  ّن کانوا یصلون فیها؟ قالإفیها و ْ َل یُ َعمـل ٌّ َ ُ َ ِ شـاکْ ِلته َ ِ َ
ُفربمکْ ُّ َ ً أعمل مبن هو أهدی سبیالَ

ِ َ َ ْ ُ َْ ََ ْ َ ِ ُ
َ

  ٣/٢١۵: ١۴١۵ حویزی،عروسی (؟(.  

: ١۴٠٩(» الکنائسع وَیِز الصالة الواجبة وغیرها فی البباب جوا« عاملی، ذیل ّشیخ حر
» بیـوتهمالصالة فی الکعبة ومعابـد أهـل الکتـاب و«سی ذیل باب  و عالمه مجل)١٣٩/۵
دارنـد کـه نمـاز خوانـدن در امـاکن   مـیشماری از این روایات را بیان، )٨٠/٣٣١: ١۴٠٣(

از ایـن آیـه » ان نمـازگزارمک«ل ئ مساۀفقیهان دربار .جایز است» اهل کتاب«مربوط به 
. اند اشکال دانسته یی چون کلیسا و کنیسه را بیها استفاده کرده و نماز خواندن در مکان

  :نویسد  میشده یادۀ پس از بررسی آیجواهر الکالم ۀنویسند
  .)٨/٣٧۶: تا بی( بین األصحابعند المشهور الکنائس ولذا ال بأس وال کراهة بالبیع و ...

  از آیات اخالقیای  نمونه. ٢ـ٢
  َوال َ َسسوا وال یَ َ َ ُ َّ ْغتبَ َ ُ بعضکْ ُ ْ ً بعضاْمَ ْ َ )غیبـت«و » تجـسس«در این آیه از عمل  .)١٢ /حجرات «

است و داللت بر حرمت » نهی مولوی«ری که نهی در این آیه، ه طو نهی شده بْبه صراحت
ط را ی یکـی از شـرا،»شرایط امـام جماعـت«فقیهان در مبحث . )۴١٨: تـا بی اردبیلی،(دارد 

  .)١٣/٢٩٩:  تا بی  نجفی،(دانند  می» غیبت«و » تجسس«عدالت و ترک رذایل اخالقی مانند 

  ی قرآنها از مثلای  نمونه. ٣ـ٢
 ًضــرب اهللا مــثال َ َ ُ ّ َ َ ً عبــدَ ْ ًا مملــواکَ ُ ْ َدر َ َ الَ َ ُ ِ ــ ْ ْ فقیهــان از ایــن آیــه چنــین اســتفاده . )۵ /نحــل( ...ٍءَ
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  پایـدار باشـد،هـا آنو بردگـی » ّرقیـت«مـادامی کـه » مملـوک«و » عبد« که اند کرده
  .)۵/٧: ١۴٠۵ ؛ جصاص،٢/١١٢: ١۴١٩ ،ّسیوری حلی( ند در مالی تصرف کنندنتوا نمی

  :نویسد  میراوندی در این باره
  .)٢/٢١۶:  ١۴٠۵( اًّا من األموال ما دام رقً شیئك ال یملكالمملوّفی هذه اآلیة داللة علی أن 

  ی قرآنها از داستانای  هنمون. ۴ـ٢
 َقالت إحد ْ ِ ْ َ َمها یاَ َ َأبت استا ُ ْ ِ َ َجره إن خـريْأَ ْ َ َّ ِ ُ ْ َ مـن اسـتِ ْ ِ ُّجرت القـویْأَ ِ

َ ْ َ ْ ُ األمـنيَ ِ
َ ْ

 )آیـه بـه بخـشی از . )٢۶ /قـصص
کـه آید و پـس از آن  شعیب میۀاشاره دارد که به خان داستان زندگی حضرت موسی

 د، یکـی از دختـران شـعیب بـه پـدر پیـشنهادیـگو  میسرگذشت خود را برای ایشان باز
از . کند» اجاره«کند که موسی را برای شبانی و نگهداری از گوسفندان استخدام و  می

 ؛٢/٧۴: ١۴١٩ ،ّسـیوری حلـی( انـد را نتیجه گرفته» صحت عقد اجاره«این رهگذر، مفسران 
ة ّ علـی صـحّلیـد« :نویـسد  مـی راونـدی بـر اسـاس ایـن آیـه.)٣/١۴۶٧: ١۴١۶ ابن عربـی،
  .)٢/۶۴: ١۴٠۵(» اإلجارة

  )عبادات( آیات االحکام ۀبررسی ترجم. ٣
  .پردازیم می» عبادات «ۀ دو آیه دربارۀدر این بخش به بررسی ترجم

ــو . ١ـــ٣ َ َلونَأْسَ ً عــن احملــیض قــل هــو أذَكُ َ َ ُ َْ ُ
ِ َِ

ْ
َی فــاعتزلوا النــسِ ِّ ُ

ِ َ ْ َاء ىف احملــیض والَ َ ِ َِ
ْ

ِ هن حــىت َ ر  َّ َ َّ ُ ُ َ ــ ْ َطھــرن فــإذَیَ َ
ِ َ ْ ُ ا ْ

هن من حی ْتطھرن فأ َ ْ َّ َِّ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُث أمرمکَ ُ َ َ َ ُ اهللا إن اهللا ُ َ ُّ َّّ ُب التوابني وِ َ َ ِ َّ َّ ُّ َب املتطھرینِ ِِّ
َ َ ُ ْ ُّ ِ )٢٢٢ /بقره(.  

  ی برگزیدهها ترجمه) الف
الهـی ( ...با آنان نزدیکی نکنیـد تـا آنکـه پـاک شـوند، چـون خـود را پـاک کردنـدـ 

  .)١٣٨٠، ای قمشه
پـاک شـوند، ] به خوبی[ شوند، با آنان نزدیکی مکنید، آنگاه چون تا وقتی که پاکـ 
  .)١٣٧٧، انصاری( ]...غسل کنند[
، رضـایی اصـفهانی( ...با آنان نزدیکی ننمایید تا پاک شوند و هنگامی که پاک شـدندـ 

١٣٨٣(.  
 ...کردنـد )غـسل و(پس چـون خـود را پـاک . دنبه آنان نزدیک نشوید تا پاک شوـ 
  .)١٣٨٧، صادقی تهرانی(
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یـا غـسل  ( پـاک شـدند)از عـادت( نزدیـک نـشوید و چـون هـا آنتا پاک نشوند به ـ 
  .)١٣٨١، مشکینی( ...)کردند

، مکـارم شـیرازی( ...و هنگامی کـه پـاک شـدند!  نزدیکی ننماید تا پاک شوندها آنبا ـ 
١٣٧٣(.  

  بررسی واژگان آیه) ب
 .پاک کـردن اسـت» تطهیر «ۀی پاک شدن است و واژابمعنل ّاز باب تفع» ّتطهر«واژه 

  :نویسد  میابن منظور
ُطهرت المرأة و ُّأت الطهر،َر وانقطع عنها الدم: هی طاهرَ َ

َتطهـرت : ِفـإذا اغتـسلت قیـل  َّ َ َ
  .)۴/٢۴١: ١٣٧١قرشی، ؛ ٣/٣٧٨: ١٣٧۵طریحی، : ک. ر؛۴/۵٠۶: ١۴١۴(

: ١۴١٠ فراهیـدی،( اند دانسته» حیض «ِرا ضد و نقیض» ُطهر «ۀشناسان، واژ بیشتر واژه
: ١۴١٠(» الطهــر نقــیض الحــیض« :جــوهری در توضــیح ایــن واژه آورده اســت. )١٨/۴
رود؛ بنابراین پاک بـودن   میکاره  بها در ناپاکی و آلودگی» حیض «ۀاصل واژ. )٢/٧٢٧

ه ی مـادی باشـد و خـواها  خواه در برابر آلودگی؛گویند  می»طهر«از هر نوع آلودگی را 
  .)٧/١٢٧: ١٣۶٠ مصطفوی،(ی معنوی ها در مقابل آلودگی

  بررسی تفسیری و فقهی) ج
َطهـرنَی« فعل ۀدر این آیه بیشترین بحث دربار ْ ُ َتطهـرن«و » ْ ْ َّ َ اسـت کـه پـاک شـدن از » َ

 جـااز آن است یا به معنای غـسل کـردن؟» انقطاع دم حیض«حالت حیض آیا به معنای 
» طهـر «ۀرسد واژ وب غسل در میان نبوده، به نظر میکه در آغاز آیه هیچ سخنی از وج

این با پـاک شـدن از عـادت، آمیـزش باشد، بنابر» پاک شدن از خون حیض«به معنای 
بیشتر فقیهان و مفسران شیعه، همین دیدگاه  .غسل حیض مجاز خواهد بودبدون جنسی 

سی جـایز قبـل از غـسل، آمیـزش جنـ که بعد از پاک شدن از خـون حتـی اند را پذیرفته
  :گوید  میی مذاهب اربعهها مغنیه ضمن بررسی دیدگاه .است

جـایز اسـت، هرچنـد » وطـی«امامیه بر این باور است که به مجرد قطـع شـدن خـون، 
  .)١/٣٣٧: ١۴٢١( غسلی انجام نشود

در ) با تـشدید(» ّتطهرن«البته در سوی دیگر، شیخ طبرسی بر این باور است که فعل 
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دهـد   مـیحتی این دیدگاه نادر را به شیعه نـسبت! ضو گرفتن است شریفه به معنای وۀآی
مقـدس  . که خود، موجب شگفتی برخی از مفسران و فقیهان شده است)۵۶۴/٢: ١٣٧٢(

  :گوید  میاردبیلی در این باره
دانـد کـه چـه   مـیچه شیخ طبرسی گفته، ما در مذهب شیعه ندیدیم و او تنها خـودآن

  .)١/٣۵: تا بی(! گفته است

بدون تشدید، دیدگاه مشهور امامیه است و روایـات نیـز همـین » یطهرن«ائت فعل قر
خالف ایـن دیـدگاه وجـود دارد کـه مفـسران و  البته روایاتی بر. ندنک  میییدأدیدگاه را ت

قبل از غسل حیض، نزدیکی مکـروه که  اند فقیهان آن را حمل بر کراهت نموده و گفته
  :اند هدر این باره برخی چنین آورد. است

ّنا فجمعوا بینهما بأنه قبل الغسل جائز علـی کراهیـّوأما أصحاب
ِ

 ةّبعـده ال علـی کراهیـ وةّ
ســیوری ؛ ١/۵۶: ١۴٠۵ ؛ راونــدی،١/٣۵٢: ١۴١٣ ّ؛ عالمــه حلــی،١/٢٣٧: ١۴٠٨ ی،ّمحقــق حلــ(

  .)١/۴۶: ١۴١٩ ،ّحلی

یش بنابراین دیدگاه مشهور امامیه این است که مقاربت پس از پایان زمان حـیض و پـ
  . شریفه داللتی بر وجوب غسل حیض نداردۀاز غسل مکروه است نه حرام و آی

 انـد بسیاری از معاصران، همین دیدگاه را پذیرفته و آن را دیدگاه مشهور امامیه دانسته
  .)٧/۴٢١: ١۴١٣ خویی،موسوی ؛ ١/٢۵٢: تا بی خمینی،موسوی ؛ ١/٣۴۴: ١۴٠٩ ، طباطبایییزدی(

  یدهی برگزها بررسی ترجمه) د
رسد مشهور امامیه بر این باورند که با توجه به این آیه، زن حائض با تمام شدن   میبه نظر

ی جنسی نیازی بـه غـسل ها شود و برای بهره  میایام حیض و پاک شدن از خون، پاک
از  (چـون «:ۀ مـشکینیدر ترجم که توان گفت  میبا این توضیح .حیض نخواهد داشت

نیـازی   اضافی اسـت و)یا غسل کردند ( عبارت،»)دندیا غسل کر ( پاک شدند)عادت
پـاک د  بایـًخواهد غسل حیض کند، حتمـا  می کسی کهًماّ چون مسلنیست؛به ذکر آن 
 به عبارت دیگر، غسل حیض زمانی صـحیح اسـت کـه انقطـاع دم صـورت .شده باشد
ممکن است مترجم این گونه تصور کرده باشد که بـرای خـروج از حالـت  .گرفته باشد

ل بـه ئـحیض، انقطاع دم و غسل هر دو نیاز است، در صورتی که اکثر فقها و مفسران قا
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  .دانند  می جمع نیستند و انقطاع دم را کافیاین
غـسل [پـاک شـوند، ] بـه خـوبی[آنگـاه چـون «:  آمـده اسـت انـصاریۀترجم در
ر  گفته که عـالوه بـشاساس مذهب مذهب بوده و بر که مترجم، شافعی از آنجا. »]کنند

: ١۴٠۵ ؛ جـصاص،١/٢۶۶: ١۴٠٧ زمخـشری،: ک.ر(پاک شدن از خون، غسل نیـز الزم اسـت 
 اسـاس مـذهب متـرجم ایـن برگـردان بـرکه توان گفت  می ،)٢/٣٠٢: ١۴١٨ ؛ زحیلـی،٢/٢٣

  چـون وقتـی گفتـه؛استزائد ،  آمدهّقالبکه در » به خوبی «ۀدرست است، ولی کلم
  . از خون است، منظور پاک شدن کامل»انقطاع دم«شود  می

 )غـسل و(پس چون خود را پـاک «:  خود آورده استۀصادقی تهرانی که در ترجم
خـود را «همچنـین عبـارت .  این ترجمه بر خالف دیدگاه مشهور امامیه اسـت.»کردند
 نیست که منظور از پاک کردن  چون برای خواننده گویا؛ نامفهوم است»]کردند[پاک 
اگر مراد عملی غیر  ونیست ه نیازی به ذکر آن ؟ اگر منظور غسل کردن است کچیست

که برای پـاک شـدن از نیست ل ئقانیزـ حتی خود مترجم   ـاز غسل است که هیچ کس
ً اصـوال آنچـه مطـرح اسـت .حیض، عمل دیگری غیر از غسل حیض هم واجب اسـت

خـود را قبـل از بخواهـد  یعنی تصور ندارد کـه زن ؛پاک شدن زن است، نه پاک کردن
َفـإذ  ۀالبته مترجم در تفسیر خود بر ایـن بـاور اسـت کـه جملـ .اک کندموعد پ َ

َا تطھـرنِ ْ َّ َ َ
 

  .)٣/٣٣۵: ١٣۶۵(کند   میداللت بر پاکی از طریق غسل
چـون خـود را پـاک «ای، باز این لغزش وجود دارد که از عبـارت   الهی قمشهۀترجم در
 ً چـون در اینجـا مـسلما؛شود که حائض الزم است غسل کند این طور برداشت می» کردند

» پـاک کـردن«عملی غیر اختیاری است که همان پایان طبیعی خون باشد و » پاک شدن«
  .شود و مراد از آن، غسل حیض است  میعملی اختیاری است که توسط حائض انجام

 شریفه، برگردان مکارم شـیرازی و رضـایی اصـفهانی، ۀ این آیِهای فارسی در بین ترجمه
و هنگـامی کـه پـاک «: انـد  آوردههـم هـستند کـهشـبیه  و ت و مناسـب درسهای برگردان
 بـدین گونـه ّقـالب در عالمت »از حیض« ،هرچند مناسب بود در این دو ترجمه .»شدند

شـود   با این توضیح، مشخص مـی.»پاک شدند] از حیض[و هنگامی که « :دش افزوده می
  . از طریق غسل حیضنه پاک شدنکه منظور از پاک شدن، پاک شدن از عادت است، 

َأقم الصال  .٢ـ٣ َّ ِ ِ
ُة لدلوَ ُ ِ َ الشمس إىلِكَ

ِ ِ ْ ْ غسق اللیَّ َّ ِ َ ر اکَ ر إن قرآن ا َل وقرآن ا
ِ ِْ َْ لَ ْل َْ َّ َْ ُْ ُ

ِ َ ًن مشھودِ ُ ْ َ   .)٧٨ /سراءا( اَ
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  ی برگزیدهها ترجمه) الف
 ...ررسـد نمـاز را برپـای دا گاه که تاریکی شب فرا مـیاز هنگام زوال خورشید تا آنـ 
  .)١٣٧۴، آیتی(
  .)١٣٨٠، ای الهی قمشه( ... نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی شب به پا دارـ
 ... یک نمازت را از هنگام فـرو نشـستن خورشـید تـا هنگـام تـاریکی افـق برپـا دارـ
  ).١٣۶٩، بهبودی(
 ...تــا تاریکنــای شــب بــه پــا دار] در نیمــروز[را هنگــام زوال خورشــید ] ت[ نمــازـــ
  .)١٣٨۶، خرمشاهی(
  .)١٣٧۴، شعرانی( ...پا دارید نماز را وقت زوال آفتاب تا تاریکی شب برـ
، صـادقی تهرانـی( ...پـا دار برـ ترین وقت شب کیبه هنگام زوال آفتاب تا تار ـ نماز را ـ

١٣٨٧(.  
 هـر شخـصی نـسبت بـه محـیط ۀالنهـار، دربـار نصفیرۀ از دا( از اول زوال خورشید ـ

  .)١٣٨١، مشکینی( ... نماز را برپا دار) آنۀتا نیم(ت تاریکی شب  تا نهای)خود
 ... برپـا دار)شـب هنیم( تا نهایت تاریکی شب )هنگام ظهر ( نماز را از زوال خورشیدـ
  .)١٣٧٣، مکارم شیرازی(

  بررسی واژگان آیه) ب
غـب را .در معنای این آیه دارنـدای  کننده ، نقش بسیار تعیین»غسق«و » كدلو «ۀدو واژ

 .)٣١٧: ١۴١٢( کنـد  مـیرا به نزدیک شدن به غـروب معنـا» شمـسال كدلو«در مفردات 
 :نویـسد  مـیجوهری در این باره .به زوال آفتاب هم تعبیر شده است» شمسال كدلو«از
ًدلکت الشمس دلوک« دلـوک «شـیخ طبرسـی دو معنـا بـرای  .)۴/١۵٨۴: ١۴١٠(» زالت: اُ

 کـه خـود »غـروب خورشـید« و دیگـری »یدزوال خورشـ« یکی ؛دارد  میبیان» شمس
 و همین معنا نیز با روایـات سـازگارتر اسـت )۶/۶۶٩: ١٣٧٢( گزیند معنای نخست را برمی

  .)٣/٢٠٠: ١۴١۵عروسی حویزی، (
در اصـفهانی راغـب  .ی متفـاوتی وجـود داردهـا نیز دیدگاه» غسـق «ۀ واژۀاما دربار

برخـی نیـز . )۶٠۶: ١۴١٢(. است» دتاریکی شدی« غسق به معنای  کهگوید  میمفرداتال
: ١۴١٠ ؛ جوهری،۵/٢٢٢: ١٣٧۵ طریحی،( اند دانسته» اول تاریکی شب«این واژه را به معنای 

۴/١۵٣٧(.  
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دارد و تـاریکی   مـی، شدت تاریکی را بیـان»غسق«که رسد با توجه به این  می نظربه
ه داللـت التزامـی تر است، این کلمه بـ شب، از هر وقت دیگر متراکم شب به هنگام نیمه

  .رساند را می» شب نیمه«

  بررسی تفسیری و فقهی) ج
 کند که از زوال خورشید آغاز  میگانه را بیان طور گذرا وقت نمازهای پنجه این آیه ب

ف قابـل اخـتال» شمسالـ كدلـو«در تعریف و تفـسیر . شب ادامه دارد شود و تا نیمه می
 .منظور، همان وقـت ظهـر شـرعی اسـتکه  اند گران گفتهتوجهی نیست و بیشتر پژوهش

روایـات  .شـب هنیمو آغاز شب ؛ دو دیدگاه کلی وجود دارد» غسق اللیل«مورد  ولی در
 انـد تفسیر کرده» شب نیمه«در آیه به را » غسق اللیل«أیید کرده و ترا امامیه دیدگاه دوم 

ّحـر ؛ ٢/٢۶: ١۴٠٧ ،تهـذیب االحکـام طوسـی، ؛١/٢٢٠: تـا بـی ؛ صدوق،٣/٢٠٠: ١۴١۵ حویزی،عروسی (

  .)۴/۶٠: ١۴٠٩ عاملی،
  :فرماید  میاین آیه ۀ دربارامام صادق

ِجمعت : ١٣٨٠ عیاشـی،(ُغسق اللیل انتـصافه ها، و الشمس زوالكدلو، وّهنّ کلُ الصلواتَ
٢/٣٠٩(.  

در » غسق اللیـل«این دیدگاه را پذیرفت که منظور از  باید اساس این گونه روایات بر
تفاسیر فقهی  به پیروی از این روایات، در .ی شباشب است نه ابتد آیه، همان وقت نیمه

یـاد شـده » شـب نیمـه«بـه » غسق اللیل«ی آیات االحکام، در بیشتر موارد از ها و کتاب
  .)١/٧١: ١۴١٩ ،ّسیوری حلی(است 
ی فقهی با توجه به اخبار مستفیض و معتبـری کـه در ایـن زمینـه وجـود ها کتاب در

  :دارد، چنین آمده است
ِغسق اللیل، المفسر فی األخبار المستفیضة بنصفه ... 

؛ ٢/٢۴: ١۴١٣ ی،ّعالمه حلـ: ک.ر(ّ
  .)٧/٢٣٠: تا ؛ نجفی، بی٩/١٧١: ١۴١۶ همدانی،محقق 

  ی برگزیدهها بررسی ترجمه) د
ترجمـه شـود کـه » زوال خورشـید«بـه » شمسالـ كدلـو «بایـد توجه به آنچه گذشت با

ی تفسیری و فقهی، به خوبی ها ی آیه و رعایت دیدگاهها مترجمان فوق با درنگ در واژه
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 ۀبـوده اسـت کـه ترجمـ» لیـلالغـسق  «ۀ، ولی لغزش ایـشان در ترجمـاند  نمودهترجمه
  .باشد  می»شب نیمه«درست آن طبق آنچه بررسی شد، 

 ؛به درستی ترجمه شده اسـت» شمسال كدلو «ۀآیتی واژ وای   الهی قمشهۀترجم در
اول «بـه » لیـلالغسق «برگردان مناسبی است، اما » ل خورشیدهنگام زوا«چون عبارت 

و » لیــلالمنتــصف « و ســخنی از اســت نادرســتی ۀترجمــه شــده کــه ترجمــ» تــاریکی
شـب  بـه وقـت نمـاز عـشا و نیمـهای  به میان نیامده است و مترجمان اشـاره» شب نیمه«

  .اند شرعی ننموده
 عبـارت ،»هنگام تـاریکی افـقنشستن خورشید تا از هنگام فرو «: بهبودیۀدر ترجم

 فقط برای نمـاز ظهـر و عـصر در نظـر گرفتـه شـده و» لیلالغسق «تا » شمسال كدلو«
توانـد   نمـینـشده اسـت، لـذاای  شب اشاره ًاصال به وقت نماز مغرب و عشا و زمان نیمه

  . درستی باشدۀترجم
کـه گویـا نیـست و مـشخص نیـست » تا تاریکی شـب« شعرانی، عبارت ۀدر ترجم

اگـر .  چون در هر صورت معنا متفاوت خواهد شـد؛ظور آغاز شب است یا پایان شبمن
اسـت در ایـن صـورت، تنهـا » آغاز شب«همان » تا تاریکی شب«منظور از که یم یبگو

کـه یم ینادرسـت اسـت و اگـر بگـوای   ترجمـهًنماز مغرب را شامل خواهد شد که قطعا
درست خواهد برگردانی این صورت  در ،است» شب نیمه«، »تا تاریکی شب«منظور از 

  .بود
بـرای خواننـده ایـن . مـبهم اسـت» تا تاریکنای شب« خرمشاهی، عبارت ۀدر ترجم
  آید که تاریکنای شب، آغاز شب است یا پایان شب؟  میپرسش پیش
 ،گویاستای  تا اندازه» ترین وقت شب تا تاریک« عبارت ، صادقی تهرانیۀدر ترجم

  .شد  میاستفاده» شب نیمه«مثل ولی بهتر بود از واژگانی 
 هـا تـرین ترجمـه  مکارم شیرازی و مشکینی، درستۀ ترجم کهتوان گفت  میاینبنابر
» شب نیمه«به » لیلالغسق «و » زوال خورشید«به » شمسال كدلو «ها آن که درهستند 

شده اسـت و نکـات واژگـانی، تفـسیری و فقهـی در ایـن دو ترجمـه برگردان به درستی 
  . استرعایت شده
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ی ها در ترجمه» معامالت «ۀ آیات االحکام دربارۀ بررسی ترجم.۴
  فارسی معاصر قرآن کریم

  :پردازیم  می مربوط به بخش معامالتۀ سه آیۀدر این بخش به بررسی ترجم
َواملطلق . ١ـ۴ َّ َ ُ ْ َات یَ سھن ثالُ َرتبصن بأ َ َّ َِ ِ ُ ْ َ

ِ ْ َّ َ َثة قروء والَ َ ٍ ُ ُ َ َیل هلن أن َ َ ْ َ َّ ُ َ ُّ َتمن مْکِ َ ْ َا خلـق اهللا ىف أرحـُ ْ َ ِ ُ ّ َ َ ُامھن إن کـَ ْ ِ َّ ِ َّن ِ
َؤمن باهللا والیُی ْ َ ِ ّ ِ َّ ِ َوم اآلخر وبعولتھن أحـق بـردهن ىف ذْ

ِ َّ َّ ُِ ِّ َ ِ ُّ َ َ ُ َ ُ ُ َ ِ ِ ْ
ِ َ إن أرَكِلـْ َ ْ َادوا إصـالِ ْ ِ ْا وهلـن مثـل الـذی علـیًحُ َ َ ِ

َّ ُ ْ ِ َّ ُ َ ِھن بـاملعروف َ ُِ ْ َ ْ ِ َّ
َوللرج َِّ ْال علیِ َ َ ٌھن درجةِ َ َ َ َّ ُ واهللاِ َحِک عزیز َّ ٌ ِ   .)٢٢٨ /بقره( ٌميَ

  های برگزیده ترجمه) الف
هایی که طالق داده شدند از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بـر آنـان   و زنـ

  .)١٣٨٠، ای الهی قمشه( ...بگذرد
 ...چشم به راه دارنـد] یا پاکی[ید خودشان را تا سه حیض شده با  و زنان طالق دادهـ
  .)١٣٧٧ ،انصاری(
  .)١٣٨۶، خرمشاهی( ...شده باید به مدت سه پاکی درنگ کنند  و زنان طالق دادهـ
ّمـدت سـه مرتبـه عـادت ماهانـه بـر خویـشتن انتظـار ] بایـد[شده   و زنان طالق دادهـ

  .)١٣٨٣، رضایی اصفهانی( ...کشند
ار باید سه پـاکی و سـه حـیض انتظـ] دیده آمیزش[شده   و گروهی از زنان طالق دادهـ

  .)١٣٨٧، صادقی تهرانی( ...کشند
 خود را در انتظـار دارنـد )از عادت زنانه(شده باید مدت سه پاکی   و زنان طالق دادهـ
  .)١٣٨١، مشکینی( ...)ّعده نگه دارند(
!  انتظـار بکـشند)و پاک شدن( زنان مطلقه باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن ـ
  .)١٣٧٣، زیمکارم شیرا( ]...ه نگه دارندّعد[

  بررسی واژگان آیه) ب
. ی عادت ماهیانه و هم به معنای پاک شـدن اسـتاهم به معن» ءْرُق«جمع » قروء «ۀواژ

جـوهری در توضـیح  .)۵/٢٠۴: ١۴١٠ فراهیـدی،(آمده است » حاضت«به معنای » قرأت«
 و عـالوه بـر رود  مـیکـاره بـ» حـیض«و » ُطهر«این واژه به معنای : گوید  میاین واژه

راغـب  .)١/۶۴: ١۴١٠(نیـز بـه عنـوان جمـع ایـن واژه یـاد شـده اسـت » أقراء«، »روءق«
 .)۶۶٨: ١۴١٢( دانــد  مــی»طهــر«و » حــیض« جــامع بــرای یایــن واژه را اســماصــفهانی 
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» قـرء «ۀآورد کـه در یـک روایـت، واژ  مـیمنظور در توضـیح ایـن واژه، دو روایـت ابن
اهل  .)١/١٢٨: ١۴١۴(فسیر شده است ت» حیض«و در دیگری به معنای » طهر«معنای  به

 طریحـی،( انـد دانـسته» حیض«و اهل عراق به معنای » طهر«حجاز این واژه را به معنای 
١٣٧۵ :١/٣٣۶(.  

شناسـان بـه هـر دو معنـای  در دیـدگاه واژه» قـرء «ۀ واژ کـهتـوان گفـت مـیبنابراین 
اژه را بـه یکـی از توان این و  نمیشناسی لذا از نگاه واژه. آمده است» طهر«و » حیض«

  .کار رفته استه  چون در هر دو معنا ب؛این دو معنا منحصر ساخت

  بررسی تفسیری و فقهی) ج
بـه بایـد  و بـرای ازدواج دوبـاره انـد که از شوهران خود جدا شدهاست  زنانی ۀآیه دربار

 ةثالثـ« معنـای ،چه در این آیه، محل خالف واقع شدهآن. منتظر بمانند» سه قرء«مدت 
مـشهور امامیـه  ؟»سه حیض«است یا به معنای » سه طهر«است که آیا به معنای » وءقر

راوندی  .)٢/٣٢٧: تا بی طوسی،( دانند  می»طهارأ ةثالث«را در این آیه، »  قروءةثالث«عبارت 
  :نویسد  میدهد و  میاین دیدگاه را به شیعه نسبت
کثـرو ُفالقرء، الطهر عندنا : ١۴٠۵( رینّالمفـسوالفقهـاء ولتـابعین ا الـصحابة وبـه قـال أ

٢/١۵٧(.  

 ،ّسیوری حلی؛ ٢/۵٣٧: ١٣٧٢ طبرسی،( اند دیگران نیز همین دیدگاه را به شیعه نسبت داده
همـین دیـدگاه را   نقل شده است، اطهارۀمجموع روایاتی که از ائم. )٢/٢٣۶: ١۴١٩
  :فرمود که حضرتشد   پرسیدهدر روایتی همین سؤال از امام صادق. کند  میتائید

َرأت الدم من الحیضة الثالثة فقد بانت   .)١/١١۵: ١٣٨٠ عیاشی،( ِ

» ّقراء فی العدة هـی األطهـار األّ أنباب«، ذیل »کتاب الطالق«عاملی در  ّشیخ حر
فقیهان نیز ایـن گفتـار را . )٢٢/٢٠١: ١۴٠٩(شود   میدیگر از این روایات را یادآورای  دسته

ی روایـاتی ّمحقق حل .اند مورد بررسی قرار داده» قکتاب الطال«و در » ّعده«در بخش 
  :گوید  میداند و  می، مشهورتراند تعبیر کرده» أطهار«به » قروء«از که را 

هـی  و بثالثـة أقـراءّهـذه تعتـد وهی المستقیمة الحیض والفصل الثانی فی ذات األقراء
  .)٣/٢٣: ١۴٠٨( األطهار علی أشهر الروایتین
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 و )٩/٢١٩: ١٣۶۵ کاظمی،( ید کردهأی، سخن نویسنده را تالماالس شرائع کتاب شارحان
، ایـن انـد  سـه پـاکی دادهرۀوجود نص و فتواهایی کـه فقیهـان بـزرگ دربـاکه  اند گفته

  .)٣٢/٢٢٠: تا نجفی، بی(سازد   میدیدگاه را پایدار
این باورند که منظـور از  همانند امامیه بر در بین مذاهب اهل سنت، مالکیه و شافعیه

 امـا حنفیـه و حنابلـه ،)٢/۴٣١: ١۴٢١ مغنیـه،( شریفه، سه پاکی اسـت ۀدر آی » قروءةثالث«
  :نویسد  میاین باره زحیلی در. اند تفسیر و معنا نموده» حیض«را به » قرء «ۀواژ

المـراد بـه الطهـر : ةّالشافعی وةّقال المالکیُ الحیض والمراد بالقرء: الحنابلة وةّقال الحنفی
)١۴٢/٣١٨: ١٨(.  

  چنین نتیجـه،ی اهل سنت، به روایاتی استناد کردهها جصاص ضمن توضیح دیدگاه
  .)٢/۵٨: ١۴٠۵( »ِفکان حمله علی الحیض، أولی منه علی الطهر« :گیرد می

» حـیض«دیگـر بـه ای  و پاره» طهر«را به » قرء «ۀ واژ،اهل سنت روایاتای از  پاره
دانـد و   می»طهر«را در این آیه به معنای » اقراء «ۀنمونه، عایشه واژ؛ برای اند نمودهمعنا 

: تـا طبـری، بـی: ک.ر( انـد دانـسته» حـیض«در مقابل، برخی صحابه این واژه را بـه معنـای 
 و بـدین گونـه )١/٢٧۴: ١۴٠١ ؛ سـیوطی،١/۴۵٧: تـا ؛ ثعـالبی، بـی١/۴۵٧: ١۴١٩ ؛ ابن کثیر،٢/٢۶٣

  .شود  میاختالف دیدگاه در بین روایات عامه نیز دیده

  ی برگزیدهها بررسی ترجمه) د
 نـه بـه ،دانـد  مـیرا به معنای سه پاکی»  قروءةثالث«دانسته شد که مشهور امامیه عبارت 

  .دیدگاه هستند از میان اهل سنت، مالکیه و شافعیه با مذهب امامیه هم .معنای سه حیض
استه است بر طبق  گویا خو،آورده» ]یا پاکی[سه حیض «اش  انصاری که در ترجمه

کـه متـرجم، در فقـه از  جـاولـی از آن ! اهـل سـنت، ترجمـه کنـدۀگانام مذاهب چهارتم
» سـه پـاکی«شـافعی نیـز هماننـد شـیعه، همـان دیدگاه کند و   میمذهب شافعی پیروی

 هماهنـگ اش ، با دیـدگاه فقهـی و مـذهبیوی ۀدر ترجم» سه حیض «ۀاست، لذا کلم
  . درستی باشدۀتواند ترجم  نمینیست و از این جهت

 بـا دیـدگاه  کـه»سـه مرتبـه عـادت ماهانـه «: رضایی اصفهانی آمده استۀدر ترجم
گفته شد که امامیه ایـن .  مناسبی باشدۀتواند ترجم  نمیمشهور امامیه مغایرت دارد و لذا
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  . را به سه پاکی تفسیر نموده است نه سه عادتواژه
او در . اسـاس دیـدگاه فقهـی متـرجم درسـت اسـت  صادقی تهرانـی تنهـا بـرۀترجم

 همـین  نیز خودۀ عملیۀمترجم در رسال. آورده است »سه پاکی و سه حیض«اش  هترجم
 ۀلئ مـس:١٣٨١(»  قروء، سه پاکی و سه حیض استةثالث«: گوید  می،دیدگاه را پی گرفته

 این ترجمه، بر مبنای فقهی مترجم درست است، ولی بـا توجـه بـه دیـدگاه امامیـه. )۶٨۵
  .باشد درستی ۀتواند ترجم نمی

سـه مرتبـه عـادت  «ۀجملـ. شـود  می مکارم شیرازی نیز همین لغزش دیدهۀدر ترجم
بر طبق دیـدگاه متـرجم   تنها وبا دیدگاه مشهور فاصله دارد» )و پاک شدن(ماهانه دیدن 
 ناین باور است که سه حیض و سه پاکی، برای پـاک شـد برایشان  چون ؛درست است

  .)٢١۴۶مسئلۀ : ١۴٢٧(الزم است 
 الهـی ۀشـده، ترجمـهـای یاد  از بـین ترجمـه کهتوان گفت  میتوجه به این بررسیبا 
سـه «را به »  قروءةثالث«ی مناسبی هستند که ها ای، خرمشاهی و مشکینی، ترجمه قمشه
خـوانی   مشکینی با دیدگاه فقهی او هـمۀناگفته نماند که ترجم .اند ترجمه نموده» پاکی

  .)٣١٢: ١۴١٨(» قراء هی األطهارفاأل« :گفته است» قروء«دارد و در تعریف 
َلونَأْسَ . ٢ـ۴ َلُکا أحل هلم قل أحل َا ذَ مَكُ َّ ْ َِّ ِ

ُ ُُ ْ ُ ِّم الطیَ َّ َات ومَبُ َ وُ َا علممت من ا َ ْ َ ِ ْ ُ ْ َّ َارح مکَ ُ
ِ ن مما علمکِ ُلبني تعلمو َ َُّ ِّ َِّ َّ ِ َّ ُ َ َ ُ َ ُم ِ

َفُکاهللا  ُ ْلوا مما أمسکّ َ ْ َ َّ ِ َعلْین ُ َ ُم واذرکُکَ ُ ْ َ ْ اسم اهللا علیواْ َ َ ِ ّ َ سْ وا اهللا إن اهللا سریع ا َه وا ِ
ْ ُ ِ َ َ َ َّ َّّ ِ

ُ َّ   .)۴ /مائده( ِابِ

  های برگزیده ترجمه) الف
چیزهای پاکیزه بر شما حالل شده و نیز خوردن صید آن حیوان کـه بـه آن : بگو ...ـ 

  .)١٣٧۴، آیتی(  چون پرندگان شکاری و سگان شکاری؛اید کردن آموخته صید
برای شما هر چه پاکیزه است حالل شده و صیدی که به سـگان شـکاری : بگو ...ـ 

  .)١٣٨٠، ای الهی قمشه( اید  آموخته،از آنچه خدا به شما آموخته است
جـانوران ] شـکار[آنچـه از ] نیـز[انـد و  هـا بـرای شـما حـالل شـده پاکیزه: بگو ...ـ 

، انـصاری( زش داده باشـیدپرورانید، آمو برای شکار می]  راها آن[شکاری در حالی که 
١٣٧٧(.  

کـه ] آورید  میبه دست[ و آنچه به کمک حیوانات شکارگر ها  پاکیزهۀ هم:بگو ...ـ 
  .)١٣٨۶، خرمشاهی( کنید  میآموز  را دستها آنبا آنچه خداوند به شما آموخته است، 

شـما کننده را ها و آنچه آموختید از حیوان شکار  حالل شد مر شما را پاکی:بگو ...ـ 
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  .)١٣٧۴، شعرانی(  سگان شکاری دارید آموختیدشان از آنچه آموختتان خداکه
  حیوانـات درنـدهۀ صید به وسیل)نیز ( چیزهای پاکیزه برایتان حالل گشته و:بگو ...ـ 
آنچه خـدایتان   از) حیوانات شکاریۀیان شایستّمرب(که شما )  دریایی و هوایی،زمینی(

  .)١٣٨٧، صادقی تهرانی( ...)برایتان حالل شده (اید  داده تعلیمها آنبه شما آموخته به 
هر چه که مطلوب عقل و مرغوب طبع باشد از خـوراکی و (ها   پاکیزهۀهم: بگو ...ـ 

 آنچـه از حیوانـات )نیز صـید( بر شما حالل گردیده و )پوشاکی و سایر وسایل زندگی
  .)١٣٨١، مشکینی() ستبرای شما حالل ا(اید  شکاری که تعلیم داده و تأدیب نموده

 حیوانات شکاری )و نیز صید(آنچه پاکیزه است، برای شما حالل گردیده : بگو... ـ 
 یـاد ها آن که از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به )یافته و تربیت(های آموخته  و سگ
  .)١٣٧٣، مکارم شیرازی() بر شما حالل است(اید،  داده

  بررسی واژگان آیه) ب
ی کسب و گاهی اگرفته شده که گاهی به معن» جرح «ۀدر اصل از ریش» حجوار «ۀواژ

 به حیوانات صیاد اعم از پرندگان و غیر پرندگان، ،آید و به همین دلیل  میی زخمابه معن
هـر حیـوان درنـده اطـالق کـرده  را بـه» جـوارح «ۀفراهیدی، واژ. گویند می» جارحه«

  :است
  .)٣/٧٩: ١۴١٠(ُر، الواحدة جارحة الطی وذوات الصید من السباع: الجوارح

  :گوید میاصفهانی  راغب
کنـد و یـا حیـوانی کـه بـرای  یعنی حیوانی که به صید خـود زخـم وارد مـی» جوارح«

شود بـه خـاطر  گفته می» جوارح«نماید و اگر به اعضای بدن  صاحب خود کسب می
: ١۴١٢(نـد ک دهـد و اکتـسابی مـی  کاری انجـام مـیها آن ۀوسیله آن است که انسان ب

١٩٠(.  

 ؛داند  می»جوارح «ءزمخشری، حیواناتی مانند سگ، پلنگ، عقاب و شاهین را جز
: ١۴٠٧(کننـد   مـیچون این حیوانات با شکار کردن، چیزی را برای صاحب خود کسب

١/۶٠۶(.  
آمـوزی کـه بـرای  شناسی بر هـر حیـوان دسـت از دیدگاه واژه» جوارح «ۀبنابراین واژ

  .ندارد) سگ(» کلب«گردد و اختصاصی به   میبیند اطالقشکار کردن، آموزش ب
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بیند، به این   میشود که چون توسط انسان آموزش  میبه سگ گفته» کلب «ۀ واژاما
. اسـت» آموزش شکار سگ«در اصل به معنای » تکلیب« زیرا ؛نام خوانده شده است

 فراهیـدی،(» الـصیدّالذی یعلم الکالب : بّالمکل«: گوید  میاین باره  درالعین ۀنویسند
١۴١٠ :۵/٣٧۶(.  

 »ّمکلب «ۀ نیز در توضیح واژ)٧٢٠: ١۴١٢( اصفهانیراغب  و )١/٧٢٢: ١۴١۴(ابن منظور 
  .اند ید کردهأیهمان دیدگاه را ت

  بررسی تفسیری و فقهی) ج
َوم عبارت  وَ َا علممت من ا َ ْ َ ِ ْ ُ ْ َّ ِارحَ ِربیـت  در نگاه اول، تمام حیواناتی را که برای شکار کردن ت

هـای  کننـدگان سـگ ی تربیـتاکه به معنـ» ِّمکلبین«شود، ولی قید   شامل می،شوند می
گرفته شده است، آن را اختـصاص » سگ«ی ابه معن» کلب «ۀشکاری است و از ریش

هـای شـکاری  دهد و به همین دلیل شکار کردن با غیـر سـگ های شکاری می به سگ
در » بـینّمکل«به عبارتی دیگـر قیـد . گیرد ی نمبر مانند بازهای شکاری و امثال آن را در

  .سازد  میرا خارج» سگ«دارد و حیوانات غیر » خصوصیت«ًاین آیه، اصطالحا 
است، » ِّجوارح مکلبین «ءجز» سگ«مفسران و فقیهان شیعه و اهل سنت در اینکه 

 در حیوانـات غیـر سـگ، ماننـد پلنـگ و شـاهین هـا آناختالفی ندارند، بلکه اختالف 
  است که آیا شکار با این نوع حیوانات حالل است یا حرام؟ دیده آموزش

دیـده و یـا  این باورند که تنهـا، خـوردن شـکار سـگ آمـوزش بیشتر علمای شیعه بر
داننـد؛ ولـی   مـیحرامرا ، حالل است و شکار با حیوانات دیگر »َّکلب معلم«ًاصطالحا 

  .)٣/١٧: ١۴٢۴ مغنیه،( اند ستهطور مطلق حالل دانه اهل سنت، شکار با هر حیوانی را ب
 »روایاتی«و » اجماع«، دلیل دیدگاه مشهور امامیه را الخالفشیخ طوسی در کتاب 

 این باره نیز در االفهام مسالکدر کتاب . )۶/۶: ١۴٠٧(داند که در این باره آمده است  می
  :چنین آمده است

ّن الجـوارح، بمعنـی أنـه یجوز االصطیاد بـشیء مـ ّوقد انعقد إجماع علمائنا علی أنه ال
َّال مقتول الکلب المعلإّیحل مقتولها  ال   .)۴/١۴٧: ١٣۶۵ کاظمی،(م ّ

 .چه حالل است، شکار سگی است که برای این کار آموزش دیـده باشـدبنابراین آن
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آیـه  پاسخ پرسـشی از ایـن  درامام صادق. دنکن  میییدأ نیز همین دیدگاه را تروایات
کلوا إ «:فرمایـد مـی : ١٣٨٠ ؛ عیاشــی،١/١۶٣: ١٣۶٧ قمـی،( » الکـالبّیــتم إالّ مـا ذکّالال تــأ
١/٢۵٩(.  

که همین معنا  روایات دیگری را یادآور شده» الصید والذبائح« عاملی در کتاب ّحر
ی فقهی نیز همین دیدگاه مـشهور امامیـه، ها در کتاب .)٢٣/٣٣١: ١۴٠٩(ند نک  مییدأیرا ت

  :نویسد  می»ةالذباحالصید و«ّحلی در کتاب محقق  .توسط نویسندگان بیان شده است
َّلـم دون غیـره ِ من الحیوانات بالکلـب المعّیختصُه وإن قتل؛ وؤکل صیدُل فی ما یّاألو

  .)٣/١۵۴: ١۴٠٨(الطیر من جوارح السباع و

یاد شده و اجماعاتی از برخی بزرگان فقـه » شهرة عظیمة«از دیدگاه مشهور امامیه به 
 ایـن دیـدگاه آورده ۀ دربـارالکالم جواهر ۀنویسند. نقل شده استشیعه برای این دیدگاه 

  :است
 اإلجمـاع معهـا، بـل علی المشهور بین األصحاب شهرة عظیمة یمکن دعوی تحـصیل

: تـا بـی( ك اإلجمـاع علـی ذلـ،المبـسوطظاهر  والسرائر والغنیة والخالف واالنتصارعن 
٣۶/٨(.  

 و آن دانسته را مطلق» جوارح «ۀواژاما در سوی دیگر، فقیهان و مفسران اهل سنت، 
 شـریفه ۀدر آیـ» ِّمکلبین«این باورند که قید  بر و اند دادهناختصاص » َّکلب معلم«را به 

؛ ٣/٣١٠: ١۴٠۵ جـصاص،(شـود   مـیآموز را شـامل ِ درندگان دستۀخصوصیتی ندارد و هم
  .)٣/٢۵: ١۴٠۵، اسیّکیاهرطبری ؛ ٢/۵۴۶: ١۴١۶، عربی ابن

  :نویسد  میرهاین با قرطبی در
ّدلیل علی أنه إنما أبیح صید الکالب خاص» ِّمکلبین«لیس فی  ُ ّ   .)۶/۶٧: ١٣۶۴(ًة ّ

قیـد کـه گویـد   میداند و  میاهل سنت» جمهور«فخر رازی، این دیدگاه را دیدگاه 
 چـون ؛ذکـر شـده اسـت» کثرت استعمال«خصوصیتی ندارد بلکه به خاطر » بینّمکل«

اهـل  .)١١/١٩٢: ١۴٢٠(شـد   مـیز سگ بـرای شـکار اسـتفادهًمعموال در آن زمان، تنها ا
اختـصاصی بـه » جـوارح«د نـده  مـی کـه نـشانانـد سنت، روایاتی را در این بـاره آورده

جـوارح «در ایـن روایـات، . شـود  مـی هر حیـوان شـکارگری را شـامل،نداشته» کلب«
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  : تعریف شده استچنین» بینّمکل
ِّ ما علم فصادّکل ٍمن کلب أو صقر : ُ  ؛ ابن کثیر،۶/۵٨: تا طبری، بی: ک.ر(أو فهد أو غیره ٍ

  .)٢/٢۶١: ١۴٠١ ؛ سیوطی،٣/٢٩: ١۴١٩

سـگ «ِاز آنچه گذشت دانسته شد که در دیدگاه مشهور امامیه، فقط خوردن شکار 
چنـد آمـوزش هـم  و خوردن شکار سـایر حیوانـات هرجایز است» دیده شکاری آموزش

این باورند که خوردن شکار تمـام حیوانـات  برولی اهل سنت  .دیده باشند، جایز نیست
  .شود  نمیفهمیده» سگ شکارگر« اختصاصی برای ،شکارگر جایز است و از آیه

  ی برگزیدهها بررسی ترجمه) د
دانسته شد که از دیدگاه مشهور امامیـه، تنهـا شـکار سـگ ، چه گذشتبا توجه به آن

ر کنـد، شـکار او حـالل دیده حالل است و اگر هر حیوانی غیـر از سـگ شـکا آموزش
 را شـامل» جـوارح «ۀکـه واژای  هر ترجمه ؛ از این روباشد  نمینیست و خوردنش جایز

بنـابراین در  . درسـتی بـه شـمار آیـدۀتوانـد ترجمـ نمـی مطلق دانسته،  طورهر حیوانی به
  :گوییم  میی برگزیدهها بررسی ترجمه

ــه  آیتــی ۀترجمــ ــدگان شــکاری و ســگان شــکاری«ب  چــون ؛اســتنادرســت » پرن
  .ًنموده است که قطعا نادرست است» جوارح«را نیز داخل در معنای » پرندگان«

 »جانوران شـکاری«:  درستی ارائه داده استۀانصاری با توجه به مذهب خود ترجم
طـور  همـان. و هر حیوان شکارگری را شامل اسـتی نیست  سگ شکارکه منحصر به

آموزی حالل است؛  هر نوع حیوان دستشکار این باورند که  که گذشت، اهل سنت بر
  . دیگریخواه سگ باشد یا حیوان

حیوانـات «ترجمـه بـه  خود دچار لغزش شده اسـت، چـون ۀخرمشاهی نیز در ترجم
  .نیستاز دیدگاه شیعه پذیرفته که شود   میهر حیوانی را شامل» شکارگر

یـوانی را هر ح» کنندهحیوان شکار « و شعرانی نیز همین لغزش آمده استۀدر ترجم
  .گیرد و اختصاصی به سگان شکاری ندارد می در بر

 آیـه مـشمولفراتر نهاده و نه تنها پرندگان و جـانوران خـشکی را را پا  صادقی تهرانی
: شـمرده اسـت آموز دریایی را نیز داخـل در حکـم آیـه دانسته که حتی حیوانات دست
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 بتوانیم روزی حیوانـات  اگر،اساس این بر. ») دریایی و هوایی،زمینی(  درندهحیوانات«
چون کوسه و دلفین را برای شکار آموزش دهیم، شـکار آنـان حـالل خواهـد دریایی هم

کـه  جـا فقهی مترجم درسـت اسـت، ولـی از آنالبته این ترجمه، تنها بر طبق دیدگاه .بود
 ایـن حکـم ۀمترجم دربـار .تواند برگردان درستی باشد  نمیمغایر با دیدگاه مشهور است،

  :ده استآور
یافتـه باشـد کـه  شکار با حیوان، شرطش این است کـه حیـوان درنـده شـکارش تعلـیم

چون ابزاری به دست معلمش کار شکار را انجام دهد، چه سگ شکاری و چه باز هم
 شـکاری، اعـم اسـت از زمینـی و دریـایی و ۀیا عقاب و یا هـر پرنـده و یـا غیـر پرنـد

  .)٧۴٨ ۀ مسئل:١٣٨١(... هوایی

 ،»حیوانـات شـکاری«عبارت گسترۀ  چون ؛ًینی نیز قطعا نادرست است مشکۀترجم
این ترجمه حتـی  .شود و اختصاصی به سگ نخواهد داشت  میهر نوع حیوانی را شامل
  :گوید  می»بینّجوارح مکل «ۀ چرا که او دربار؛سازگار نیستنیز با دیدگاه فقهی مترجم 

ّیوان إال الکلب المعلمح ّتحصل التذکیة فی صید أی ال و األکلّلِحَی ال ّ )١۴٣: ١٨۵١(.  

  : اختصاص داردیاین حکم، فقط به سگ شکارکه گوید   میدر جایی دیگر نیز
ِالمعلم من بین جوارح السباع و بالکلب ّهذا الحکم مختصو

  .)۴۴٧: تا بی(... الطیورَّ

چنـد در متـرجم هر. ازی نیـز تکـرار شـده اسـت مکارم شـیرۀهمین لغزش در ترجم
 ِ بـاز شـکاری یـا حیـوان دیگـرۀوسـیله هـر گـاه بـ«این بـاور اسـت کـه  قهی بردیدگاه ف
 ۀ مـسئل:١۴٢٧( »غیر از سگ، حیوانی را شکار کند آن شکار حالل نیـستای  شده تربیت

آورده اسـت  را »های آموختـه حیوانات شکاری و سگ«عبارت  خود ۀدر ترجم، )٢٢۴۶
شـود و اختـصاصی بـه سـگ  مـی تمام حیوانات را شامل» حیوانات شکاری «ۀکه کلم
  . که این ترجمه حتی با دیدگاه فقهی مترجم نیز ناسازگار استی، در حالندارد

جـوارح «مترجم . لغزش است  بیای ترجمهای   الهی قمشهۀاز دیدگاه نگارنده، ترجم
 حیوانـات شـکاری ، و در نتیجـه برگـردان کـرده اسـت»سگان شکاری« را به »ِّمکلبین

ًاین ترجمه کامال با دیدگاه مـشهور شـیعه همخـوانی . م نیاورده استدیگر را در این حک

  .رسد  میدارد و مناسب به نظر



  

جم
د تر

نق
ۀ

کام
الح

ت ا
 آیا
سی

فار
 

.../ 
شها

ژوه
پ

١۵٣  

َلیَا  .٣ـ۴ َلُکوم أحل ْ َّ ِ
ُ َ ِّم الطیْ َّ َات وطعَبُ َ َ ِام الذُ

َّ ا اُ ْلِکین أو ُ ُ ُلکـاب حـل َتَ َ ٌّ ِ َم وطعـَ َ َ ُاممکْْ َ حـل هلـم واحملـصنُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ٌّ ُات ِ
َمن املؤمن ِ ِْ ُ ْ ُْات واحملَ ْ َ َصنِ ِات من الذَ

َّ َ ِ ا اُ ْلِکین أو ُ ُ ِقـبلُکاب مـن َتـَ ْ َ ْ ِ َم إذَ
ِ ْا آْ نَ ِتمـوهن أجـورهن  ِ ـ ْ

ُ َّ َُّ َُ ُ ُ ُ َني غـريُ ْ َ َ مـسَ ِاُ َني ِ
َوال ذَ  ِ ِ

َّ َی أخدُم ْ َان ومن َ یَ ْ َ ِفر باإلْکٍ
ْ

ِ ْ َان فقد حبط عمله وهو ىف اآلخرة من اَميُ ْ َ ِ ِ َ ِ ْ
ِ َ ُ ََ ُ ُ َ َ

ِ َ ْ َ َ
ِاسرِ   .)۵ /دهمائ( َینِ

  های برگزیده ترجمه) الف
  .)١٣٧۴، آیتی( طعام اهل کتاب بر شما حالل است... ـ 
  .)١٣٧٧، انصاری( اهل کتاب برای شما حالل است) ۀذبیح(طعام ... ـ 
شـما بـر ] و ذبـایح[اهل کتاب بر شما و طعـام ] و ذبایح[ی طعام ها امروز پاکیزه ...ـ 

  .)١٣٨۶، خرمشاهی( آنان حالل است
 )هـم( داده شدند برایتـان حـالل و طعـام شـما )وحیانی(طعام کسانی که کتاب  ...ـ 

  .)١٣٨٧، صادقی تهرانی( برای آنان حالل است
 داده شده برای شما حالل و طعام شما )آسمانی( کتاب ها آنطعام کسانی که به  ...ـ 

  .)١٣٨١، مشکینی(  حالل استها آنهم برای 
مکـارم (  حـاللهـا آنالل است و طعـام شـما بـرای طعام اهل کتاب برای شما ح ...ـ 

  .)١٣٧٣، شیرازی

  بررسی واژگان آیه) ب
 ینـام» طعـام«.  بایـستۀ بررسـی هـستنددر ایـن آیـه »أوتـوا الکتـاب«و » طعام «گانواژ

فراهیدی در توضیح این . رود  میکاره برای هر خوردنی و آشامیدنی ب است که گسترده
ّمع لکلالطعام اسم جا« :نویسد  میواژه

ابن منظـور نیـز همـین  .)٢/٢۵: ١۴١٠(»  ما یؤکلِ
طریحی از روایات استفاده کرده است که منظـور . )١٢/٣۶٣: ١۴١۴(معنا را برگزیده است 

در این آیه، عدس، نخود و دیگر حبوبات است و در اصل، ایـن واژه بـه هـر » طعام«از 
ایـن واژه، هـر که توان گفت   میلذا. )۶/١٠۵: ١٣٧۵(شود   میخوردنی و آشامیدنی گفته

  .)٧/٧٨: ١٣۶٠مصطفوی، (زیاد  یا  خواه کم باشد؛شود  میخوردنی و آشامیدنی را شامل
 هستند که به پیروان حضرت موسی» اهل کتاب«همان » وتوا الکتابأ«اما منظور از 

  :آمده است» اهل کتاب«در تعریف . گویند  میو عیسی
ّی بعث لها نبیة التّهم الملل الدینی وأهل الکتاب ّنز و قبل اإلسالمُ کتاب ومن هنا ل لهم ُ

ّسموا    .)٨/۴٢٩: ١۴٢٠ صدر،( َالیهود والمسیحیون: ن منهم اثنانّ والقدر المتیق.بأهل الکتابُ
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   بررسی تفسیری و فقهی)ج
از آنجـا . ِ بیانگر حکم خوردن غذای اهل کتاب و ازدواج بـا آنـان اسـت، شریفهۀاین آی

 دوم آیه که مربوط به ازدواج با اهل کتـاب اسـت، دچـار لغـزش که مترجمان در بخش
» طعـام اهـل کتـاب «ۀ، بنابراین تنهـا بـه بررسـی ترجمـاند قابل توجهی در ترجمه نشده

  .کنیم  میبسنده
در این آیـه، هـر » طعام «ۀاین باورند که واژ بیشتر مفسران و دانشمندان اهل سنت بر

خواه گوشت حیواناتی باشد که بـه دسـت خـود  ؛شود نوع طعام و خوراکی را شامل می
پژوه و فقهای شیعه بر این باورنـد کـه   ذبح شده و یا غیر آن، ولی بیشتر مفسران فقهها آن

هـایی را کـه توسـط اهـل  ست، اما گوشتها  خوراکیۀدر این آیه، هم» طعام«منظور از 
 .شـود  نمـیملگوینـد شـا  می» اهل کتابۀذبیح«ًکتاب قربانی شده و اصطالحا به آن 
 اهل کتاب» ۀغیر ذبیح«و » ذبیحه«، شامل »طعام «ۀحال بحث در این است که آیا واژ

اهـل کتـاب » ۀغیـر ذبیحـ«که تنها  یا اینتوان حکم به حالل بودن آن نمود  میشود و می
  حالل است؟

این آیـه، از آیـات جنجـالی اسـت کـه مفـسران و فقیهـان پیرامـون آن سـخن بـسیار 
کنـد کـه خداونـد   مـیوری که فاضل مقداد پس از بررسی این آیـه، آرزوطه ؛ باند گفته

  .)٢/٣١٢: ١۴١٩ّسیوری حلی، (! متعال، ابهام این آیه را از او بزداید
 ۀآیه در زمانی نازل شد که اسالم بر شبه جزیـر:  شأن نزول این آیه آمده استۀدربار

 شـبه جزیـره اثبـات عربستان مسلط شده بود و موجودیت و حـضور خـود را در سراسـر
  زمان،در این .یوس بودندأن ماناطوری که دشمنان اسالم از شکست مسلمه کرده بود، ب
، هـا نآدر معاشرت مسلمانان با کفار وجـود داشـت و بـه خـاطر ًقبال هایی که  محدویت

، لذا این آیـه شتگ میطرف بایست بر بود، میشده آنان ممنوع با رفت و آمد ی و میهمان
 هـا آناید و از خطـر   اعالم داشت امروز که شما موقعیت خود را تثبیت کردهنازل شد و
میهمـانی و   وی مربوط بـه معاشـرت بـا آنـان کـم شـده اسـتها  محدودیت،بیم ندارید
  .)۴/٢٧٩: ١٣٧۴،  و دیگرانمکارم شیرازی( ها بر شما حالل است ازدواج با آن

است و هر نوع طعامی را اعـم از ، مطلق »طعام «ۀاین باورند که واژ چند برخی برهر
» طعام «ۀشود، دیدگاه مشهور امامیه آن است که واژ  میشامل» غیر ذبیحه«و » ذبیحه«
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اهـل » ۀذبیحـ«گیـرد و در نتیجـه خـوردن   مـیبـر را در» غیر ذبیحـه« این آیه، فقط در
  .ًکتاب، قطعا حرام است

ان و فقیهـان شـیعه بـر که دیدگاه مشهور مفسربر اینشیخ طبرسی ادعای در این بین، 
که البته از دید منتقـدان دارد  جای بس شگفتی ،اهل کتاب است» ۀذبیح«حالل بودن 

پنهان نمانده است، به طوری که این سخن طبرسی، سخت مورد انتقاد واقع شده اسـت 
  .)۶٣٣ :تا مقدس اردبیلی، بی(

اب بـر اهـل کتـ» حیذبـا«در هر صورت دیدگاه مشهور امامیه آن است کـه خـوردن 
 انـد به این جهت است که برخـی گمـان بـرده» ًمطلقا«قید . ًمسلمانان مطلقا حرام است

رعایت شود، این ) تسمیه و استقبالهمچون (» تذکیه« اهل کتاب، شرایط ۀاگر در ذبیح
  حـرامً اهل کتاب را مطلقاۀ، ذبیحمشهور مفسران و فقیهان امامی .شود  میقربانی حالل

ًالمشهور عند علمائنـا تحـریم ذبـائح الکفـار مطلقـ« :نویسد  مییّعالمه حل. دانند می ّ
ِ ِ

» اُ
)١۴٨/٣١: ١٣۵(.  

سـازد؛ بـه   میکه در منابع شیعه آمده است، همین دیدگاه را استوارای  روایات معتبره
ح اهـل کتـاب، همـین روایـات یطوری که گفته شده، بهترین دلیل برای حرام بودن ذبا

ّ، أقوال أئمكُعمدتنا فی ذل« :گوید میاین باره  شیخ مفید در. است تنا الصادقین مـن آل ُ
  .)٢٧: ١۴١٣(» دّمحم

شود کـه حـضرت   میسؤال» طعام اهل کتاب «ۀ درباردر روایتی از امام صادق
 ؛ بحرانـی،١/٢٩۶: ١٣٨٠ عیاشـی،(» كأشـباه ذلـالعـدس والحبـوب و« :دهد  میچنین پاسخ

١۴١۶ :٢/٢۵١(.  
را در هنگام تذکیـه و »  غیر مسلمانۀتسمی«یات شیعه، دیگر از رواای  چنین دستههم

 .)۴/٨١: ١٣٩٠ ؛ طوسـی،۶/٢٣٩: ١٣٧۶ ،کلینـی:ک.ر(د نـدان  نمـیقربانی کردن حیـوان کـافی
در  مورد نظـر ۀآی .بنابراین ذبحی که توسط اهل کتاب صورت گیرد، حالل نخواهد بود

  .فته استمورد بررسی قرار گر» ةالذباحالصید و«منابع فقهی، در کتاب 
برخـی از ایـن . کننـد  مـیطی را برای حالل شدن گوشـت قربـانی ذکـریفقیهان شرا

ط، ی ایـن شـراۀ از جملـ؛گوشـت اسـت  حیوان حـاللۀُو کشند» ذابح«ط مربوط به یشرا
 بنابراین اگر حیوانی توسط غیر مسلمان قربانی شـود، حـالل . استعنوان شده» اسالم«
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  :گوید  میر این باره د االسالمشرائعصاحب .  بودنخواهد
ّفال تؤکل ذباحة الیهودی ... فیه اإلسالمطِا الذابح فیشترّأم  ّال المجوسی وّال النصرانی وُ
  .)٣/١۵٩: ١۴٠٨ی، ّمحقق حل(

داننـد   مـیاهـل کتـاب را صـحیح» ۀتـسمی«که اهـل سـنت  جااز آندر سوی دیگر، 
 خـواه ؛انـد الل دانـستهرا حـ» طعام اهل کتاب« لذا به طور مطلق، )۶/٧۶: ١٣۶۴ قرطبـی،(
  .»غیر ذبیحه«باشد و خواه » ذبیحه«

» ۀذبیحـ«اهـل کتـاب، » طعـام« منظور از  کهگوید  میجصاص در توضیح این آیه
 جـایی بـرای شـک و ،این باور است که این آیـه ابن عربی بر .)٣/٣٢٠: ١۴٠۵(ست ها آن

و » بــاتّطی«ِگــذارد کـه صــید، ذبیحــه و طعــام اهـل کتــاب جــزء   نمــیاعتـراض بــاقی
فخر رازی پـس از توضـیحاتی،  .)٢/۵۵۶: ١۴١۶(شمار آمده است ه ی حالل بها خوردنی

در این آیـه، بـه » طعام «ۀاین باورند که واژ رسد که بیشتر اهل سنت، بر  میبه این نتیجه
زحیلی نیز ایـن دیـدگاه را بـه مـشهور . )١١/٢٩۴: ١۴٢٠(است » ح اهل کتابیذبا«معنای 

  .)۶/٩۴: ١۴١٨(هد د  میاهل سنت نسبت
: تـا بـی(طبـری .  دلیل اهل سنت، روایاتی است کـه در ایـن زمینـه وجـود داردۀعمد

کننـد کـه   مـی روایـاتی را نقـل)٢/٢۶١: ١۴٠١( و سـیوطی )٣/٣۵: ١۴١٩(، ابن کثیر )۶/۶۵
  .دارد»  اهل کتابۀذبیح«داللت بر حالل بودن 

  ی برگزیدهها بررسی ترجمه) د
، انـد را بـه صـورت واژه بـه واژه ترجمـه نمـوده» طعـام «ۀ واژآن دسته از مترجمانی کـه

؛ چون این واژه اگر به صورت مطلق به کار رود، هر نـوع اند برگردان نادرستی را برگزیده
توان گفت   میلذا. »غیر ذبیحه«باشد یا » ذبیحه«که گیرد، اعم از این  میطعامی را در بر

  .این گونه برگردان از آیه، نادرست استکه 
بـا تـسامح  توان  می بوده نه تفسیر آن،ها البته اگر مترجمی، تنها قصدش برگردان واژه

 َتفسیر موجز استکه ترجمه، نوعی  ، ولی باید توجه داشتپذیرفت را ها این گونه ترجمه
 »طعام اهل کتاب...  «:ند ازا ها عبارت این ترجمه .که باید مبانی فقهی در آن لحاظ شود

  .)١٣٨٧، صادقی تهرانی(»  داده شدند]وحیانی[طعام کسانی که کتاب ... «؛ )١٣٧۴آیتی، (
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 دیدگاه فقهی مترجم اخیر بر همین اساس است و ذیل این آیه، در پاورقی چنین البته
 همچنـین در .)١٠٧: همـان(» سـتها طعام به معنای کـل خـوراکی«دهد که   میتوضیح
  : عملیه آورده استۀرسال

ط را ی که مسلمان باشد بلکه همین انـدازه کـه بـدانیم شـرا حیوان، شرط نیستۀُکشند
 یهـودی و نـصرانی تـا چـه رسـد بـه مـسلمان ۀ بنـابراین کـشت.انجام داده کافی اسـت

  .)٧۶٢ ئلۀمس: ١٣٨١( با انجام شرایط کشتن، حالل است ها  اینۀمنحرف، هم

 جمایـن ترجمـه، بـر مبنـای دیـدگاه فقهـی متـرکـه توان گفـت   میاین اساس تنها بر
  . نادرستی استۀتواند درست باشد، اما با مقایسه با دیدگاه مشهور امامیه، ترجم می

طعام کسانی کـه بـه  ...«: شود  میشده دیده مشکینی نیز همان لغزش یادۀدر ترجم
بـه هـر خـوراکی اطـالق شـده و » طعـام«در اینجـا . » داده شده)آسمانی( کتاب ها آن

کـه جـای شـگفتی اسـت بـا این. اخته است جدا نس»غیر ذبیحه«را از » ذبیحه«مترجم، 
 ایـن ۀچگونـه در ترجمـ»  اهل کتاب حرام اسـتۀذبیح«دارد که   میمترجم خود عنوان

  :او در این باره گفته است! داند؟  میآیه، به طور مطلق هر خوراکی اهل کتاب را حالل
ّا إال مـن أهـل َال یـؤمن علیهـ باإلسـم وّفـإن الذبیحـة ...ِکل ذبیحة أهـل الکتـابٶُال تو

  .)٣۵٨: ١۴١٨( التوحید

هرچند متـرجم  .»طعام اهل کتاب...  «: مکارم شیرازی نیز همین لغزش را داردۀترجم
»  اهل کتاب حالل نیست؛ هرچند پاک استۀذبیح« در دیدگاه فقهی خود آورده است که

  ! دیدگاه در ترجمه لحاظ نشده استچرا ایناست که جای شگفتی  .)۴٠٧/٢: ١۴٢٧(
، امـا در داخـل انـد را بـه صـورت مطلـق ذکـر نمـوده» طعـام «ۀرخی مترجمان واژب

این دسـته از مترجمـان نیـز . اند  دیدگاه خود را بیان نموده[]قالب  و یا ()قوس عالمت 
در لغت بـه معنـای مطلـق » طعام «ۀ چون واژ؛اند راه درستی را برای ترجمه سپری کرده

جمان بـوده و در عـین حـال دیـدگاه خـود را بـا  مورد نظر مترۀهاست که ترجم خوراکی
  .اند ی مربوطه بیان کردهها عالمت

در ایـن  .»اهـل کتـاب) ۀذبیحـ(طعـام ...  «:د آورده اسـتۀ خـوانصاری در ترجم
البتـه . ً قرار گرفته است که ظاهرا دیدگاه متـرجم اسـتداخل قوسدر » ذبیحه«ترجمه، 

 درستی اسـت و ۀ اهل سنت است، ترجماساس دیدگاه فقهی مترجم که از این ترجمه بر
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  .توان بر آن خدشه کرد  نمی این جهتاز
 .»اهل کتـاب] و ذبایح[ی طعام ها پاکیزه...  «: خرمشاهی آمده استۀاما در ترجم
بـه منـابع فقهـی باید  این گونه آیات ۀبرای ترجم مجتهد نبوده ومترجم که با توجه به این

 اگـر حتـی .دانـسته اسـت» طعـام«ا داخل در ر» ذبایح«مراجعه کند، چگونه شده که 
 آمده است، نادیده پنداریم، باز هم این ترجمـه لغـزش قالبرا که در عالمت » ذبایح«

 داللـت دارد و هـا به خودی خود بر مطلـق خـوردنی» طعام «ۀ چون گفتیم که واژ؛دارد
  .مترجم از همین واژه برای ترجمه استفاده نموده است

این آیـه از جملـه آیـاتی اسـت که توان گفت   میی برگزیده،ها پس از بررسی ترجمه
، بـه طـوری کـه هـیچ انـد  آن مصون نمانـدهۀکه بسیاری از مترجمان از لغزش در ترجم

نگارنـده، دو  . درستی از آیه ارائه دهدۀی برگزیده نتوانسته است ترجمها کدام از ترجمه
] گنـدم و سـایر حبوبـات[طعام  «:دهد  می پیشنهادی ارائهۀ زیر را به عنوان ترجمۀترجم

  .»اهل کتاب بر شما حالل است] غیر ذبیحه[طعام «؛ »اهل کتاب بر شما حالل است

  گیری نتیجه
دانستن این دانش، . با آن آشنا باشد، دانش فقه استباید  یی که مترجمها یکی از دانش
امـا آشـنا  .دهدلغزشی از آیات االحکام قرآن ارائه   کمۀکند که ترجم  میمترجم را یاری
 یک حکـم »موضوع«که شود   میدقتی در تفسیر آیات االحکام، گاه سبب نبودن یا کم
و یـا » ِّجوارح مکلبـین «ۀتوان به ترجم مینمونه برای یابد؛  آن تغییر »حکم«و در نتیجه 

دقتـی و نداشـتن  اشاره نمود کـه برخـی از مترجمـان بـه سـبب کـم» طعام اهل کتاب«
طـوری ه  این آیات را تغییر دادنـد، بـِنش فقه، چگونه حکم و موضوعآشنایی کافی با دا

گاهی مترجم، حـالل دانـسته شـد که شکار حرام و خوردنی حرام، به جهت کم لـذا  !آ
  .مترجم استاساسی برای آشنایی کامل با فقه، نیازی 

فقیه و مجتهد و دارای دیـدگاه فقهـی  شویم که در میان مترجمان، برخی باید یادآور
توان بـه   می کهاند  احکام فرعی منتشر کردهۀای دربار  عملیهۀ، به طوری که رسالاند دهبو

 عملیـه ارائـه نـداده ۀچند رسـالمشکینی هر. صادقی تهرانی و مکارم شیرازی اشاره نمود
دیدگاه فقهـی خـود باید  این مترجمان . فقه داردۀیی در زمینها  و نگاشتهها است، دیدگاه
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در »  یکـسان فقهـیۀاندیـش«به بیان دیگر، بایـد نـوعی  .به کار گیرند قرآن ۀ در ترجمرا
امـا برخـی دیگـر از مترجمـان کـه  . قرآن رعایت شـودۀی فقهی ایشان و ترجمها نگاشته

باید از دیدگاه مشهور امامیه   میدیدگاه فقهی ندارند، و در این زمینه صاحب نظر نیستند،
 ی شاذ و غیـر معـروف راها ی کردن از دیدگاهبنابراین پیرو . خود پیروی کنندۀدر ترجم

حـال  .نـدا هیی برشمرد که برخی مترجمـان بـه آن گرفتـار آمـدها  لغزشۀتوان از جمل می
  :توان این گونه نتیجه گرفت  مییی که گذشت،ها  ترجمهۀدربار
ی فقهی مترجم در بیشتر موارد لحاظ شـده و ها  صادقی تهرانی، دیدگاهۀ در ترجم.١

توان از ایـن   میه این دیدگاه در ترجمه، مغایر با دیدگاه مشهور امامیه باشد،در صورتی ک
  .حیث بر این ترجمه خرده گرفت

 آیـات ۀ ترجمـۀ مـشکینی و مکـارم شـیرازی از دیـدگاه نگارنـده، در زمینـۀ ترجم.٢
 بهتری را از آیات ۀ و به نسبت، ترجماند االحکام، گوی پیشی را از دیگر مترجمان ربوده

چنـد انـدک، از مـوارد هراما حتی این دو ترجمه نیز در برخـی . اند  قرآن ارائه دادهفقهی
  .ندا هلغزش بازنماند

، در بـسیاری از اش را نگاشته اسـت ترجمه» فقه اهل سنت« انصاری که بر طبق .٣
 البتـه متـرجم در فقـه، از شـافعی پیـروی.  خوبی را ارائه کنـدۀترجماست موارد توانسته 

  .را که بیان داشته، مغایر با دیدگاه فقه شافعی استای   در مواردی، ترجمهکند، ولی می
ای، بهبـودی، خرمـشاهی، رضـایی اصـفهانی،  آیتی، الهی قمـشه( سایر مترجمان .۴

از آیـات  قابـل قبـولی ۀ ترجمـانـد توانـسته نـسبیای  هر یک به گونـه) شعرانی، فوالدوند
 بـار دگرن باور است که این دسته از مترجمانای چند نگارنده برهر. االحکام ارائه بدهند

  . خود بنگرندۀ فقه، به ترجمۀ با دقت و بررسی بیشتری از دریچباید
 خـود را از ۀبـار ترجمـ دگر،شود که مترجمان در هر ویرایش نـو  میدر پایان پیشنهاد

کـام  آیـات االحۀها بررسی ترجم ترین آن  مهمۀکه از جملنمایند های گوناگون بررسی  زاویه
 آیات االحکام را بـا ۀ باید ترجم،به این صورت که اگر مترجمی خود، فقیه است .است

نیـست و نـه ی فقهـدارای دیـدگاه چه مترجمـی  و چناندیدگاه فقهی خود، همسان سازد
کـه از آیـات ای  ترجمـه، بایـد د اسـتّمقلـمجتهد است و نه فقیه، بلکه چـون دیگـران، 

  .همخوان با دیدگاه مشهور باشدهمسان و دهد،   میاالحکام ارائه
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  .ق ١۴١۵
  . ش١٣٧١، تهران، دار الکتب االسالمیه، قاموس قرآناکبر،  قرشی، سیدعلی .۴٢
  .ش ١٣۶۴خسرو، ناصر، تهران، حکام القرآنالجامع القرطبی، محمد بن احمد،  .۴٣
الکتـب،  ی، قـم، دارطیب موسوی جزایر، چاپ چهارم،تحقیق سیدقمیالتفسیر قمی، علی بن ابراهیم،  .۴۴

  .ش ١٣۶٧
  .ش ١٣۶۵، فروشی مرتضوی ، تهران، کتابحکامفهام الی آیات االمسالک االکاظمی، جواد،  .۴۵
الکتب االسالمیه،  چاپ سوم، تهران، دار اکبر غفاری، ، تصحیح علیالکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .۴۶

  .ش ١٣٧۶
  .ق ١۴٠٣الوفاء، مٶسسة ، بیروت، دومچاپ ، تحقیق یحیی العابدی، االنواربحارباقر، مجلسی، محمد .۴٧
بدالحسین محمد علی ، تحقیق عسالم فی مسائل الحالل و الحرامشرائع اال، ّحلی، جعفر بن حسنمحقق  .۴٨

  .ق ١۴٠٨، چاپ دوم، قم، اسماعیلیان، بقال
حیـاء  الجعفریـه الة، تحقیق محمـد بـاقری و دیگـران، قـم، مؤسـسالفقیه مصباح، رضا، محقق همدانی .۴٩

  .ق ١۴١۶سالمی،  النشر االةمؤسسالتراث و 
  .ق ١۴١٨ ، چاپ دوم، قم، الهادی،الفقه المأثورمشکینی، میرزا علی،  .۵٠
  .ش ١٣٨١ ، چاپ دوم، قم، الهادی،قرآن ۀترجم، همو .۵١
  .تا بی جا، ، بیالفقه مصطلحات، همو .۵٢
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  .ش ١٣۶٠، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن،  .۵٣
  .ق ١۴١٩، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، مشهد، التفسیر و المفسرونمعرفت، محمدهادی،  .۵۴
  .ق ١۴٢۴سالمیه، ، تهران، دار الکتب االتفسیر الکاشفالجواد، مغنیه، محمد .۵۵
  .ق ١۴٢١دار الجواد،  ـ ، چاپ دهم، بیروت، دار التیار الجدیدالفقه علی المذاهب الخمسه، همو .۵۶
 ۀ، تحقیق مهدی نجف، قم، کنگـرهل الکتاباتحریم ذبائح نعمان عکبری، مفید، محمد بن محمد بن  .۵٧

  .ق ١۴١٣ شیخ مفید، ۀجهانی هزار
  .تا بی فروشی مرتضوی، ، تهران، کتابحکام القرآنا البیان فی ةزبدمقدس اردبیلی، احمد بن محمد،  .۵٨
  .ق ١۴٢٧ ، لبطا  امام علی بن ابیۀ، چاپ دوم، قم، مدرساستفتائات جدیدمکارم شیرازی، ناصر،  .۵٩
  .ش ١٣٧٣ القرآن الکریم، ، چاپ دوم، قم، دارقرآن ۀترجم، همو .۶٠
  .ش ١٣٧۴الکتب االسالمیه،  ، تهران، دارتفسیر نمونه،  و دیگرانمکارم شیرازی، ناصر .۶١
یر، اهللا روحخمینی، سیدموسوی  .۶٢   .تا ، قم، دار العلم، بیالوسیله تحر
  .ق ١۴١٣حیاء آثار االمام الخوئی، ا ة، قم، مؤسسخوئیمام ال االةموسوعالقاسم، خویی، سیدابوموسوی  .۶٣
، تحقیق عباس قوچانی، چاپ هفتم، بیـروت، سالمجواهر الکالم فی شرح شرائع االحسن، نجفی، محمد .۶۴

  .تا بی حیاء التراث العربی،ادار 
  .ش ١٣٨٠ ،  الزهراءة، چاپ دوم، قم، فاطمقرآن ۀترجمای، مهدی،  الهی قمشه .۶۵
علمـی للمطبوعـات،  االةبیـروت، مؤسـس ، چـاپ دوم، الـوثقیةالعروکاظم، محمدیزدی طباطبایی، سید .۶۶

  .ق ١۴٠٩
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  ١٣٩۴  پاییز ـ زمستان،٢٢ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

   علل آنو اختالف مصاحف امصار زانیم
    ١ی قدسی رجبمحسن  
    ٢ییا طباطبیدکاظمس  
    ٣ی نجفیروانی ایمرتض  

  دهکیچ
 کتاب و رساله با موضوع اخـتالف مـصاحف هشت از ی دوم و سوم قمرۀ سددر

هـا بـه دسـت مـا   کتـابنیـگرچه ا.  شده استادی) عراق و شام و حجاز(امصار 
 یافتـه بازتـاب و قرائـات المصحف  علم رسمِی در منابع بعدها  مطالب آنیده،نرس
  : اسـتریپـذ می مـصاحف امـصار بـه دو دسـته تقـسالخـط اخـتالف رسـم. است
 نبود ای »ی« مانند ثبت اند؛ ه موجب اختالف در قرائت نشدهک ییها تفاوت) الف
 شـامل انـد؛ قرائت در تفاوت باعث هک ییها اختالف)  ب؛»ائتون/ یائتون «در آن

مجمـوع . گـری دی حـرف بـه حرفـیـکل یا تبـدیـ حـرف یـکادت یـا زیحذف 
 و ییدایـ زمـان پو علـت ۀدربار کنون تا. رسد ی ممورد ۵۴ دوم به ۀاختالفات دست

                                                                 
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/٨/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(rajabiqodsi@yahoo.com) مشهدی فردوس دانشگاه ثیحد و قرآن علومی دکتری دانشجو. ١
  .(tabatabaei@um.ac.ir)) نویسندۀ مسئول (مشهدی فردوس دانشگاه استاد. ٢
  .(iravany@um.ac.ir) مشهدی فردوس دانشگاه اریدانش. ٣
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.  اسـتنـشده انیـ جـامع بیدگاهیـ د،قرائات آن از یریرپذی تأثای آن در قرائات اثر
ِدسـتور ثبـت .) ق ٣۵ د(  سـومۀیف باورند که عثمان خلنی متقدم بر ای علمااغلب
 جمـع قـرآن در زمـان عثمـان یات روادر ی است ولداده امام را در مصاحف ها آن
 اتحـاد امـت یرا هـدف او بـبـا کـار یـن ایی، سـواز و  وجود نـداردی مطلبنیچن

  . مصحف واحد در تضاد استکی بر یاسالم
 سبعه، کتابـت یان قرآن، قرائات سبع، قاریخ تارالمصحف، رسم :یدیلکواژگان 

  .قرائتقرآن، اختالف 
  مقدمه

 امـصار مـصاحف اخـتالف موضوع با کتاب هشت الفهرست در.) ق ٣٨٠ د( میند ابن
 گـزارشی قمـر سوم و دومۀ سد از را) شام بصره؛ و کوفه: عراق مکه؛ و نهیمد: حجاز(

  :از اند عبارت که )٨٧ و ۵۴: ١۴١٧( کرده
  ؛.)ق ١١٨ د( عامر ابن فیتأل العراق و الحجاز و الشام مصاحف اختالف .١
  ؛.)ق ١٨٩د ( یکسائ از البصره اهل و ةالکوف اهل و ةنیالمد اهل مصاحف اختالف .٢
  ؛.)ق ٢٠٧ د( فراء از المصاحفی ف الشام ورة البص و ةالکوف اهل اختالف .٣
  ؛.)ق ٢٢٩ د( ی بغدادبزار هشام بن خلف از المصاحف اختالف .۴
  بنیعل از جمع القرآن/ )۶٢: ١۴١٧ م،یند ابن( اتء القراجمیعاختالف المصاحف و  .۵

  ؛.)ق ٢٢۵د ( یمحمد مدائن
  ؛.)ق ٢۵۵د ( ی سجستانابوحاتم از  المصاحفاختالف .۶
  ؛.)ق ٢٨٨ د( ی بن عبدالرحمن اصفهانمحمد از  المصاحفاختالف .٧
 ۵۶ـ ۵۵: ١۴١٧ م،یند ابن( .)ق ٣١۶ د( یداود سجستان ی ابابن از  المصاحفاختالف .٨

  .)٨٢ و
 ی را در منـابع بعـدها  مطالب آنتوان ی است، میده فوق به دست ما نرستب کگرچه

 و ة و البـصرة اهـل الکوفـاختالفً مثال کتاب ؛د کرییابالمصحف و قرائات باز رسمعلم 
 پـانزده القرآن یمعان او در کتاب ی ولیست، در دسترس نّفراء ۀنوشت  المصاحفیالشام ف

 المصاحف تابک در یز نداود یابن اب. مورد از اختالف مصاحف را به دست داده است
 مطالـب کتـاب ً اختالف مصاحف امصار را آورده است که احتماال همـان)٢٨۴: همـان(

 اخـتالف مـواردی احـصا بـا میکوشـ یمـ جـستار نیـا در . باشـداو ِالمصاحف اختالف
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 قرائات در آن اثر و اختالف نیا تیفیک و تیّکم ،ییدایپ زمان علت، ،امصار مصاحف
  .میکنی واکاو را قرائات از آنی ریرپذیتأث یا

  امصار مصاحف اختالف منابع
 بـه تـوان یم اند، کرده گزارش را امصار مصاحف فاختال که را موجود منابع نیتر کهن
  :کرد میتقس دسته دو

 از گرفتـه تأنـش هکـ انـد ردهکـ اشـاره ییهـا اختالف به فقط منابع یبرخ) کمۀ یدست
  :از ندا عبارت منابع نیا. است عثمان زمان در امام مصاحف /مصحف

  ؛.)ق ٢٢۴ د( ّسالم بن قاسم دیابوعب فیتأل القرآن فضائل .١
  ؛.)ق ٣١۶ د( داود یاب ابن ِمصاحفال .٢
  ؛.)ق ٣٢۴ د( مجاهد ابن از اتءالقرای ف السبعة .٣
  ؛)۵۴۴: ١٣۶٩ طاووس، ابن دّیس( یرهن بحر بن محمد از القرآن علم ّمقدمات .۴
  .)١/۵٧٠: ١۴٢٢( .)ق ٧۴۵ د( یاندلس ابوحیان از طیالمح البحر .۵

 مصاحف انیم یها اختالف ته،گف شیپ یها اختالف بر افزون هک یمنابع) دومۀ دست
  :از ندا عبارت منابع نیا. اند کرده احصا خود زمان تا را امصار
  ؛.)ق ٣٢٨ د( یانبار ابن از الخط مرسوم .١
ــصار مــصاحف هجــاء .٢ ــاس از االم ــن عمــار مهــدوابوالعب    ازپــس د( یّ احمــد ب
  ؛.)ق ۴٣٠
  ؛.)ق ۴۴۴ د( ین داابوعمرو از  مرسوم مصاحف االمصارةمعرف / فی رسمالمقنع .٣
  .).ق ۴٩۶ د(  بن نجاحیمان سلابوداود از یل لهجاء التنزیین التبمختصر .۴

  امصار مصاحف در اختالف زانیم
 پنداشته امام مصاحف از برآمده که را امصار مصاحف اختالف گفته، شیپ منابع ۀیپا بر

  :کرد میتنظ جدول دو در توان یم است، شده
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  اند نشده قرائت در اختالف موجب هک ییها تفاوت )١ۀ شمار جدول

ف
ردی

  

 مصاحف  یهآ/ سوره
مصاحف١ مکهمصاحف  ینهمد

 مصاحف  کوفه مصاحف  شام
  ٢بصره

 القربی یذ ٣ذا القربی/ القربی یذ      القربی یذ  ٣۶ /نساء  ١
    دونیک      یدونیک ١٩۵ /اعراف  ٢
    یائتون  یائتون    ائتون  ۵٠ /وسفی  ٣
    یائتون  یائتون    ائتون  ۵۴ /وسفی  ۴
َللتخذت    ّلتخذت  ٧٧ /کهف  ۵ َ ّ     ّلتخذت َ
    یعباد  یعبادی یعبادی/ ٤یعباد  یعبادی  ۶٨/ زخرف  ۶

  
  اند قرائت در اختالف موجب هک ییها تفاوت) ٢ۀ شمار جدول

یرد
  ف

مصاحف   ینه مدمصاحف  یه آ/سوره
 مصاحفم شامصاحف  ّمکه

  کوفه
مصاحف 

  هبصر

/ ٥اً ولد اهللاخذّات وقالوا  ١١۶ /بقره  ١
    قالواو  قالوا  وقالوا  لواقا

    یّوصو  یوصأو  یّوصو  برهـمإ بها یوصأو  ١٣٢ /بقره  ٢

 /عمران آل  ٣
    سارعواو      ة مغفریلإ سارعوا  ١٣٣

 / عمرانآل  ۴
١٨۴  

الزبر  وّینت بالبجاءوا
جاءوا/ ٦یروالکتب المن

 ّینت بالبجاءوا
الکتب بر ووالز

نت ّیجاءوا بالب
وبالکتبوبالزبر 

 ّینت بالبجاءوا
  الکتب بر ووالز

                                                                 
 نـشده ثبـت جـدول در است، یکسان نهیمد با شام و مکه مصاحف و مدینه با مکه مصحف کهی موارد. ١

  .است
  .است نشده ثبت جدول در ستا یکسان کوفه با بصره مصاحف کهی موارد. ٢
 »الـف «بای کس و ام دهیند را »ذا«ی یعن »الف «با کتابت کوفه مصاحف در: است گفته یدان ابوعمرو. ٣

  .)١٠٧: ١٩٧٨ (خواند ینم را آن
ی نـص رایـز باشد؛» ی «بدون آنان مصاحف در که داند یم ستهیشا مکه اهل قرائت ۀیپا بری دان ابوعمرو. ٤

  .)١١١: همان (است کرده گزارش» ی «بدون که مجاهد ابن تیروا جز ست،ین اریختا در مصاحفشان از
 قرائـت با الخط رسمی هماهنگ رای ابیارزی ارهایمع ازی یک اگر دارد، وجود گزارش دو که موارد نیا در. ٥

 آن سـبع انیقار گرید و است کرده قرائت» واو «بدون را آن عامر ابن که آنجا از م،یبدان شهر آن در جیرا
 ابـوداود،( است درست نهیمد مصحف از گزارش نیهم) ١۶٩: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند خوانده »واو «با را

١۴٢/٢٠٢: ٢٣.(  
 »بـاء «بـدون »والزبـر «سـبعه ّقراء گرید و ردهک قرائت شام اهل مصاحف مطابق »بالزبر «را آن عامر ابن. ٦

  .است شده تابتک» باء «بدون زین نهیمد حفمص در نیبنابرا). ٢٢١: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند خوانده
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 جاءوا/١ریالمن  یرالمن   وبالزبرنتّیبالب
بالزبر  ونتّیبالب

  ٢والکتاب

  یرالمن

    یل قلّالإ  ًیالقل ّالإ   ل منهمی قلّالإ فعلوه ما  ۶۶ /نساء  ۵
ُورسله  باهللامنواآف  ١٧١ /نساء  ۶ ُرسلهو  ٣ورسوله  ُ ُورسله  ُ ُ    
    یقولو      منواآ نیالذ قولی  ۵٣ /مائده  ٧
    َّرتدی      مکمن رتددی من  ۵۴ /مائده  ٨
ّللدار و  ٣٢ /انعام  ٩ ُلدارو    ریخ خرةاآلَ ّللدارو  َ َ    
  تناینجأ  نجـناأ      تناینجأ لئن  ۶٣ /انعام ١٠

/٤والدهم شرکاؤهمأ قتل  ١٣٧ /انعام ١١
    اؤهمکشر  ٥ائهمکشر  اؤهمکشر  ائهمکشر

/ ٦رونّکتذ ما ًالیقل  ٣ /اعراف ١٢
/ رونّکتذی  رونّکتذ  رونّکتذی

    رونّکتذ  ٧رونّکتتذ

                                                                                                                                          
ی یعنـ دو هـر فرسـتاد، شـام بـه عثمان که حمص اهل مصحف در که است منقولی سجستان ابوحاتم از. ١

 عمـار بـن هـشام تیـروا در زیـن). ١٠۶ :١٩٧٨، یدان ابوعمرو( بودند شده رسم »  ب «با »کتاب «و »زبر«
  ).٩٧: ١۴٢٨ ،یمهدو (است آمده »  ب «با دو هر عامر، ابن قرائتی راو ،.)ق ٢۴٣ د( یسلم

 ابوالبرهـسم از نقـل بـه داود یابـ ابـن). ٩٧: ١۴٢٨( است دانسته شام اهل مصاحف خاص فقط را آنی مهدو. ٢
 موسـی بـن هـارون). ۵۴: ١۴٠۵( اسـت بـوده ثبـت »وبالزبر ناتّبالبی جاءوا«: شام اهل امام در که است آورده
. دیـگرد افـزوده شـد فرسـتاده شـام بـه کهی امام به فقط و »وبالزبر «به تنها »  ب «که است گفته دمشقی اخفش

 تیروای دان ابوعمرو حال، نیا با. است کرده تیروا دیزی بن حیشر وهیابوح از را سخن نیهم زین یسائک
  .)١٠۶: ١٩٧٨( داند یم گریدی ها گزارش از واالتری سند ِازنظر را شام مصاحف از ابودرداء و عامر ابن

 دوم ّضـمۀ مکـه مـصحف در رسـد یمـ نظر به. است نشده ثبت عبارت نیا دری اختالف چیه قرائت کتب در. ٣
  .ستین مصاحف دومۀ دست اختالفات ءجز فیرد نیا پس. اند داده نشان »و «حرف با را) /و /کوتاه ّمصوت(
 گانـه هفـت انیـقار گـرید و هخوانـد »ِئهماکشـر َأولدهم ُقتل نکیالمشر من ریثکل نّیُز كذلکو «عامر ابن. ٤

 رو، نیا از). ٢٧٠: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند خوانده »ُؤهماکشر ِأولدهم َقتل نکیالمشر من ریثکل نّیَز كذلکو«
  .است درست نهیمد مصحف از گزارش نیهم

  .)١/٣۵٧ :تا بی (است بوده »شرکائهم «شام اهل مصاحفی بعض در: دیگو ّفراء. ٥
 در عاصـم و یسائکـ حمـزه، ؛»رونّکّتـذ مـا ًیالقلـ«: رکابوب تیروا در عاصم و روابوعم نافع، ر،یثک ابن. ٦

 مـصحف از تیـروا نیهم ن،یبنابرا). ١/٢٧٨: همان (اند ردهک قرائت »رونّکتذ ما ًیالقل«: حفص تیروا
  .است حیصح نهیمد

ابـن ( اسـت کـرده رشگـزا» ّتـذکرونی «شـام اهـل ِامـام در را هیـآ نیا ابوالبرهسم از نقل به داود یاب ابن. ٧
 اهل مصاحف ِخاص فقط را »رونّتذکی «وخشیش از سماع طبق زینی دان ابوعمرو). ۵۵: ١۴٠۵داود،  ابی
 مــا ًیالقلـ «عـامر ابــن). ٩٨: ١۴٢٨ ،یمهـدو ؛١١۵: همـان: ک.ر زیــن؛ ١٠٧: ١٩٧٨( اسـت دانـسته شـام

  ).٢٧٨: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( است خوانده زین »رونّتتذک «او که شده تیروا و کرده قرائت »رونّکتذی
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/ ١ لوالَیّما کنا لنهتدو  ۴٣ /اعراف ١٣
    ماو  ما  ماو  ما

  /٢نیقال المأل الذ  ٧۵ /اعراف ١۴
    قال  وقال/ ٣قال  قال  قالو

    قال  ٤قالو    ین الذالمأل قال  ٨٨ /اعراف ١۵
    مکنینجأ  مکنجاأ  نکمینجأ نجاکمأ/ ٥نکمینجأ ذإو  ١۴١ /اعراف ١۶
َ کان للنما      ۶٧ /انفال ١٧ َ کان لنبما ٦ٍّیبِ     ٍّیِ

ِ من یتجر  نهر تحتها األیتجر  ١٠٠ /توبه ١٨
 ٧نهرتحتها األ

 حتها تیتجر
  نهراأل

 تحتها یتجر
    نهراأل

    ینالذو      اً مسجدخذواّات نیالذ  ١٠٧ /توبه ١٩
ُنشرُی    مکُرّیسُی ی الذهو  ٢٢ /ونسی ٢٠     مکُرّیسُی  ٨مکِ

َاتخ قالوا  ۶٨ /ونسی ٢١ ً ولد اهللاذواَّ َ مصحف( وقالوا    اَ
    قالوا  )حمص

                                                                 
 »واو «بـا گانـه هفـت انیـقار گـرید و است ردهک قرائت »واو «بدون شام اهل مصاحف مطابق عامر ابن. ١

  .است درست نهیمد مصحف از گزارش نیهم ن،یبنابرا). ٢٨٠: همان( اند خوانده
 قرائـت »واو «ونبـد گانـه هفـت انیـقار گـرید و اسـت خوانـده »واو «بـا شام مصاحف مطابق عامر ابن. ٢

  .است حیصح نهیمد مصحف از تیروا نیهم رو، نیا از). ٢٨۴: همان( اند ردهک
: ١۴٠٠( مجاهـد ابـنی ولـ )٣٣١: تا بی (است کرده گزارش» واو «بدون ابودرداء از نقل به را آن دیابوعب. ٣

 »واو «بـا )١١۵ و ١٠٧: ١٩٧٨( یدانـ ابـوعمرو و) ٩٩: ١۴٢٨( یمهـدو ،)۵۵: ١۴٠۵( داود یاب ابن ،)٢٨۴
  .اند آورده

 گـزارش ریـاخ مـورد دو در رسـد یمـ نظر به است، نشده تیروای قرائت اختالف مورد نیا در که آنجا از. ٤
 مـصاحف اخـتالف ءجـز زیـن فیرد نیا رو، نیا از). ٣٣١: تا بی( است شده ثبت و نقل جا جابه دیابوعب

  .ستین
: ١۴٠٠ مجاهـد، ابـن( اند ردهک قرائت »مکنیأنج وإذ« سبعه ّ خوانده و دیگر قراء»مکأنجا وإذا «عامر ابن. ٥

 اهـل مـصاحف خاص را »نجاکمأ «زینی مهدو. است درست نهیمد مصحف از گزارش نیا پس ؛)٢٩٣
  ).٩٩: ١۴٢٨( داند یم شام

: ١٩٧٨( یدانـ ابـوعمرو و) ۶٢٣: ١٣۶٩ طاووس، ابن دّیس( القرآن علم مقدمات دری رهن بحر بن محمد. ٦
  .است آورده حمص مصحف خاص را آن ابوحاتم از قلن به) ١١٧

 تحتهـا یتجـر «گانـه هفـت انیـقار گـرید و »تحتهـا من یتجر «مصحفشان مطابق هکم اهل و ریثک ابن. ٧
  ).٣١٧: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند خوانده »األنهار

 انـد خوانـده »مکرّیسیـ «سـبعه انیـقار گرید و است کرده قرائت »مکنشری «را آن دمشق،ی قار عامر، ابن. ٨
ی گـذار نقطه به توجه با باشد، شده استنساخ عثمان زمان در مصاحف از گزارش نیا اگر). ٣٢۵: همان(

 ءجـز زیـن فیـرد نیا پس. است بوده یکسان دو هر »ینشرکم «و »رکمّییس «زمان آن در مصاحف نشدن
  .ستین مصاحف اختالف
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  ٣کلمت/ ةکلم  ٢لمـتک    ١كّ ربکلمت  ٩۶ /ونسی ٢٢
    ٦ قال/قل  ٥قال  قال ٤ قال/یّ ربسبحان قل  ٩٣ /اسراء ٢٣
ّجدنأل  ٣۶ /هفک ٢۴     منها      منهماا ًری خَ

/ یّ ربهی فیّمکن ما  ٩۵ /کهف ٢۵
ّمکن  یّمکنن  ٧یّمکنن ّمکن  یّ   یّمکن٨یّمکنن/ یّ

  قل  ٩قال      یّرب لق  ۴ /اءیانب ٢۶
    ولمأ  ولمأ  لمأ  ین الذری ولمأ  ٣٠ /اءیانب ٢٧
  قل  ١٠ّ ربقال        ١١٢ /اءیانب ٢٨
  اهللا  هللا      هللا قولونیس  ٨٧ /مؤمنون ٢٩

                                                                 
: ١٩٧٨( اسـت دهید »کلمت «نهیمد اهل حفمصا در و »کلمه «عراق اهل مصاحف دری دان ابوعمرو. ١

  ).١١۵ و ٨۴
 اسـت کـرده تیـروا) جمع (»کلمات/ کلمـت «شام اهل مصاحف در را آن ابودرداء از نقل به دیابوعب. ٢

 سـبعه انیـقار گـرید و کرده قرائت جمع را آن نافع و عامر ابن). ١١۵: ١٩٧٨، یدان ابوعمرو ؛٣٣١: تا بی(
  ).۵۶٧ و ٣٢۶: ١۴٠٠ د،مجاه ابن( اند خوانده مفرد

 ؛١۵۴: ٢٠١٠ ،یانبار ابن: ک.ر زین ؛٢/٢٧٧: ١۴٢٨ ابوداود،( دهید »ةکلم «عراق اهل مصاحف در نافع. ٣
 گـزارش »کلمـت «خـاص یمصحف به اشاره بدونی شابورین مهران ابنی ول) ٨۴: ١٩٧٨، یدان ابوعمرو
 مـصاحف، گـرید در و اسـت آمده »ت «با نهیمد مصاحف درکه  گفته ابوداود). ٧: ١٣٨٠( است کرده

  ).۶۵٧ و ٣/۵١١ ؛٢/٢٧۴: ١۴٢٨( است مختلف
 قـال”: لیإسـرائ یبنـ یوفـ... نةیالمد أهل مصحف یف ّأن آخرون وزعم «زیدآمیترد عبارت با را آنی رهن. ٤

  ).۵۴۶: ١٣۶٩ طاووس، ابن دّیس( است آورده» “یّرب سبحان
 مجاهـد، ابـن( اسـت شـام و هکـم اهل مصاحف مطابق ،»یرب سبحن قال«: عامر ابن و ریثک ابن قرائت. ٥

  ).٩٩: ١۴٢٨( داند یم شام و مکه مصاحف خاص را »قال «زینی مهدو). ٣٨۵: ١۴٠٠
 نـه،یمد مـصاحف در پـس). ٣٨۵: همـان( اسـت »قـل «ابوعمرو و یسائک حمزه، عاصم، نافع، قرائت. ٦

  .است بوده ثبت »قل «زین بصره و کوفه
 مـا”: هفکال یوف... نةیالمد أهل مصحف یف ّأن آخرون وزعم«: است آورده زیمدآیتردی عبارت بای رهن. ٧

ِننّکَم   ).۵۴۶: ١٣۶٩ طاووس، ابن دّیس( »واحد بنون نیّیالبصر وعند ن،یبنون “هیف یَ
 حیتـصر کـرده، تیـروا» یننـّمک ما «عراق اهل امام در را آن دیعب بن مبشر از نقل به داود یاب ابن گرچه. ٨

 مـصاحف مطـابق ریـثک ابن). ۵۵: ١۴٠۵( است دهینشن دیعب بن مبشر از جز را سخن نیا که است نموده
 ابـن( انـد خوانـده مـدغم را »ینـّکم مـا «گـرید یقـار شـش و اسـت ردهک قرائت »یننّکم ما «هکم اهل

 و) ١٠٠: ١۴٢٨( یمهـدو. اسـت درسـت وفـهک مـصحف از نخـست ِتیـروا پس). ۴٠٠: ١۴٠٠ مجاهد،
  .دانند یم مکه مصاحف خاص را» یمکنن «زین )٣/٨٢١: ١۴٢٣ (ابوداود

 و یسائکـ حمـزه، و ؛»علـمی یّربـ قـل«: رکابـوب تیـروا در عاصم و عامر ابن ابوعمرو، نافع، ر،یثک ابن. ٩
  ).۴٢٨: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند خوانده »یّرب قال« ـ وفهک اهل مصاحف مطابق ـ عاصم از حفص

  ).۴٣٢ـ۴٣١: همان( اند خوانده »قل «هسبع انیقار گرید و »قال «عاصم از حفص. ١٠
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  اهللا  هللا      هللا قولونیس  ٨٩ /مؤمنون ٣٠
  قال  ٣قل  قال  ٢ قال/١ قل   لبثتمکم قال ١١٢ /مؤمنون ٣١
  قال  ٤قل      بثتم لنإ قال ١١۴ /مؤمنون ٣٢
    ّنزلو  ّنزلو  ّننزل و  ةالملـئکّنزل و  ٢۵ /فرقان ٣٣

 زی العزیعل لّکفتو  ٢١٧ /شعراء ٣۴
    لّکوتو      یمالرح

ّینِأتَیَ لوأ  ٢١ /نمل ٣۵ ّیننِأتَیَ لوأین مببسلطـن یَ ّینِأتَیَ لوأ  یَ ّینِأتَیَ لوأ  یَ     یَ
    قالو  قالو  قال  یموسقال و  ٣٧ /قصص ٣۶

)/کهمالئ (فاطر ٣٧
  ١٠ًلؤلؤ ٩لؤلؤ /٨اًلؤلؤ  ٧اًلؤلؤ    ٦اًلؤلؤ  ٥ ٣٣

                                                                 
  .)١٠٩: ١٩٧٨ (باشد »الف« یب مکه اهل مصاحف در که داند یم ستهیشا ّمکه اهل قرائت بر پایۀ یدان ابوعمرو. ١
 »الـف« اثبـات بـارا ) ١١۴ و ١١٢ اتیـآ (مورد دو هر) ۴/٨٩٨: ١۴٢٣( ابوداود و) همان: ک.ر( دیابوعب. ٢

  ).١٠٠: ١۴٢٨( داند یم کوفه مصاحف خاص را »قل «زینی مهدو. اند کرده گزارش
مهـدوی، ( انـد کـرده قرائـت »قـال «عامر ابن و عاصم ابوعمرو، نافع، ،»قل «یکسائ و حمزه ر،یثک ابن. ٣

١۴٢٨ :۴۴٩.(  
 تیـروا بـه ریـثک ابـن و ،»لبثـتم إن قل«) اصحابش از نبال از قنبل تیروا در (ریثک ابن و یکسائ حمزه،. ٤

  ).۴۴٩: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند کرده قرائت »لبثتم إن قال «عامر ابن و عاصم عمرو،ابو نافع، ،یبز
 امـام مـصحف از برگرفتـه امـصار ِمـصاحف اخـتالف شـمار در را مورد نیا یسجستان داود یاب ابن فقط. ٥

  ).۵٧ و ۵٣ ،۵٠: ١۴٠۵( است آورده
 ،)١١۶ :همـان( دیـیز بـن دیاسـ از وبیا بن ّبشار ،)۵٧ و ۵٠: ١۴٠۵ داود، یاب ابن( یکسائۀ حمز بنی عل. ٦

 بـن سـوادة). ۴٧ :١٩٧٨ ،یدانـ ابـوعمرو( اند کرده گزارش »الف« با را آن نافع از قالون و اعرج از دیاس
 ؛۵٣: ١۴٠۵ داود، یاب ابن( است بوده »اًلؤلؤ و ذهب من «نهیمد اهل قرائت که است آورده زینی ُبرح ادیز
  ).۵۴۶: ١٣۶٩ طاووس، ابن دّیس ؛٢/٢٢٠: تا بی ّفراء،: ک.ر زین
  ).٢٣٢: ١۴٢٧( است دهید» الف «با را آن شام در قیعتی مصحف دری سخاو. ٧
  ).۵٧ و ۵٠: ١۴٠۵ داود، یاب ابن( شود یم ثبت »الف« کوفه مصاحف دری کسائۀ حمز بنی عل ۀگفت طبق. ٨
ۀ هم در یوسف بن رینص. )٢/٢٢٠: تا بی( است »الف«دون ب] بغداد/ کوفه [ما مصاحف در: دیگو ّفراء. ٩

 بدون ـی شابورین مهران ابن). ١٢۴: ١۴٠۵ داود، یاب ابن( است کرده گزارش »الف« بدون را آن مصاحف
  ).١٩: ١٣٨٠( نوشت »الف« دونب دیباکه  است گفته ـ یمصحف کردن مشخص

 داود، یابـ ابـن( اسـت بـوده »لؤلـؤ و ذهب من «عراق اهل قرائت که است آوردهی ُبرح ادیز بن سوادة. ١٠
 و) ۴/٨٧٣: ١۴٢٣ ابـوداود، (ازّخـز ابـوحفص ،)۵٧ و ۵٠: همـان( یکـسائۀ حمـز بنی عل). ۵٣: ١۴٠۵
 بدون بصره مصاحف در که اند آوردهی اصفهانی سیع بن محمد از اسنادش بای اصفهان عبداهللا بن محمد

 و یسائکـ حمـزه، امر،عـ ابـن ابـوعمرو، ر،یـثک ابن). ۴٨ ـ۴٧: ١٩٧٨، یدان ابوعمرو( است بوده »الف«
 قرائـت »اًلولـؤ «عاصـم از رکابـوب از یـیحی و »اًلؤلـؤ «عاصـم از حفص و نافع ،»ٍلؤلؤ «عاصم از ّمفضل
  ).۵٣۵ ـ ۵٣۴ و ۴٣۵: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند کرده
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١٧١  

   عملتهوما  ١ عملتوما      همیدیأ عملته وما  ٣۵ /سی ٣٨

/عبدأ یّتأمرون  اهللاریفغأ  ۶۴ /زمر ٣٩
/ یّتأمرون    ٢یتأمرونن

    یّتأمرون  ٣یتأمرونن

 /٤ّشد منهمأ هم انواک  ٢١ /مؤمن ۴٠
    منهم  مکمن  منهم  کممن

 ٥نأ و/نأ ْوأ  ْن أ ْوأ      رض األی فَرِظهُین أو  ٢۶ /مؤمن ۴١
    فبما      میکدیأ سبتک بما  ٣٠ /یشور ۴٢
    ٦یتشته      نفساأل هیتشته  ٧١ /زخرف ۴٣

  اًحسانإ      اًحسن هیبوالد  ١۵ /احقاف ۴۴
/ ٧اًحسن

  ٨اًحسانإ
   /همیتأت نأ  همیتأت نأ  ٩تأتهم نإ الساعة ّإال نظرونی فهل  ١٨ /محمد ۴۵

                                                                 
 و حمـزه ر،کابـوب تیروا در عاصم  و»عملته وما «عاصم از حفص و عامر ابن ابوعمرو، نافع، ر،یثک ابن. ١

  ).۵۴٠: همان( اند ردهک قرائت »عملت وما «یسائک
  .٢٠٠: ١۴٢٧ ،یسخاو. ٢
 و وبیـا از تـابمک در: دیـگو وانکذ ابن. اند خوانده »یتأمرونن «عامر ابن از هشام  و»یّتأمرون «عامر ابن. ٣

 »یّتـأمرون «سـبعه انیـقار گـرید و »َیّتـأمرون «ریثک ابن  و»َیتأمرون «نافع. است »یتأمرونن «ام حافظه در
  ).۵۶٣: همان( اند کرده قرائت

 گانـه هفـت انیـقار گـرید و است ردهک قرائت »ةّقو مکمن ّأشد هم انواک «شام مصاحف مطابق عامر ابن. ٤
 نـهیمد مـصحف از گـزارش نیهم نیبنابرا). ۵۶٩: همان( اند خوانده »ةّقو منهم ّشدأ «مصاحفشان مطابق
  .است حیصح

: ١۴٠٢ زنجلـه، ابـن( انـد خوانـده »ظهـری وأن «سبعه اءّقر گرید و »ظهری أن أو «یسائک و حمزه و عاصم. ٥
 خـاص را آنی دان ابوعمروی ول). ٣/٧: تا بی( است بوده »نأ وأ «عراق مصاحف در: دیگو ّفراء). ۶٢٩

 کـرده تیروا شام مصاحف مختص را »نأو «دیابوعب). ١١٠: ١٩٧٨( است کرده گزارش کوفه مصاحف
  ).٢٠٣: ١۴٢٧( است دهید »وأن «شام در قیعتی مصحف در.) ق ۶۴٣ د( یسخاو). ٣٣٢: تا بی( است

 تیـروا در عاصـم و یسائکـ حمـزه، ابـوعمرو، ر،یثک ابن و »هیتشته «عاصم از حفص و عامر ابن نافع،. ٦
  ).۵٨٨: ١۴٠٠ مجاهد، ابن (اند خوانده »یتشته «رکابوب

: همـان( انـد خوانـده »اًحـسـنإ «یسائکـ و حمـزه عاصم،  و»اًحسن «عامر ابن و ابوعمرو نافع، ر،یثک ابن. ٧
۵٩۶.(  

 وأهـل ،“اًإحسان” وفةکال أهل األحقاف، یوف«: است مبهمی کسائ ۀحمز بنی عل از داود یاب ابن گزارش. ٨
  ).۵٨: ١۴٠۵( »ألف ریبغ “اًحسن” البصرة وأهل نةیالمد وأهل مصاحفهم، یف كذلک البصرة

ابـوعمر  (اسـت ّمکـه اهـل مصاحف مخصوص رسم نیا که تاس آوردهی کسائ از نقل بهی دان ابوعمرو. ٩
 گونـه نیـا کـه شناسـم ینمـ را ّمکه اهل ازی احدکه  است گفته هشام بن خلفی ول )١١١: ١٩٧٨دانی، 
 آن ۀدربـار کـه اسـت کـرده حیتـصری ولـ آورده مکـه مـصاحفی بـرا را آن زیـنی مهدو. باشد خوانده
  ).١٠١: ١۴٢٨( است اختالف
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  ٢همیتأت نأ  ١تأتهم نإ  بغتة همیتأت نأ

 /٣ العصفذو ّوالحب  ١٢ /الرحمن ۴۶
     العصفذو  ٤ العصفذا   العصفذو  ذا العصف

/٥رامک الجلـل واإلیذ ٧٨ /الرحمن ۴٧
     الجلـلیذ   الجلـلذو   الجلـلیذ  ذو الجلـل 

  اهللاوعد ًّالکو  ١٠ /دیحد ۴٨
    ًّالکو  ّکلو  ًّالکو  ّلوک/ ٦یالحسن

 هو  اهللاّنإف      دی الحمّین الغ اهللاّنإف  ٢۴ /دیحد ۴٩
   دی الحمّیالغن

  ٧قال  قل      دعواأّنما إ قل  ٢٠/ جن ۵٠

                                                                                                                                          
 تیـروا مکـه و کوفـه مـصاحفۀ ژیو را »تأتهم نإ«.) ق ٢٢٩ د( هشام بن خلف از نقل هبی دان ابوعمرو. ١

 انیـوفک ِمـصاحفی بعـض در: دیگو اءّفری ول .)۴/١١٢۴: ١۴٢٨ ابوداود،: ک.ر زین: همان( است کرده
: تا بی( است نخوانده الخط رسم مطابق را آنی کس اما است شده کتابت) دندانه (»نهیس «یک با »تأتهم«
.) ق ٣١۶ د( داود یابـ ابـن). ١٠٢: ١۴٢٨( دانـد یم کوفه مصاحفی بعض ۀژیو را آن زینی مهدو). ۶١/٣
 را سـخن نیـا همو). ۵٠: ١۴٠۵( باشد کرده قرائت گونه نیا کوفه اهل ازی کس ام دهینشن: است گفته زین
 بـه قرائـت، ِیاصل ِمنابع در چون نیبنابرا). ۵٨ :همان( است کرده تیروا زین هشام بن خلف وی کسائ از

. دانـست مصاحف ِدومۀ دست ِاختالفات ءجز توان ینم را مورد نیا است، نشده اشاره هیآ نیا دری اختالف
  ).٨٢: ١۴٢٩ (است آورده زخرف ۀسور ۶۶ۀ یآ لیذ در را اختالف نیا.) ق ٣٢٧ د( یانبار ابن

! خدا بر پناه: گفت است؟ مفتوح »همیتأت أن«: گفتمی بصر عالء بن ابوعمرو به: دیگو یرؤاس ابوجعفر. ٢
 رایـز باشد؛ دهیشن ّمکه اهل از را قرائت نیا ابوعمرو کنم یم گمان: دیگو اءّفر. است درست »تأتهم إن«
  .)٣/۶١: تا بی( است خوانده زین آنان بر را قرآن او
 ذو ّبوالحـ «سـبعه انیـقار گـرید و )١٠٢: ١۴٢٨ ،یمهـدو (خوانده »ذا «شام مصاحف مطابق عامر ابن. ٣

  .است حیصح تیروا نیهم رو، نیا از). ۶١٩: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند خوانده »العصف
  ).٣/١١۴: تا بی( میا دهینشنی کس از را» الف «با قرائت ما: دیگو ّفراء. ٤
 عراق و حجاز اهل مصاحف مطابق سبعه ّقراء گرید و است خوانده »ذو «شام مصاحف مطابق عامر ابن. ٥

  .است درست گزارش نیهم پس). ۶٢١: همان( اند ردهک قرائت »الجلل یذ«
 »ًّالکـو «گانـه هفـت انیـقار گـرید و اسـت ردهکـ قرائـت »ٌّلکـو «شـام اهـل مصاحف مطابق عامر ابن. ٦

  .است درست گزارش نیهم نیبنابرا). ۶٢۵: همان( اند خوانده
: ینّالبصری وعند ألف بنقصان “ّربی واأدع ّإنما ُقل”... المدینة أهل مصحف فی ّأن آخرون وزعم«: آورده رهنی. ٧

: اسـت گفتـه یمـصحف تعیـین بـدون داود ابـی ابـن  و)۵۴۶: ١٣۶٩ طـاووس، ابن دّیس( »“ّربی أدعوا ّإنما قال”
 انبـاری، ابـن: ک.ر نیـز ؛۵٨ و ۵٠: ١۴٠۵(“» قل” و “قال”: یقولون ؛“یّرب أدعو ماّإن قال”: فیها ّکلهم اختلفوا«

. انـد دهخوانـ »ماّإن قال«: کسائی و عامر ابن ابوعمرو، نافع، کثیر، ابن ؛»ماّإن قل «حمزه و عاصم). ١٠٠: ١۴٢٩
 ار،یبـس موارد درچون ). ۶۵٧: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( است کرده روایت »ماّإن قل«: ابوعمرو از ابوزید از ابوالربیع

  .مصاحف الفاخت نه است قرائت اختالف انگریب زین مورد نیا شده، یم کتابت »قل «مانند »قال«
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١٧٣  

ّمدثر ۵١     دبرأ ذإ  ١دبرأ ذاإ    دبرأ ذإ لیّوال  ٣٣ /ّ

      ریقوار /رایقوار  ١۵٢ /انسان ۵٢
 /٣رایقوار
    ٤ریقوار

   /٥رایقوار      ریقوار /رایقوار  ١۶ /انسان ۵٣

                                                                 
ــ. ١ ــن دّیســ: ک.ر( یرهن ــوعمرو و) ۵۵٠: ١٣۶٩ طــاووس، اب ــ اب ــه) ١١٧: ١٩٧٨( یدان  ابوحــاتم از نقــل ب

 ذاإ «را آن سـبعه انیقار از کی چیه حال، نیا با. اند ردهک گزارش حمص مصحف ۀژیو را آن یسجستان
َدبر إذا «عاصم از رکابوب و یسائک عامر، ابن ابوعمرو، ر،یثک ابن .اند نخوانده» دبرأ   از حفـص نـافع، و ،»َ

  »دبـرأ ذاإ «البتـه). ۶۵٩: ١۴٠٠ مجاهـد، ابـن( اند کرده قرائت) دال سکون به (»أدبر إذ«: حمزه و عاصم
: ١۴١٢ مکـرم، ــ عمـر( اسـت شـده گـزارش تابعان از گریدی برخ و کعب بن ّیاب مسعود، ابن قرائت در
۵/٢۴٠.(  
 از برگرفتـه امـصار مـصاحف اخـتالف شمار در رای بعد فیرد و فیرد نیای سجستان داود یاب ابن فقط. ٢

  ).۵٨ ـ۵٧ و ۵٠: ١۴٠۵( است آورده امام مصحف
 دیجد و میقد مصاحفۀ هم درکه  اند گفته خلف و) ١٢٧: ١۴٠۵ داود، یاب ابن: ک.ر( یوسف بن رینص. ٣

 تیـروا زیـن لکمتو بن وبیا از یُقطع ییحی بن محمد). ١٨٩: ٢٠١٠ ،یانبار ابن( است بوده ثبت »الف«
 شده یم کتابت »الف «مکه و نهیمد مصاحف و بصره قیعتی ها مصحف و کوفه مصاحف در که کرده
 و) ۵٨ و ۵٠: ١۴٠۵ داود، بـیا ابـن: ک.ر( یکسائۀ حمز بنی عل). ۴۶ـ۴۵: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو( است
 قاسم دیابوعب. شود یم بتکتا» الف «نهیمد و بصره کوفه، مصاحف درکه  اند گفته) ٣/٢١۴: تا بی( ّفراء
 ؛۴۵: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو( است بوده »الف «با حجاز و بصره و کوفه مصاحف در: دیگو زین ّسالم بن

 است بوده »رایقوار کانت «نهیمد اهل قرائت که است آوردهی ُبرح ادیز بن سوادة). ۶٣: ١۴٢٨ ،یمهدو
ــن( ــ اب ــنی ســخاو). ۵۴: ١۴٠۵ داود، یاب ــعتی مــصحف در زی ــا را آن شــام رد قی ــد »الــف «ب   اســت دهی
)١۴٢٣٢: ٢٧.(  
 نینخـست مـصاحف در کـه کرده گزارش.) ق ١٩٢ د( سیادر بن] عبداهللا [از.) ق ٢٠٣ د( آدم بنیی حی. ٤

 سیادر ابن از زینی مهدو). ۴۶: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو ؛١٩١: ٢٠١٠ ،یانبار ابن( است بوده »الف «بدون
 آوردهی ُبرحـ ادیـز بـن سـوادة). ۶۴: ١۴٢٨( اسـت بوده »الف «بدون مصاحف عیجم در که کرده نقل
 ،»ریقـوار «حمـزه). ۵۴: ١۴٠۵ داود، یابـ ابـن( اسـت بـوده »ریقـوار کانـت «عراق اهل قرائت که است
 عـالء بـن ابـوعمرو و عـامر ابـن عاصـم، از حفص و »اًریقوار «یکسائ و نافع ر،یکث ابن عاصم، از ابوبکر

  ).۶۶۴ـ ۶۶٣: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( اند کرده قرائت »رایقوار«
). ١٢٧: ١۴٠۵ داود، یابـ ابن( است بوده ثبت »الف «با امصار مصاحفۀ هم در: دیگو یوسف بن رینص. ٥

 ،یمهـدو( اسـت شـده کتابـت »الـف «کوفـه و حجـاز مـصاحف در ّسالم بن قاسم دیابوعب ۀگفت طبق
 ابـن( خلـف ،)٣/٢١۴: تـا بـی( ّفراء ،)۵٨و ۵٠: ١۴٠۵ داود، بیا ابن( یکسائۀ حمز بنی عل). ۶٣: ١۴٢٨
) ١٠١: ١۴٢٩( یانبـار ابـن و) ۶۴: ١۴٢٨ ،یمهـدو ؛۴۶ــ۴۵: ١٩٧٨ ،یدانـ ابوعمرو ؛١٨٩: ٢٠١٠ ،یانبار
 که است آوردهی ُبرح ادیز بن سوادة. است شده یم رسم »الف «کوفه و نهیمد مصاحف درکه  اند گفته
 طـاووس، ابـن دّیسـ: ک.ر زیـن ؛۵۴: ١۴٠۵ داود، یابـ ابـن (است بوده »رایقوار کانت «نهیمد اهل قرائت
١٣۶٩ :۵۴٨.(  
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  ٢َریقوار  ١ریقوار

 وال /فال     عقبـهایخاف فال  ١۵ /شمس ۵۴
    یخافال و  ٣یخاف

  :٢ و ١ ۀول شمارا جدیها  اساس دادهبر
 آن باعـث مـورد مـورد اسـت کـه شـش ۶٠ مـصاحف امـصار ِالخط  رسمختالف اـ

 ،انـد  موجب تفاوت در قرائت شـدهگرچه زین گری مورد د۵۴. گردد یاختالف قرائت نم
 در ریّ تنـوع و تغـاِلیـقب  بلکـه ازیستض ن از نوع تضاد و تناقاختالف نی مفهوم، اِنظر از
  .گردند ی معنا باز میک قرائات مختلف در هر موضع به که یطور  است، بهیرتعب

 مـورد بـا ١٣ بـصره در ف مـصاح،ینـه موضع بـا مـصاحف مد٨ مکه در حف مصاـ
 و مـصاحف شـام در ، موضع با مصاحف کوفـه٢٢ در نهی مصاحف مد،مصاحف کوفه

 مصاحف مکـه یان اختالف مین کمترنیبنابرا. رندفه تفاوت دا با مصاحف کوورد م٣٧
  اسـتد مـور٣٧ مصاحف کوفه و شام با یان اختالف منییشتر موضع، و ب٨ در ینهو مد

  .)١١٧: ١٩۵۴ ،جفری: قس(
 مـوارد اخـتالف ء جـزتـوان ی را مـ۵٠ و ٣٢، ٣١، ٢٨، ٢۶، ٢٣، ٢٢، ٢٠ یها فی ردـ

                                                                                                                                          
 ثبـت» الف «نهیمد مصاحف در که است آوردهی کسائۀ حمز بنی عل از نقل بهی کوف انیسف بن محمد. ١

 یفـ ّأن آخـرون وزعم«: است آورده زیدآمیترد یعبارت با را آنی رهن). ۵٨: ١۴٠۵ داود، یاب ابن( شود ینم
 طـاووس، ابـن دّیسـ( »ةیـالثان یفـ ألـف ادةیـبز “اًیرقـوار .اًیرقوار”: یأت هل یوف... نةیالمد أهل مصحف
 بنیی حی). ٢٢٩: ١۴٢٧ (است دهید» الف «با را آن شام در قیعتی مصحف در زینی سخاو). ۵۴۶: ١٣۶٩
 ،یانبـار ابـن( اسـت بوده »الف «بدون مصاحف، نینخست در که است کرده گزارش سیادر ابن از آدم
ی تمـام در کـه اسـت کـرده بـازگو سیـادر ابـن از زیـن یمهدو). ۴۶: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو ؛١٩١: ٢٠١٠

  .)۶۴: ١۴٢٨( است »الف «بدون مصاحف،
: ٢٠١٠ ،یانبـار ابن( خلف ،)٣/٢١۴: تا بی( ّفراء ،)۵٨ و ۵٠: ١۴٠۵ داود، یاب ابن( یکسائۀ حمز بنی عل. ٢

ــ ابــوعمرو ؛١٨٩  درکــه  انــد گفتــه ّســالم بــن قاســم دیــابوعب و )۶۴: ١۴٢٨ ،یمهــدو ؛۴۶: ١٩٧٨ ،یدان
 در را کلمـه نیـای ُبرحـ ادیـز بن ةسواد). ۶٣: ١۴٢٨ ،یمهدو( است بوده »الف «بدون بصره مصاحف
 کـه یمـصحف در خلـف). ۵۴: ١۴٠۵ داود، یابـ ابـن( اسـت کرده تیروا »الف «بدون عراق اهل قرائت
 بدون است، شده یمی نگهدار بصره در مالک بن انس آل نزد و بوده کعب بن ّیاب به منسوب آن قرائت

 عـامر ابـن ،»اًیرقـوار «یسائکـ و نـافع عاصـم، از ابـوبکر). ١٨٩: ٢٠١٠ ،یانبـار ابن( است دهید» الف«
 انـد کـرده قرائـت »ریقـوار «ریکث ابن و حمزه و »َریقوار «عالء بن ابوعمرو و عاصم از حفص ،»رایقوار«
  ).۶۶۴ـ ۶۶٣: ١۴٠٠ مجاهد، ابن(
 ابـوعمرو، عاصم، ر،یثک ابن و اند خوانده شام و نهیمد اهل مصاحف مطابق »خافی فال «عامر ابن و نافع. ٣

  ).۶٨٩: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( خود ِمصاحف مطابق »خافی وال «یسائک و حمزه
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 یگـذار در زمان عثمان هنوز مصاحف نقطـه رای ز؛ دانست نه اختالف مصاحفقرائات
 است یکسان هر دو »ینشرکم «و »رکمّییس «الخط ، رسم٢٠ یف در ردنیبنابرا. نشده بود

، ٢۶، ٢٣ یهـا فیـرد: ک.ر(  اسـتشده ی اغلب کلمات کتابت نمدر/ ا/ ۀدیّو مصوت کش
  .)۵٠ و ٣٢، ٣١، ٢٨

 المـصاحف کتاب در.) ق ٣١۶ د( داود یاب ابن مانندی برخ که گفت دیبا حال، نیا با
 ِالخــط رســم اخــتالف و قرائــات اخــتالف از اعــم را »مــصاحف اخــتالف «ِاصــطالح
  ١.اند دانسته مصاحف

ِ قرائت حفص از عاصم را همان قرائت عامـه و جمهـوراگر ـ  کـه می مـسلمانان بـدانّ
: ١٣٧٨ معرفـت، ؛١۶۵: ١٣٩٠ ،یفشارکی لسان(  استدهی متواتر از رسول خدا به ما رسصورت به

 مـورد فقـط در چهـار یعنـی تطـابق را بـا آن دارد؛ نییـشتر بفـه مـصاحف کو،)٢۴٢ـ٢٣۵
 یئکه حمزه و کسا آنجا از. ّ با قرائت عامه متفاوت بوده است)۴٢ و ٣٧، ٣٢، ٣١ یهـا فیرد(
 دو  مـصاحف کوفـه بـر اسـاس قرائـت آنایـاند، گو  مانند هم خواندهرا مورد چهار نیا

  .کتابت شده بوده است

  امصار مصاحف در اختالف شیدایپ لتع

  عثمان زمان در امام مصاحف در معتبر قرائات ثبت. ١
 نـزول اتیـروا از برآمـده را ادشدهی اختالف المصحف رسم و قرائات علم عالمان اغلب
: ١٣٧٩ ،عـسقالنی( داننـد یمـ عثمـان زمـان در قـرآن نیتدو و جمع و حرف هفت بر قرآن

 از. اسـت بـوده اکرم امبریپ میتعل وی وح از برگرفته د،موار نیاکه  معتقدند و )٩/٣٠
 بـه مـصاحف سـپس و شـود ثبـت مصاحف در موارد نیا که داد دستور عثمان رو، نیا

 نیا ثبت علتۀ دربار. )٣٣٣: تا  بید،یابوعب ؛١١٩ ـ١١٨: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو( شوند ارسال شهرها
  :دارد وجود دگاهید دو مصاحف در موارد

                                                                 
ه ک مورد ٢۶جز  رده بهکر کذ» اختالف مصاحف الصحابه«ل یه ذک ی مورد٢۴٠حدود « از داود یابن اب. ١

ه فالن مورد قرائت کح نموده یا تصری موارد یۀ اشاره نموده، در بقها توب بودن آنک به مًاحیا تلوی ًحایتصر
 »رده اسـتکـ نیا  اشـارهنظـر  مـوردِلمـاتکا یـلمـه ک مقـروء بـودن ایتوب کا به می است یفالن صحاب

  ).۶٨/۴٨ش: ١٣٨۴ یلی،اسماع یحاج(
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  معتبر قرائات حفظ و ضبط )الف
 نیتـدو و هیـتهی بـرا ّعفـان بـن عثمـان هکـ بـود بـاور نیا بر.) ق ۴۴۴ د( یدان ابوعمرو

 را) یعربـی ها شیگو( لغات گرید و دیبرگز را شیقر) زبان یا شیگو( لغت مصاحف،
 حـروف نیـا هک بود شده ثابت عثمانی برا. ردکن انتخاب نداشت، ثبوت و ّصحت هک
 هـا آن یگـردآور هکـ دانست و است شده دهیشن امبریپ از و شده نازل خداوند طرف از
 سـبب ارکـ نیـا کـه آنجـا ازی ولـ ست؛ین نکمم کلمات رارکت با جز مصحف کی در

 کـرد نـدهکپرا مـصاحف در را حـروف نیـا شـد، یمـ قـرآن الخط رسم در رییتغ و خلط
  .)١١٩ ـ١١٨: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو(

  شهر هر در جیار) قرائت( تیروا با تطابق تیرعا )ب
  : استمعتقد.) ق ۴۴٠ از پس د( یمهدو ابوالعباس

رو  آن  کـه بـه امـصار فرسـتادند، ازییهـا عثمان و موافقـان او ایـن مـوارد را در نـسخه
دانستند که قرآن بر آن اساس نازل شده بـود  ها را از مواردی می ردند که آنکب یتصو

  .)١٠٣ـ١٠٢: ١۴٢٨( بخواند خود) رائتق( تیروا با مطابق بتواندی قوم هرو دیگر اینکه 

گاهانه کتابت. ٢ گاه یا آ  و شهرت علت به قرائت دو از یک هر ناخودآ
  دو آن کسان یاعتبار
  :دیگو الحمدی ّقدور غانم

 مییبگـو هکـ اسـت تـر یـکنزد تیواقع به قول نیا ده،یپد نیا ریتفس در رسد یم نظر به
 کـهی ا صـحابه نـزد اسـت، شـده تیـارو موارد نیا ِقرائت در کهی وجه دو از یک هر
 حـد یک در رواج و شهرت لحاظ از بودند، عثمان زمان در مصاحف استنساخی متول
 حـرف یـک جـز ایگو و کردند ثبتی مصحف در را یک هر نانیا رو، نیا از. اند بوده

 یـک یعنـی حـرف یـک شـد، یم نوشته امام یها مصحف در آنچه نیبنابرا. اند ننوشته
 و دارد وجـود یمـساو وجـه دو ها آن در هک معدود حرف چند نیا مگر است، قرائت
 نیـا. اند ردهک ثبت گرید یبعض در را یگرید و مصاحف از یبعض در را یکی صحابه

 هـری یکنزد و باال اعتبار علت به ای و است گرفته یم انجام اراده و قصد یرو از ای ارک
 حمـد،( انـد وجـه یـک ۀمنزلـ بـه وجه دو ییگو اند؛ شده یم ثبت مصاحف در وجه دو

١٣٧۶ :۶۴٨(.  
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  دگاهید دو نیای بررس و نقد
 گونـه هفـت بر قرآن نزولی معنا به گانه هفت حروف بر قرآن نزول دگاه،ید نیا در )ًاوال

 کـه یحال در است، بوده متواتر و جیرا صحابه انیم در که شده پنداشته مشخص ِقرائت
 نظـر اخـتالفّ و صحت صدور آن )١۵٧ـ١/١۴۴: ١۴١۶ ،یوطیس( ثیحد نیا مراد و معنا در
 ثیحـد صدور یها نهیزم اساس بر رسد یم نظر به. )١٣٧٨ّمـؤدب، : ک.ر( دارد وجود اریبس

 بـه گونـاگون جهات از آموزان قرآن هک آنجا از گفت توان یم حرف، هفت بر قرآن نزول
 قـرآن آمـوزش یها روش و اهداف و ندا متفاوت گریدیک با روان و زبان ۀجنب دو از ژهیو
 لکشـ آن یریادگی ندیفرا بودن یشناخت روان و آن، زبان ییایزا و یشفاه اصل دو یۀپا بر

 عنـوان بـه قـرآن آمـوزش »یساز آسان «اصل یاجرا و نییتب انگریب تیروا نیا اند، گرفته
 بـر) هـا سـوره و اتیآ لمات،ک فیتصر (قرآن قرائت ۀحوز گسترش و زبان یک آموزش

 زبـان «یریادگیـ نـدیفرا تـا اسـت آن واحـد قرائت و ّمنظم ساختار فظح و تیتثب یمبنا
 قرائـت هفـت بـر قـرآن نـزول انگریـب ،احرف سبعة ثیحد نیبنابرا. گردد لیتسه »قرآن

 انجـام ایـ ننـدک اقدام ها آن تابتک و ثبت به خدا رسول تا ستین آن مانند و مختلف
 بـر شانیـا دیـتأک هکـبل ،)١٢٧ــ ٧٢/٨٣ش: ١٣٨۵ ،یرجبـ( نـدینما سفارش مسلمانان به را آن

 و کدسـتی صـورت بـه اخـتالف، نیکمتـر بـدون تـا بـود قـرآن متن داشتن نگه خالص
 .)۴/٢٢٩٨: ١٣٧۴ ، بن حجاجمسلم( ردیگ قرار مسلمانانی بعدی ها نسل اریاخت در یکنواخت

[=  حـرف هفـت بـر قـرآن: گوینـد مـی مـردم: دیگو صادق امام به یسار بن فضیل
  :فرمود پاسخ در امام! است شده ازلن] قرائت

 نـازل واحد یخدا نزد از و واحد] قرائت [حرف بر قرآن. اند گفته دروغ خدا دشمنان
  .)٢/۶٣٠: ١٣٨١ کلینی،( است شده

  :دیفرما یم باقر امام زین
] ندارد قرائت یک از شیب پس [است شده نازل گانهی یخدا نزد از و است یکی قرآن
  .)همان( است انیراو جانب از] قرآن ئتقرا در [اختالف نیا یول

 ریتـأث تحـت یای سهو اشتباه وی فراموش ای زبان و لهجه ِاختالف سبب به هک یانیراو
 ای وی پرداز نکته و بهیُمطا ِسر ازی گاه ای یریتفس خاصی ها دگاهید و نحو و صرف علم
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 بـه ایـ و )۵٨۴ــ ۵۶٢: ١٣٩٠ ،یفـشارکی لسان( اند خوانده متفاوت را قرآن قرائت، در ییشاذگرا
 اخـد رسـول نـزد هک را ها قرائتی برخ احرف، سبعة ثیحد گاهیجا دنینفهم علت
  .اند پنداشته »قرآن «اند، شده ریتقر و دییتأ گرید یمنظور به

 آن و اسـت یکـی ثیحـد دو هـر از مـراد: است آورده.) ق ١٠٩١ د( یاشانک ضیف
 هکـ آنجـا از  باقر و امام صـادقامام. است قرائت یک یاصل و درست ِقرائت هکنیا
 قرائات اشتباه، نیا ۀیپا بر و اند افتاده اشتباه به احرف سبعة ثیحد فهم در مردم دندان یم

 طبـق بررا  نادرست گمان نیا پندارند، یم حیصح و خدا جانب از شده نازل را گوناگون
 رفاحـ سـبعة ثیحـد و امـامدو  ثیحـد نیب اما. دننک یم بیذکت ثیحددو  نیا

 ّصـحت گـر،ید یمقـام در یهـد ۀائمـ هکـ چرا ؛)١/۴٠: ١٣۶٢( ندارد وجود یمنافات
 را »شـاف ٍافکـ ّلهاک حرفأ سبعة یعل القرآن نزلأ«: احرف سبعةی نبو ثیحد صدور

 راسـت انیـراو: فرمود ثیحد نیای درستۀ دربار یعل امام که چنان اند؛ ردهک دییتأ
َلمتکت ذاإف... حرفأ سبعة یعل القرآن نزلأ«: اند گفته : ١٩۵۴ ،جفری( »...اًصواب انک به ّ
٢١۵(.  

  :دیفرما یم باقر امام
 ًمثـاالأو اًوسـنن اًومتشابه اًمکومح اًومنسوخ اًوناسخ اًینومعا اًوباطن اًظاهر اهللا تابکل ّنإ«

 برقی،( »كهلأو كهل فقد مبهم اهللا تابک ّنأ زعم فمن ا،ًفیوتصر اًحرفأو ًووصال ًوفصال
 و سـنن متـشابه، و مکـمح منـسوخ، و ناسخ باطن، و ظاهر با یسک اگر ؛)١/٢٧٠: ات بی

 نیـیتب او یبـرا مـسائل نیا و نباشد آشنا قرآن فیتصر و احرف و وصل و فصل امثال،
 کهـال را خـود هم صورت، نیا در و بود خواهد مبهم و مجمل او یبرا قرآن نگردد،

  .را گرانید هم و ندک یم

 از متفـاوت و مختلـف شـما ثیـاحاد: گفـت صـادق امـام بـه عثمان بن ّحماد
 حـرفأ سـبعة یعلـ نزل القرآن ّنإ«: فرمود جواب در امام. رسد یم نظر به گریدیک
 یا گونـه به قرآن یعنی ؛)٢/٣۵٨: ١٣۶٢ ،صدوق( »وجوه سبعة یعل یفتی نأ ماملإل ما یدنأو

 مقابـل در و دارد نظر در را خود مخاطبان یها یژگیو و طیشرا ۀهم هک است شده نازل
 طیشـرا بـه توجه با تواند یم مک دستی امام هر رو، نیا از. است ریپذ انعطاف ها آن ۀهم

  .دهد فتوا وجه هفت به ها انسان مختلف
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 نیـا اصـل ۀدربـاری نظـر وحـدت عثمـان، زمان در قرآن جمع شهرت ِرغم به) ًایثان
 ،یبرخـ نـدارد؛ وجـود منداندانش یها دگاهید و اتیروا انیم در آن چگونگی و موضوع

 هم با هکیی تضادها و ها تناقض به توجه با را نیراشد یخلفا زمان در قرآن جمع اتیروا
 داننـد یمـ یجعلـ یا فیضع .)١٠١٧ــ٣/٩٩٠ و ٧٠۶ـ٢/٧٠۵،  ٨ ـ١/٧: تا  بیّشبه، ابن: ک.ر( دارند

 ؛١٣١ ،١٠٣ ،۵١: ١۴٠٧ عاملی، ؛٢۴٩ ـ٢۴٠: ١۴٠١ ی،یخوموسوی  ؛١٩٢ و ١۶: ١٣۶٩ طاووس، ابن دّیس(
  .)٢٧۵ ـ٢۶۴: ١٣٨٩ ،یپاکتچ ؛١١٧ و ١٠٣: ١٣٧٨ حکیم، ؛۴۵ ـ١١/۴۴: ١٩۶٧ الحدید، ابی ابن

  :است باور نیا بر.) ق ۴٣۶ د( یالهد علم یمرتض دّیس
 قرآن رایز د؛یگرد نیتدو و جمع ینونک ِبیترت نیهم به خدا رسول زمان در قرآن همانا
 ...شـد یمـ تیتثب و حفظ زمان همان در آن متن تمام و بود ّتعلم و میتعل یاصل محور
 لیـدال نیا. ردندک ختم و عرضه رمکا امبریپ به بارها را قرآن... صحابه از یگروه

 و اتیـآ و بوده ّمدون و ّمرتب ۀمجموع یک قرآن هکنیا بر دارند داللت یّتأمل کاند با
 و درسـت و معلـوم ِلیـدال نیـا از دینبا نیبنابرا. است نبوده گسسته و ندهکپرا آن سور
 را هـا آن ثیحـد اصـحاب یبرخـ هکـ فیضـع اخبـار یبعض به و دیشک دست یقطع
 انـد، نمـوده اعتماد ها آن به هیحشو و هیامام از یبرخ و ردهک گزارش و پنداشته حیصح
  .)خامس فن: ١٣٧۴ ،یطبرس( ردک اعتنا

 د( یبروجـردی العظمـ اهللاةیآ و )٣٩ ـ٣۴: ١٣٧٣( یعاملی موسو نیالد دشرفیس ّعالمه
  ماسـت دسـت در نـونکا هکـ گونـه بـدان ًقطعـا قـرآن ِجمع  کهمعتقدند زین.) ق ١٣٨٠
 پـس قرآن جمع ِاتیروا یبروجردی العظم اهللاةیآ. است گرفته سامان امبریپ زمان در
 ِجعـل ۀنـیزم یالمـک و یاسـیس مجادالت هک داند یم موضوع و مجعول را امبریپ از
  ؛٣۶٧ــ٣۶۵: ١٣٨٢ راد، مهـدوی ؛١۴۵ ــ۴/١۴۴: ١٣٨۵ ،یدارابـی موسـو( است ردهک مفراه را ها آن
 و ٢۶ـــ ۵: ١۴٢٧ ،یبهبــود ؛١۵١: ١٣٨٨ ،یریشــب ؛٧٨ ـــ١١/۴١ش: ١٣٨٠ ،ییطباطبــای مدرســ: ک.ر زیــن

: ١٣٩١ ،یقدســی رجبــ وی یطباطبــا: قــس ؛ Burton, 1977: 18-19, 160-166, 174-187 ؛ ٨٠ـــ٧٣
  .)١١۶ـ ١/٨٧ش

 اتیـروا نیـا در ،عثمـان زمـان در قـرآن جمـع اتیـروا صدور صحت ِفرض با) ًالثثا
 باشـد، داده را مـصاحف در مختلـف قرائـات ِثبت دستور عثمان کند داللت که یمطلب
 واحـد مصحف یک بری اسالم امت اتحادی برا او هدف با ادعا نیا نیهمچن. ندارد وجود
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. باشـد داشـته مختلف قرائات ابتکت به اشعاری ا گونه به لیذ خبر دیشا. است تضاد در
 قـرآن قرائـت در مـسلمانان اختالف از نهیمد در عثمان سعد، بن مصعب گزارشیۀ پا بر

 دارد اریـاخت در را خـدا کتاب ازی ا نوشته کس هر خواست آنان از و کردی نگران اظهار
 بن دیسع هب آنگاه. رفتیپذ بودند، دهیشن خدا رسول از افراد که رای قرائات عثمان. اوردیب

ی رو از. سدیـبنو ثابـت بن دیز و کند امال که داد دستور بود همه از تر حیفص که عاص
: تـا بـی ّشـبه، ابـن( دیـگرد عیـتوز انیسپاه انیم و شد کتابت اریبس یمصاحف مصحف، نیا
  .)٣٢ـ٣١: ١۴٠۵ داود، یاب ابن: ک. رزین ؛٣/٩٩۴

 ابـوبکر زمـان در قـرآن جمـع تیروا با شتریب فوق خبر ّاول قسمتکه  گفت دیبا اما
 عثمـان زمـان در قـرآن جمع ِاخباری فضا با و )١۵ ــ١٢: ١۴٠۵ داود، یاب ابن( است هماهنگ

  .نداردی همخوان )١٠١٧ـ٣/٩٩٠: تا بی ّشبه، ابن(
عثمـان «: که گفته است.) ق ۴۴٠ از پس د( یمهدو ابوالعباس دگاهیدۀ دربار) ًارابع

ه دستور نوشـتن و ک ییها  را در نسخهین اختالفید چنردنکه با نظر او توافق ک یسانکو 
ی قـوم هـر تا ...ردندک بیتصو رو آن از بود، داده مختلف یها را به شهرها فرستادن آن

 مطـرح هـا پرسـش نیـا ،)١٠٣ـ١٠٢: ١۴٢٨ ،یمهدو( »بخواند خود) قرائت( تیروا با مطابق
 تیـتثب امـصار آن از یـک رهـ در جیرا ِقرائت امام، مصاحفیۀ ته از قبل ایآ که شود یم

 استنـساخی بـرا عثمـان کـهی انجمنـ در ایـآ داشـتند؟ی دسترس آن به همگان و بود شده
 در را شـهر آن قرائـت تـا داشـت وجودی ا ندهینمای شهر هر از گرفت نظر در مصاحف
 نخست ۀسد اواخر در که را گانه هفت انیقار قرائت توان یم ایآ کنند؟ ضبط مصحفشان

 دانـست؟ عثمان زمان در امصار آن در جیرا قرائات همان ستند،یز یمی رقم دوم ۀسد و
ی هـا مـالک ۀدربار انیقار نظر اختالف و اریاخت ۀمسئل و قرائات نیتدو ِخیتار به توجه با

 انیـقار قرائـت و یافـت دسـت قرائـات آن بـه تـوان ینمـ رسـد یم نظر به قرائاتی درست
 دگاهیـد نیبنـابرا. دانـست عثمـان زمـان در همنطقـ آن در جیـرا قرائت نیع را گانه هفت

 ،واحدی مصحفیۀ ته در عثمان اقدامی اصل علت رایز ست؛ینی رفتنیپذی مهدو ابوالعباس
 در. گرفـت یم نشئت ها آن از که بود مختلف یقرائات و مصاحف اختالف نیهم وجود
 دمیـد چـون: اسـت آمـده گونـه نیـا مصحف چهار نیتدو علت امصار، به عثمانۀ نام
 بری گروه و مسعود ابن قرائت بری بعض و ابودرداء قرائت اساس بر امصار اهل ازی برخ
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 زشـتی ا دهیـپد را نیـا است، مختلف گرییکد با که خوانند یم سیق بن عبداهللا حرف
 چهـار نیـا استنـساخ بـا گـرفتم میتـصم پـس. دمیترسـ اسـالم ّامـت اختالف از و دمید

 در اخـتالف راه اسـت، شده کتابت خدا رسول یامال با کهیی ها ورقی رو از مصحف
  .)٩٩٨ ـ٣/٩٩٧: تا بی ّشبه، ابن( شود بسته قرآن

  :است گفته و کرده حیتصری مهدو دگاهیدی نادرست به زین یلیعق ابوطاهر
 تـا نـشد نوشته شد، فرستاده آنجا به مصحف هک یشهر قرائت با مطابق مصحف رسم
 داده نـسبت شهر یک مصحف به هک ییزهایچ مرجع. باشد شهر آنی اهال ِقرائت ِتابع

 نیچنـ ًغالبـا هکـ اسـت موافق مصحف با قرائت یگاه هک است مسلسل تیروا شده،
  .)۶۵٢: ١٣٧۶ حمد،( ندارد یبیع و است متفاوت یگاه و است

  عثمان زمان در امام مصاحف کنندگان استنساخی سهو اشتباهات .٣
  :دیگو.) ق ٢۴٠ د( یف ثقفیرل بن طید بن جمیبة بن سعی قتیرجاء بلخ ابو

 ِسْمَّالـشَو  ۀاو در نمـاز سـور.  بـودمر همـسفهیاز اسکندر.) ق ١٧۵ د(  بن سعدیثبا ل
 ینـه مطـابق مـصاحف اهـل مد»بــهاْفال یخـاف عق«  آخر آن راۀی را خواند و آاَاهََُو

: ٢٠٠٨ ،یمــستغفر( ١داننــد ی قرائــت را اشــتباه کاتــب مــنیــاهــل عــراق ا. قرائــت کــرد
١/۴۵٧(.  

ی سـهو اشـتباهات ازی ناشـ را اخـتالف مـورد ۶٠ نیـا توان یم ایآکه  دیپرس دیبا اما
 توجـه بـا باشد مثبت پاسخ اگر دانست؟ عثمان زمان در امام مصاحف کنندگان استنساخ

 و انـدک اریبـسْاین اشتباهات  قرآن، متنی باال اریبس حجم و زمان آن در کتابت ابزار به
 کلمات درست نگارش بری وح کاتبان کمک به عثمان حال، هر به. است صفر حد در

  :دیگو عثمان،ۀ آزادشد غالم ،یهان .داشت نظارت قرآن
 اسـتخوان بـا مـرا عثمـان. کردنـد یمـ عرضـه او بر را مصاحف که بودم عثمان نزد من

 را »ه «)٢۵٩ /بقـره( »ّتـسنی لـم «بـه ّیبُا. فرستاد کعب بن ّیُابی سو به گوسفند کتف
 ،)١٧ /طارق( »نیافرکال فأمهل «از و »ل «کی )٣٠ /روم( »للخلق لیتبد ال «از و افزود

  .)١٠٠٢ـ٣/١٠٠٠: تا بیّشبه،  ابن: ک.ر نیز ؛٢٨٧ـ٢٨۶: تا بی د،یابوعب( کرد حذف را »أ«

                                                                 
  .کردند یم قرائت اَـھَبْقُع ُافََ َالَو  را هیآ نیا عراق انیقار. ١
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  عثمان از پس منطقه هر در مشهور قرائت درج .۴
 یـد توح معتقدنـد کـه کتابـت مـصحف، پـس ازنی قـرای بعـضبـه توجه با یبرخ) الف

 بـر اسـاس ، چهـارمۀ در آغـاز سـدگانـه  قرائات هفتیتمصاحف در زمان عثمان تا تثب
ّ مثال، کتابت مصحف ابن بواب در ی براچه ؛ هر منطقه بوده استِجیقرائت مشهور و را

 اسـماعیلی، حـاجی( اسـت.) ق ١۵۴ د( ی قرائت ابوعمرو بن عـالء بـصراساسبر . ق ٣٩٠
 یـان قارز ا،.)ق ١٢١ د( یالبـکس یة بن قیعطکه شده   گفتهنیهمچن. )۶٨/۶٢ش: ١٣٨۴

 اهـل دمـشق اصـالح ی مصاحف را بر اسـاس قرائـت خـود بـرا، ابن عامرِتراز شام و هم
  .)١۶۵: ١۴٠۶ ،یمقدس ةابوشام( نموده است

 کـه همـواره دهـد ی نشان مها  و مصاحف شهر آنگانه  هفتانی قرائت قاری بررسّاما
 ابـوعمرو رو، نیـا از. یـستن با مصحف شهرشان برقـرار ن قرائت آناانی می مساوینسبت
  : گفته استیاند

 آن ِ مـصاحفِالخـط  قرائت پیشوایان قرائت شهرها به کیفیـت رسـمبه توجه توانیم با ما نمی
 در دست داشته باشیم؛ زیـرا ها  صحیح از مصاحف آنی روایتاینکه  مگرمیابیشهرها یقین ب
ً مـثال ابـوعمرو ؛ستیـابق با رسم مصحف شهرشان ن مط،اری بسی در مواردها قرائت آن

 ، در»یعبـادی«:  خوانـده»اءیـ« را بـا )۶٨ /زخـرف( مُکْیَلـَع ٌفْوَ خـَ الِادَبِـعَی  ۀیبن عالء آ
 /منـافقون( َنيِِاَّ الـصَنِ مـْنُکـَأَو  یۀ است و آ»اءی« مصحف اهل بصره بدون هک یحال
 در تمـام مـصاحف بـدون هکـ یحـال  در،»کونأو«: وانده و نصب خ»واو« را با )١٠
 ۀ از مـاد»واو« بـا )١١ /مرسـالت( ْتَتِّقُأ ُلُسُّا الرَذِإَو  ۀی و با جزم آمده است و در آ»واو«
  . آمده است»الف« در تمام مصاحف با هک یحال  در، خوانده»ّوقتت«: »وقت«

  :دهد ی و سپس ادامه مآورد یگر می دییها او مثال
 احف مـصی از هجـای مـواردیه بـه گـردآورکـام  دهیـن خـود د را از معاصرایسانک
 راه، نیـاند و از ا و آن را اصل قرار داده ه پرداختشده، گذاشته  فرویها اساس قرائت بر

 نـسبت ها  به مصاحف شهر آن،ان آمدهیه در قرائت قارک را شده ه کاستای افزوده ِموارد
 ؛ و دانش انـدکیدقت یت، بی رواهب از توجه نکردن ی است ناشین اشتباهی او اند داده
ه از کـ ی مگـر بـا خبـرکـردن حاصـل یقـی المصاحف م رسی به چگونگتوان یرا نمیز
 هن علـم کـیـه از دانشمندان متخصص اکح ی صحیتیا روایان گذشته نقل شده یشوایپ

  .)١١٨: ١٩٧٨ ی، دانابوعمرو( ده باشدی رسدارند،  مطمئن و امانتْدر نقل



  

یم
زان

ف 
تال
 اخ

صار 
ف ام

صاح
م

و
 آن
لل
 ع

/ 
شها

ژوه
پ

١٨٣  

 کـهیی شهرها و عثمان زمان در شده استنساخ ِمصاحف تعداد در که آنجا از نیبنابرا
 یعقـوبی، ؛٩٩٨ ــ٣/٩٩٧: تـا بـی ّشـبه، ابـن( است نظر اختالف شد، فرستاده مصحف ها آنی برا

 زین و )۴۶۴ـ۴۵٩: ١٣۶٢ ار،یرام ؛١٩: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو ؛۴۴ـ۴٣: ١۴٠۵ داود، یاب ابن ؛٢/١١٨: ١٣٨٧
 اسـت ردهکـ مقابله هم با و دهید کینزد از را مصاحف ۀهم هک است ردهکن ادعا یسک
 را خود زمان مصاحف ِاختالف مکتوبات، نیا بسا چه .)۶٨/۵۴ش: ١٣٨۴ ،یلیاسـماع یحاج(

  :سدینو یمتونسی  یمارغن. ندارند امام مصاحف بای ارتباط و کنند یم گزارش
 نقل میمستق ورط به یعثمان مصاحف از اند گفته را چه هر رسم علم انیشوایپ هک بدان

 هکـ بـسا و اسـت بـوده مـصاحف نیـا از یکـی از شانیـا ییبـازگو بسا چه و اند ردهکن
 بـه بـسا چه و اند ردهک بازگو را یسخن شده، مصاحف آن از هک ییها تیاکح اساس بر
 هکـنیا گمـان بـه و نمـوده اعتماد عراق و شام و هکم و نهیمد یها مصحف از یک هر
 شده، نگاشته فرستاده شهرها نیا به عثمان هک یصاحفم همان یرو از ها مصحف نیا

  .)١٢: ١٩٧۴( اند ردهک نقل را یمطالب

  ایـ ٩٠ د( هیـابوالعال شـامل نفـره پـنجی انجمنـ به.) ق ٩۵ د( یثقف یوسف بن ّحجاج
 بـه) سیخوشـنو کاتبـان از (نـارید بـن کمالـ و اصـمع ابـن ،یجحدر عاصم ،.)ق ٩۶

 بـود، عثمـان آل نـزد کـه عثمـان مصحفی رو از تا داد دستوری بصر حسنی سرپرست
 بـا کـه عثمـان مصحف بر مصاحف نیا ۀعرض و استنساخ از پس. سندیبنو رای مصاحف
 ،یبـاقالن( شـد رفـع ها آن اشکاالت و ها یکاست و گرفت صورتی جحدر عاصم اشراف
 سـاخت روانـه نـهیمد بـه را بزرگی مصحف و فرستاد امصار به را ها آن ّحجاج )٩۶: ١٩٧١

 گفتــه، شیپــ ِکتــب دیشــا رو، نیــا از. )٢/۴٣٩: ١۴٢١ ی،ّمکــ ابوطیــب ؛١/٧: تــا بــی ّشــبه، ابــن(
 منـابع گزارش باشد نظر نیا دّیمؤ تواند یم آنچه. کنند یم انیب را مصاحف نیا اختالف

ِّربْالـ ِىف مُْکُِّريَسُـ یِذَّال َوُه یۀ آ در کوفه و نهیمد با شام مصاحف اختالف از  )٢٢/ یـونس( ِرْـَْلاَو َ
 دمـشق،ی قـار عامر، ابن قرائت مطابق »ینشرکم «شام مصاحف در شده گفته که است
 انیـقار ۀیـبق قرائـت ِمطابق »مکرّیسی «مصاحف ریسا در و )٣٣١: تـا ، بیدیابوعب( است بوده
 توجـه بـا حال. )١٠٨: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو ؛۵۵: ١۴٠۵ داود، یاب ابن ؛٣٢۵: ١۴٠٠ مجاهد، ابن( سبع
 ؛١۵٨: ١۴٠۵ داود، یابـ ابن( است شده آغاز ّحجاج زمان در مصاحف ِیگذار نقطه نکهیا به

 اسـت؛ دوره نیـا بـه مربـوط گزارش نیا ،)۴٩۵: ١٣٧۶ حمد، ؛٢٩٠ و ٨۵: ١۴٢۶ ،یّمک ابوطالب
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 ثبـت مـصاحف اخـتالف ءجـز دینبا بود یم عثمان زمان مصاحف از یگزارش اگر رایز
 بـوده کـسان یدو هـر »ینـشرکم «و »رکمّیسیـ«ی ارشنگ شکل زمان آن در چون شد، یم

  .است

   مصحف اماما مصاحف امصار بۀسیمقا) ۵
 ِ اختالف مصاحف امصار زمان خود را با مصحفگفته، شی است مؤلفان منابع پممکن
. اند  است، گزارش کردهه عثمان مشهور بودیا مسلمانان که به مصحف امام انی میرسم

مسلم بـن مان بن ی سلعیابوالربو .) ق ١۶١ پس از د( والجهماب بن صخر بن اسیاخالد بن 
 بـا مـصحف نـهی مـصاحف اهـل مدِاختالف مورد ١٢ ،.)ق ١٧٠ پس از د( یّجماز زهر

 ، مـورد١٢ ین در ازیمصاحف اهل شام ن. )۴٧ـ۴۶: ١۴٠۵ داود، یاب ابن(  استآورده راعثمان 
، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٠، ١۶، ١٠، ٨، ٧، ۵ ،۴ یهـا فیـرد، ٣جدول شـمارۀ ( ندا با مصحف عثمان متفاوت

  .)٣۵ و ٣٢
 و او دمی مصحف عثمـان پرسـۀدربار ]بن انس [کاز مالکه  ید ابن وهب گوگرچه

 تیـ رؤِ جـا گـزارشنی در چنـدیدانـ ابـوعمرو .)۴۴: همـان(  رفته استیناز بکه گفت 
 از دیـیز بـن دیاسـ و ی ابوحـاتم سجـستان،ی بن حـارث، عاصـم جحـدریییح ید،ابوعب
، ۵٩، ۴۵، ٢٩: ١٩٧٨ ،یدان ابوعمرو: ک.ر( است را آورده عثمان همان مصحف ایف امام مصح

 مصحف م،ییر اگر سخن مالک را بپذینبنابرا. )١١٧ و ١١٢ ،١١٠ـ١٠٩، ١٠٧، ١٠۶، ١٠٢ ،٩۶ـ٩۴
 بـا مـصحف آن ی هماهنگۀدهند  نشاناند، دهی که آن را دی عثمان در سخن کسانیاامام 
  .است صدر اسالم درامام 

  
  
  
  
  
  
  
  

  امام مصحف ِالخط رسم از دهیرس اتیروا) ٣ۀ شمار جدول

یرد
  کلمه در مصحف امامالخط رسم  یهآ/ سورهف

  یّحت  ...و ۵۵ /بقره  ١
  کمیخطـ  ۵٨ /بقره  ٢
  براهـمإ  ...و ١٢۴ /بقره ٣
ّ وصی بها َو  ١٣٢ /بقره  ۴   براهـمإَ
  لی مغفرةإسارعوا و  ١٣٣/ عمران آل  ۵
  جزؤا  ٣٣ و ٢٩ /مائده  ۶
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  منواآیقول الذین و  ۵٣ /مائده  ٧
  َّ یرتد منکممن  ۵۴ /مائده  ٨
  وضعواأ وال  ۴٧ /)توبه (برائت  ٩
  اًخذوا مسجدّالذین اتو  ١٠٧/)توبه (برائت ١٠
  ١لنظر  ١۴ /ونسی ١١
  أتی  ١٠۵ /هود ١٢
  هللا حاش  ۵١ و ٣١ /وسفی ١٣
  یفنج  ١١٠ /وسفی ١۴
  الکفر  ۴٢ /رعد ١۵
َجدأل  ٣۶ /کهف ١۶    منهااً خیرّنَ
  ینج  ٨٨ /اءیانب ١٧
  اًخرج  ٧٢ /مؤمنون ١٨
   هللاسیقولون٨٩  و٨۶ ،  ٨۵ /مؤمنون ١٩
   علی العزیزلّوتوک  ٢١٧ /شعراء ٢٠
  الظنونا  ١٠ /احزاب ٢١
  سـلونی  ٢٠ /احزاب ٢٢
  الرسوال  ۶۶ /احزاب ٢٣
  الیالسب  ۶٧ /احزاب ٢۴
  ٢لؤلؤ  ٣٣)/ مالئکه( فاطر ٢۵
  مناص نیتح وال  ٣ /صاد ٢۶
َظهر فی األُن یأ وأ  ٢۶ /مؤمن ٢٧   رضِ
  یدیکمأ کسبت فبما  ٣٠ /شوری ٢٨

                                                                 
 گفتـهی سیـع بن محمد که طور همان بلکه ،نشده ثبت گونه نیای مصحف چیه در: دیگو یدان ابوعمرو. ١

 ،انـد کـرده قرائـت »ن «دو بـا گانه هفت انیقار ۀهم. است آمده »نون «دو با دیجد و میقد مصاحف در
  .)٩۴: ١٩٧٨ (است آمده »ّلنظر «که عامر ابن از اسنادش با وبیا از ارکب بن دیعبدالحم تیروا در جز

 ؛٧٣: ١۴٢٩ ،یانبـار ابـن( اسـت بوده »الف «بدون »لؤلؤ «،امام مصحف درکه  گفتهی جحدر عاصم. ٢
 اعـرج از زیـن دیاس. است کرده گزارش »الف «با را آن نافع از قالون اما ،)۴٨ ـ۴٧ :١٩٧٨، یدان ابوعمرو

). ۴٧ :١٩٧٨، یدان ابوعمرو( کنند یم کتابت »الف «با جا همه در را »لؤلؤا «نهیمد اهل که کرده تیروا
 ّلکـ«: اسـت بـوده گونـه نیـا مـصاحفۀ همـ در که دیآ یبرم دییز بن دیاس از وبیا بن بشار گزارش از

 ابـن( »كذلـ تبونیک نةیالمد أهل ّوإن اآلخرة الواو بعد اًألف هیف تبونیک ّفإنهم “اللؤلؤا” هیف القرآن یف موضع
  .ستینی رفتنیپذی جحدر عاصم تیروا نیبنابرا). ١١۶: ١۴٠۵ ،داود یاب
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  جزؤا  ۴٠ /یشور ٢٩
  نفس األیتشته  ٧١ /زخرف ٣٠
   العصفذو  ١٢ /رحمن ٣١
   الحمیدّ هو الغنی اهللاّنإف  ٢۴ /حدید ٣٢
  قل  ٢٠ /ّجن ٣٣
  رایقوار  ١۶ـ١۵ /انسان ٣۴
   یخاف عقبـهاوال  ١۵ /شمس ٣۵

 هّیـرو وحـدت نبودن وی شانیپر لیدل تنها نه امصار مصاحف اختالف کتب نیابرابن
 عالمـان و انیـقاری بـاال اریبـس تیاسّحـس و دقـت انگریـب بلکـه ستیـن قرآن کتابت در

 سـپردهی بعـدی هـا نـسل بـهی دار امانت کمال با وی درست به قرآن متن تا استی اسالم
 قرآن آموزش نظامی گذار انیبن در خدا لرسو ۀمانیحک میتعال ۀجینت ،همه نیا. شود
. اسـت آن صحت از نانیاطمی برا مصحف و قرائت ۀعرض آن عناصر ازی یک که است
 بـر بودنـد، نوشته و گرفته فرا هک رای یها سوره و اتیآ ْآموزان قرآن ،یآموزش نظام نیا در

 قرآن تابتک و قرائت تفاوت به شتریب توجه ضمن تا ردندک یم عرضه او مصحف ای معلم
 احتمـالیی هـا فزونـی و هـا یاسـتک وی نگارشـی خطاهـا آن، الخـط رسمی ها یژگیو و

 جملــه از امبریــپ ارانیــ ازی گروهــ«: دیــگو یمــ ابواالحــوص. شــود معلــوم مصحفــشان
. )٢/٢۶١: ١۴١٠ سـعد، ابـن( »پرداختنـد یمـ مـصحفۀ عرض بهی ابوموس دار در مسعود ابن
 مصحفـشان بای اریبس افراد و ردک یم عرضه را قرآن رمضان ماه در دیزب«: دیگو انیسف
 و مجاهـد«: دیـگو زیـن بـهیعت بن مکح. )١٧۵: ١۴٠۵داود،  ابن ابی( »شدند یم جمع او نزد

؛ ١٠٧: تـا بـیابوعبیـد، ( »ردنـدک یمـ عرضه را مصاحف مردم ازی گروه و لبابه یاب بن عبدة
  .)۵٣: ١٩٨٨ضریس،  ابن

 از نقـل به )٣٣٠: تا بی( القرآن فضائل در ّسالم بن قاسم دیابوعب گزارش بسا چهبنابراین 
 اسـت، گونـه نیـا شـام اهـل مصاحف از حرف ٢٨ است گفته که.) ق ٣٢ د( ابودرداء

 نهیمد در صحابه بارک مصاحف و شام اهل مصحف انیم هک باشد ییها اختالف به ناظر
 مـصحف صاحب عثمان از قبل شام اهل رایز است؛ داشته وجود عمر خالفت زمان در

. داشتند ژهیو یاهتمامی اسالم مناطق ریسا مانند آن الخط رسم صحت به نسبت و بودند
  :است آورده داود یاب ابن
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 با که رای مصحف تا شد نهیمد وارد عمر عهد در دمشق مردم ازی گروه همراه ابودرداء
 عرضه تثاب بن دیز و کعب بن ّیاب ، یعل جمله از نهیمد اهل بر بودند آورده خود
  .)٧١٠ـ٢/٧٠٩: تا بی ّشبه، ابن: ک.ر زین؛ ١٧۴: ١۴٠۵( کنند

  یریگ جهینت
 باعـث آن مـورد شـش کـه اسـت مـورد ۶٠ امـصار مـصاحف ِالخط رسم اختالف ـ

 از انـد، شـده قرائت در تفاوت موجب گرچه گرید مورد ۵۴ و گردد ینم قرائت اختالف
  .ندریتعب در ریتغا و ّتنوعی نوع لکهب ندستینیی معنا تناقض و تضاد انگریب ،یمفهوم نظر
 را امصار مصاحف اختالف سبب که مشهور نظر اثباتی برا ّموجه و روشن یلیدل ـ
  .نشد افتی داند، یم عثمان زمان در امام مصاحف در معتبر قرائات ِثبت از

 بـه کـه میبدان مسلمانان جمهور و ّعامه قرائت همان را عاصم از حفص قرائت اگر ـ
 مصاحف ِالخط رسم صورت نیا در است، دهیرس ما به خدا رسول از اترمتو صورت
 ّعامـه قرائـت بـا مـورد چهـار در فقـطی یعنـ دارد؛ قرائـت نیـا با را تطابق نیشتریب کوفه

ی مقـری کـسائ و حمـزه ،عاصم از پس چون زین مورد چهار نیا در. است بوده متفاوت
 شـده کتابـت دو آن قرائـت اسـاس بر کوفه مصاحف اند، خوانده هم مانند و بوده کوفه
  .است
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  یشناس تابک
تبـة ک، مـصر، ممتان فی علـوم القـرآنّمقدشده در  ، چاپالمبانی فی نظم المبانی، )ّمصحح(جفری، آرتور  .١

  .م ١٩۵۴، یالخانج
دار بیروت، م، ی ابراهحمد ابوالفضلوشش مک، به البالغه شرح نهجعبدالحمید بن هبةاهللا، الحدید،  ابن ابی .٢

  . م١٩۶٧ه، یتب العربکاء الیحا
  . ق١۴٠۵ه، یتب العلمکال روت، داری، بالمصاحف، داود، عبداهللا یابن اب .٣
 دار روت،یـب ،یمهـدل احمد قیتحق ، Uاهللا کتابی ف االبتداء و الوقف ضاحیا ،ابن انباری، محمد بن قاسم .۴

  .م ٢٠١٠ ه،یالعلم الکتب
  . ق١۴٢٩حده، الشارقه، ّ المتةمارات العربیاال، تحقیق حاتم صالح الضامن، مرسوم الخط، همو .۵
 مؤسسة الرسـاله، روت،یب، ی افغاندیسع یق تحق،اتء القراحجة عبدالرحمن بن محمد، ابوزرعه زنجله، ابن .۶

  .ق ١۴٠٢
  . ق١۴١٠ صادر، دار روت،یب عباس، احسان قیتحق ،الکبری الطبقاتمحمد، ابن سعد،  .٧
  .تا م محمد شلتوت، بییق فهی، تحقّتاریخ المدینة المنورهّابن شبه، عمر،  .٨
 غـزوه وشـشک به ،هبالمدین انزل ما و بمکة القرآن من انزل ما و القرآن فضائل وب،یا بن محمد س،یضر ابن .٩

  .م ١٩٨٨ ر،کالف داردمشق،  ر،یبد
  .ق ١۴٠٠ المعارف، دارقاهره،  ف،یض یشوق قیتحق ،اتءالقرا فی السبعة ،یموس بن احمدابن مجاهد،  . ١٠
 ۀگنجینـ، یوشش ابوالقاسـم امـامک به ،»رسم القرآن« احمد بن حسین،بن ر ک، ابوبیشابوری نابن مهران . ١١

، تهـران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد ی جهرمـیمهدیدوشـش سـک، بـه )١ علوم قرآنی و روایی (٣بهارستان 
  .ش ١٣٨٠، یاسالم

  .ق ١۴١٧ ه،المعرف روت، داری رمضان، بمیابراهق ی تحق،الفهرستسحاق، ا محمد بن م،یند ابن .١٢
 ی عبـدالموجود، علـاحمـد عادل یق تحق، المحیط فی التفسیرالبحروسف، ی محمد بن ،ی اندلسانیابوح . ١٣

  . ق١۴٢٢، هی العلمتبکال داربیروت، محمد معوض، 
 مجمـعّمنـوره، النـة یمدال ال، احمد شرشیق تحق،یل لهجاء التنزیین التبمختصر ، بن نجاحیمان سلابوداود .١۴

  . ق١۴٢٣ فهد، کالمل
ار یـ طیـق تحق، الوجیز الی علوم تتعلق بالکتاب العزیزالمرشدل، ی، عبدالرحمن بن اسماعی مقدسوشامةاب .١۵

  .ق ١۴٠۶النشر،   للطباعة وکی الترانةی قوالچ، آنکارا، دار وقف الدیآلت
یـد وصـف القلوب فـی معاملـة المحبـوب و قوت ،ی، محمد بن علیّک مابوطالب .١۶ یـق المر لـی مقـام ا طر

  .ق ١۴٢۶، هیتب العلمکال داربیروت، ، یالکی المیابراه عاصم قیتحق، التوحید
  . ق١۴٢١ ه،یلم العتبکال داربیروت،  ،خبار البلد الحراما الغرام بشفاء احمد،، محمد بن یّک مبیابوط .١٧
الـدین، دار  ، تحقیـق مـروان العطیـه، محـسن خرابـه و وفـاء تقـیالقـرآن فـضائلّبن سالم، ابوعبید قاسم  .١٨

  .تا  بیروت، بی-کثیر، دمشق ابن
، یق محمـد صـادق قمحـاویـ، تحقالمقنع فی رسم مـصاحف االمـصار د،یسع بن عثمان ،یدان ابوعمرو .١٩

  . م١٩٧٨، هیات االزهریّلکتبة الکقاهره، م
ه، یندرکق محمـد زغلـول سـالم، اسـیـ، تحقنکت االنتصار لنقل القرآنب، ی، ابوبکر محمد بن طیباقالن .٢٠

  .م ١٩٧١منشأة المعارف، 
  .تا ، بیهیتب االسالمکال ، دارینین حسیالد جاللیدوشش سک، به المحاسنمد بن محمد، ، احیبرق .٢١
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 روت، داریـ، بثقافتـه عنـد الـشیعة االمامیـه تدوینـه و تـاریخ نـشره و معرفة الحدیث و ، محمدباقر،یبهبود .٢٢
  .ق ١۴٢٧، یالهاد

  .ش ١٣٨٩،  م صادقانجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه اماتهران، ، نقد متن پاکتچی، احمد، .٢٣
 قرائت و کتابت قرآن از عـصر نـزول ۀبررسی تعامل و تقابل بین دو حوز«، محمدرضا، یلیاسماع یحاج .٢۴

  .ش ١٣٨۴، تابستان ۶٨ۀ ، شمارمطالعات اسالمی، »اتئتا تسبیع قرا
  .ش ١٣٧٨ان، ی، تهران، تبکی فشاری لسانی محمدعلۀ، ترجمعلوم قرآنیمحمدباقر، یدم، سکیح .٢۵
  .ش ١٣٧۶اسوه، تهران، ، یعقوب جعفری ۀ، ترجمالخط مصحف رسمّ قدوری، حمد، غانم .٢۶
  .ش ١٣۶٢ ر،یبکریام تهران، ،قرآن تاریخ محمود، ار،یرام .٢٧
  .ش ١٣٨۵ ،٧٢ ۀشمار ،اسالمی مطالعات ،»سبعه احرف اتیروا صدور یها نهیزم «محسن، ،یرجب .٢٨
 للتـراث، ةالـصحاب دار طنطـا، ،دیسـع نـصر قیتحق ،لهیالعق کشفی ال لةیالوس بن محمد، ی، علیسخاو .٢٩

  . ق١۴٢٧
  .ق ١٣۶٩ ه،یدریالح نجف، ، السعودسعد، ی بن موسی طاووس، علابن دّیس .٣٠
  ـب البغـاء، دمـشقیـ دیوشـش مـصطفک، بـه االتقان فی علوم القرآن،  عبدالرحمننیالد ، جاللیوطیس . ٣١
  . ق١۴١۶ر، یثک روت، دار ابنیب
نقـصان و زیـادت  هـای دیـرین دربـارۀ عـدم از سـتیزهپیوست مقالۀ بررسی کوتـاه «شبیری، سیدجواد،  .٣٢

یدی، »قرآن   . ش١٣٨٨، تهران، بصیرت، ه و امامیهمقاالتی در تاریخ ز
، قم، یبر غفارکا یوشش علک، به الخصال،  بن حسین بن موسی بن بابویه قمیید بن عل، محمصدوق . ٣٣

  . ش١٣۶٢ قم، ۀی علمۀن حوزی مدرسۀجامع
 بـر قرآن نزول ثیحد ۀیپا بر قرآن جمع اتیروای بازخوان «،یقدس یرجب محسن و دکاظمیس ،ییطباطبا .٣۴

  .ش ١٣٩١ تابستان و بهار ،١ۀ شمار ،ییروا وی قرآن مطالعات ،»حرف هفت
  .ش ١٣٧۴، تهران، ناصرخسرو، مجمع البیان لعلوم القرآن، فضل بن حسن، یطبرس .٣۵
  . ق١۴٠٧، یالنشر االسالم، قم، مؤسسة ّحقائق هامة حول القرآن الکریم، یمرتضیدجعفر، سیعامل .٣۶
 ،بین الخطیالد  به کوشش محب، الباری شرح صحیح البخاریفتح،  بن حجری احمد بن عل،یعسقالن .٣٧
  .ق ١٣٧٩المعرفه،  روت، داریب
 القـراءات و اشـهر ی، مـع مقدمـة فـات القرآنیـهءمعجم القرارم، کم  عبدالعال سالم وعمر، احمد مختار .٣٨

  . ق١۴١٢ّالقراء، تهران، اسوه، 
  .تا ، بی تهران، ناصرخسروی، شلبلی عبدالفتاح اسماعیق تحق، القرآنیمعان اد،ی بن زیییح اء،ّفر .٣٩
، یوشـش ابوالحـسن شـعرانک، بـه الصافی فی تفسیر القرآن، یمرتض شاه بن محسنمحمد ،یاشانکض یف .۴٠

  .ش ١٣۶٢ه، ی اسالمیفروش تابکتهران، 
  .ق ١٣٨١تبة الصدوق، ک، تهران، میفاربر غکا یوشش علک، به الکافیعقوب، ی، محمد بن ینیلک .۴١
، )گـزارش، بررسـی، مقایـسه، آمـوزش و پـژوهش( ات سبعئّقراء سبعه و قرا، ی، محمدعلکی فشاریلسان .۴٢

  .ش ١٣٩٠تهران، اسوه، 
  .م ١٩٧۴القرآن،  قاهره، دار ،دلیل الحیران شرح مورد الظمآنبن احمد،  می، ابراهی تونسیمارغن .۴٣
 محمـدکاظم ۀ، ترجمـ» تحریـف قـرآنۀهای دیرین دربار بررسی ستیزه«ن، یدحسی، سیی طباطبایمدرس .۴۴

  .ش ١٣٨٠ ، پاییز١١ۀ ، شمارهفت آسمانرحمتی، 
  .م ٢٠٠٨حزم،  ، تحقیق احمد بن فارس السلوم، دار ابنفضائل القرآنمستغفری، جعفر بن محمد،  .۴۵
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  .ق ١٣٧۴ب العربیه، احیاء الکت داربیروت، ، یالباق عبدوشش محمد فؤادک، به صحیحالمسلم بن حجاج،  .۴۶
  .ش ١٣٧٨د، ی، قم، التمهقرآنی علومی، معرفت، محمدهاد .۴٧
  . ق١۴٠١الزهراء،  روت، داری، بالبیان فی تفسیر القرآنابوالقاسم، سید، ییخوموسوی  .۴٨
  .ش ١٣٨۵ه، مجمع البحوث االسالمیمشهد، ، نصوص فی علوم القرآنموسوی دارابی، سیدعلی،  .۴٩
  .ش ١٣٧٣جا،  ، بیاجوبة مسائل جاراهللا، )الدین فشر( موسوی عاملی، سیدعبدالحسین .۵٠
 عربـی، ۀ، تحقیـق حـاتم صـالح الـضامن، امـارات متحـدهجاء مصاحف االمـصارمهدوی، ابوالعباس،  .۵١

  . ق١۴٢٨الشارقه، 
  .ش ١٣٨٢نما،  ی، تهران، هستپژوهیرمقاالت و مقوالتی در تفسی: آفاق تفسیر، یراد، محمدعل یمهدو .۵٢
  .ش ١٣٧٨، یغات اسالمی، قم، دفتر تبلرآن و رؤیای هفت حرفنزول قرضا، یدّمؤدب، س .۵٣
  . ش١٣٨٧الزهراء،  دارقم، ، به کوشش خلیل المنصور، تاریخ الیعقوبیعقوبی، احمد بن اسحاق، ی .۵۴

55. Burton, John, The Collection of the Quran, Cambridge University Press, 1977. 
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  ١٣٩۴، پاییز ـ زمستان ٢٢می رضوی، شمارۀ های قرآنی، دانشگاه علوم اسال آموزه

  
  ابزارهای لفظی

  شناسایی واحدهای نزول قرآن کریم
  ١گر   محمد خامه  
  ٢زاده   جواد سلمان  

  چکیده
 قرآن بدین گونه نزول تدریجی. نزول قرآن به دو گونۀ تدریجی و دفعی بوده است

هـر . شـده اسـت ل مـیبوده است که در هر بار بخشی از قرآن بر پیامبر اکـرم نـاز
. باشـد شده، یک واحـد نـزول مـی بخش از قرآن که در یک وحی قرآنی نازل می

نزول این واحدها در هر بار وحی قرآنی، عملیاتی معنادار و هدفمند بوده است که 
از این . شده است به اقتضای شرایط جامعۀ نزول و هدف هدایتی قرآن تعریف می

هـا  قـدماتی جهـت تبیـین هـدف نـزول آنرو کشف واحـدهای نـزول، اقـدامی م
های گونـاگون و بـه وسـیلۀ ابزارهـای  توان از روش واحدهای نزول را می. باشد می

ترین روش شناسایی واحدهای نزول، روش زبانی  اما اصیل. متفاوتی شناسایی کرد
این روش از ابزارهای گوناگونی چون ابزارهـای لفظـی، معنـایی و لفظـی ـ . است

بـر آن اسـت تـا   جـستارایـن. گیـرد اسایی واحدهای نزول بهـره مـیمعنایی در شن
                                                                 

 ١/٣/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٨/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(khamegar@gmail.com)استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی . ١
  .(jsalmanzade10@gmail.com) )نویسندۀ مسئول (مازندراندانشگاه قرآن و حدیث دکتری  دانشجوی. ٢



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٢٢

١٩٢  

قـرآن را واحـدهای نـزول هـا   لفظی را معرفی کند که بتـوان بـه وسـیلۀ آنابزارهای
  . نزول آیات قرآنی را مشخص کردِمرز و حدشناسایی کرد و 
روش شناسـایی واحـدهای نـزول، واحـد نـزول، نـزول قـرآن،  :واژگان کلیـدی
  .ابزارهای لفظی

  مقدمه
قرآن را کالمی فـصیح و بلیـغ قـرار داده اسـت کـه  ماهیت زبانی اعجاز پیامبر اکرم

از موضـوعات .  بررسـی کـرداندازۀ طاقت بشری با قواعد زبانی و ادبی به توان آن را می
فـرود  تـدریجی آیـااصلی و مهم در باب نزول قرآن، کیفیت و کمیت نزول آن است که 

این سؤال مطرح است که در هـر بـار  یرش نزول تدریجی قرآن با پذ؟ یا دفعیآمده است
هـای   شناسایی واحدهای نـزول قـرآن از روششده است؟ نزول چه مقدار از آن نازل می

ترین روش جهت شناسایی واحـدهای نـزول قـرآن  باشد و اصیل پذیر می گوناگون امکان
ز کـارایی بیـشتری شناسی است که با توجـه بـه ماهیـت زبـانی قـرآن، ا همان روش زبان

این روش از ابزارهای زبانی گونـاگونی چـون . باشد ها برخوردار می نسبت به دیگر روش
گیرد تا واحدهای نزول قرآن را شناسایی   معنایی و لفظی ـ معنایی بهره میابزارهای لفظی،

  بـر آن جـستارایـناز آنجا که نخستین ابزار در این روش، ابزارهای لفظـی اسـت، . کند
هـا   تا بتوان به کمک آند واحدهای نزول را معرفی کنِشناساییِابزارهای لفظی که است 

  .واحدهای نزول قرآن را تعیین و تخمین زد

  شناسی اصطالح. ١
ای  شـده اسـت اعـم از آنکـه سـوره بخشی از قرآن که در هر بار نزول بر پیامبر وحی می

 تعیـین کمیـت .)٢ :١٣٨٠ نکونام،( شود  می خوانده واحد نزول،بخشی از آنکامل باشد یا 
قرآنی است که حل آن به شناخت مباحث زبانی  ای درون و مقدار واحد نزول قرآن مسئله

. های روایی چون رکوعات قرآنی پیـدا نمـود بندی توان آن را در دسته  و نمی استوابسته
 ِکه هر واحـدتوان گفت  به متن بودن قرآن و اعجاز زبانی و ادبی آن می توجه  با،اینربناب

نظـر لفظـی بـه هـم   گونـاگون آن ازیشود که اجـزا نزول به آن مقدار از نزول گفته می
 ِواحـد نـزول  هـر اسـت،شده در قرآن آیـه  تعریفِترین جزء که کوتاه آنجا از. اند وابسته
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. انـد نظر لفظی به همـدیگر پیوسـته و وابـسته شود که از به آیاتی از قرآن گفته می مرکب
 ،تـوان بـر پایـۀ آن  مـی، تـشخیص وابـستگی لفظـی کـشف شـودابزارهـای پس چنانچه

  .واحدهای نزول قرآن را شناسایی کرد

  شناسایی واحد نزوللفظی  ابزارهای. ٢
 را  خـاصی هدفمند باشد که پیامیمتن و کالم باید  هر واحد، واحد نزولِبنا بر تعریف

پیوســتگی و .  دارنـدیوابـستگی لفظــو پیوســتگی بــا یکـدیگر آن ی  و اجـزارســاند مـی
 ینقـشای قابل توجه اسـت کـه کـشف و شناسـایی آن،   آیات قرآن، پدیدهوابستگی در

پیوســتگی و معیــار تــشخیص . )١۴٢ :١٣٨۴ مهــر، علــوی(قــرآن دارد کننــده در فهــم  تعیــین
ایـن  ، الفـاظ و واژگـان را بـا حفـظ معنـا تغییـر دهنـد اگـراست کـه آیات آن وابستگی

 کـشف ، در زبـان عربـی.)٣٠١ :١۴٢٢ ،یشـیراز( رودب از بین د نظر موابستگیپیوستگی و 
پـذیر اسـت کـه برخـی از   امکـانیگونـاگونلفظی   با ابزارهایاین پیوستگی و وابستگی

  :ند ازا ها عبارت آن

   جمالت عطفی.١ـ٢
 وابستگی لفظی در زبان عربـی اسـتفاده از ادوات ابزارهایترین  از بارزترین و شایعیکی 

ّم، أو، إما، بل، أم، لکن، ال، حتیُواو، فاء، ث«: ند ازا  عبارت است کهطفهو حروف عا ّ ّ ّ «
اشاره در کاربرد قرآنی  از این حروف  برخی نمونه به برای؛)٢/۶۶۵ :١٣۶٩ حسینی طهرانی،(

  .شود می

  واو. ١ـ١ـ٢
 عاطفه نامور اسـت و هـر نـوع عطفـی را ِالباب پرکاربردترین حرف عطف است که به ام

 :همـان( کنـد علیـه را در یـک حکـم جمـع مـی بـه و معطـوف دهد و معطـوف  میانجام
َومـن أظـمل ممـن افـرت توان بـه آیـات   میهنمونبرای  ؛)۶۶۵/٢ َ ْ

ِ
َّ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ِی  اهللاَ ّ َ ًذبَ کـَ َا أو کـِ ْ َذب بآیَ ِ َ َاتـه إنـه الَّ ُ َّ ِ ِ ِ ُ ُ ـ ِ

ْ
َالظاملون ُ ِ ْ و٭َّ َ شر جخَ ِم  َ ْ َُ ُ ُ ْ وًیعَ ُا مث  َ َّ ِل للذُ

َّ ِ ُین أشرکُ َ ْ َ ْوا أیَ َن شراکَ َ ُ ُؤمکَ ُ ِ الذُ
ُین کَّ َنمت تزعمونَ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ

 اشـاره )٢٢ــ٢١/ م﴿انعا 
 سـیوطی،( انـد خالف آیات قبلـی مـدنی شـمرده  را بر این دو آیهپژوهان قرآن برخی. کرد
بـه آیـات قبلـی » واو«دو آیۀ مـذکور بـا حـرف عاطفـۀ باید گفت که اما ، )١/٧٢ :١۴٢١
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ها را جزئی پیوسته از یک کـالم   آن، پیوند لفظی این آیات با یکدیگراند و شده معطوف
بنابراین مـدنی بـودن ایـن آیـات ادعـایی . اند  فرود آمدهنماید که در یک واحد نزول می

  . استنادرست

   فاء.٢ـ١ـ٢
معنای ترتیب، تعقیب رتبی، سببیت و که در چهار ست ااز دیگر حروف عاطفۀ پرکاربرد 

 ٩۵ و ٩۴توان به آیات  نمونه میبرای  ؛)٢/۶٨٨ :١٣۶٩ حسینی طهرانی،( رود کار میه بنتیجه 
 ایـن آیـات را ِان مـدنی بـودنـــپژوه رآنـسورۀ یونس اشاره کرد که برخی از مفسران و ق

 طبرسـی،( انـد کتـاب ادعـا کـردهل ال بر اهــاطر اشتمـخ هالف دیگر آیات سوره، بـخ بر
فـرض انجـام   گفتنی است که این ادعا با ایـن پـیش.)١/٧٣: ١۴٢١؛ سـیوطی، ١٣١/۵ :١٣٧٢

بار در مدینـه بـا  شده است که اهل کتاب در مکه حضور نداشتند و پیامبر برای نخستین
اما پیوستگی لفظی و معنایی این آیات با آیات قبل گواه روشنی بر . ها مواجه شده بود آن

بـه آیـات قبـل » فاء« حرف عاطفۀ ات ب این آیا است؛ چهها در ادامۀ آیات قبلی نزول آن
 آنچه ِها به پیروی از قرآن و آیات الهی، حقانیت خورند و در ادامۀ دعوت انسان پیوند می

 نبنابرای. دنکن  اثبات میه استرا دربارۀ سرانجام معتقدان و منکران آیات الهی گفته شد
برخـی مفـسران چنانچه  ، استناپذیر  اجتنابی در مکه به همراه آیات قبلاتنزول این آی

کید کردهاتبر مکی بودن این آینیز  هـا  اند و سؤال از اهل کتاب را مـستلزم ایمـان آن  تأ
 :١۴١٧ ؛ طباطبــایی،۵/٢٠١ :١٣٧٢ طبرســی،( انــد  ندانـسته،کـه در مدینــه اتفــاق افتــاده اســت

  .)١٢۴ـ١٠/١٢٣

  جمالت شرطیه. ٢ـ٢
و جواب آن در آیـات  ن جملۀ شرطهای وابستگی لفظی در آیات قرآن جدا آمد از نشانه

َإذ : توان به آیات زیر اشاره کرد نمونه میبرای  ؛گوناگون است ـر اهللاَا جـِ ِاء  ّ ُ ْ َ ُ واَ ْ َلفـ ْ ْ ... ٭ َ ِّ َفـس َ
ِّمد رب َ ِ ْ َ َ واستغفره إنه اکَكِ ُ َّ ِ ُ ْ ِ ْ َ ْ ابَ ًن  َّ َ  شرط بـرای آیـۀ ِ جوابْ آیۀ سوم، در آیات مذکور.)٣ـ٢ /نصر( اَ
بنابراین آیۀ سـوم بـه . دشحذف آن باعث ناتمامی معنای آیۀ اول خواهد  است و نخست

  . است صورت گرفتهها در یک واحد نزول آیۀ اول پیوسته است و نزول آن
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   جملۀ استثنا.٣ـ٢
گونـه کـه   بـدینانـد؛ های وابـستگی لفظـی در آیـات قـرآن جمالت استثنا از دیگر نشانه

نمونـۀ ایـن دسـته از آیـات را .  در آیۀ دیگر آمـده باشـدمنه در یک آیه و مستثنی مستثنی
ْــَسوالعــصر٭ إن اإل  آیــات  درتــوان مــی ِ

ْ َّ ِ ِ ْ َ ْ ِان لــىفَ
َ ٍ خــسرَ ْ َّ إال٭ُ

ِ الــذِ
َین آمنــوا وعملــوا الــصاَّ ِ َّ ُ

ِ َ َ ُ َ َات وَ َ َ ق ِ ِّاصــوا بــا َ ْ
ِ ْ َ

َو َ ِاصوا بالـصربَ ْ َّ ِ ْ َ )آیۀ نخست را یـک واحـد پژوهان معاصر دو برخی قرآن. یافت )٣ـ١ /عصر 
واحـد نزول ها بعد از   و نزول آن را سالهنزول و آیۀ سوم را واحدی جداگانه قلمداد کرد

 بخشی از آیۀ ، لفظی دلیلآیۀ سوم بهکه  اما باید گفت. )١۵۵ :تـا  بیبازرگان،( اند اول دانسته
در آیـۀ دوم » نسانإلا« از ادر آیۀ سوم مستثن» الذین آمنوا« زیرا ،ن استه آدوم و متعلق ب

؛ است و جدا کردن آن از آیۀ دوم باعث ابهام در آیۀ سوم و اطالق آیـۀ دوم خواهـد شـد
ارنـد کها زیان شود که همۀ انسان می برداشت  چنین از دو آیۀ نخستچه در این صورت،

 بنـابراین آیـۀ سـوم از. سـوره تعـارض دارد که معنایی باطل و نادرست است و با غـرض
  .گیرند  آیۀ دوم وابسته است و هر سه آیه در یک واحد نزول جای میجهت لفظی به

  استفهام و جواب آن در جمالت استفهامی. ۴ـ٢
در . رود  به کار میواسطه جواب در زبان عربی به دو گونۀ باواسطه و بی و  سؤالِساختار

 در حالـت لـیای میـان سـؤال و جـواب وجـود نـدارد و  هـیچ فاصـله،واسـطه حالت بـی
ّعم، ال، بلی، إی، أجـل، جیـر، إن و قـدن« جواب چون سطه، پاسخ با اداتباوا َ َ همـراه » َ
پیوسـتۀ  هـم  بـهِ مرکب است که از دو بخـشی ساختارر مذکوربنابراین ساختا .شود می

چنانچـه هـر یـک از ایـن دو بخـش در آیـۀ رو،  ایـن از. شود جواب تشکیل می و سؤال
پیوسته قلمداد کـرد کـه در یـک واحـد  هم دو آیۀ بهتوان آن دو آیه را  متفاوتی بیایند می

َلونَأْسَـ  :کنـیم را بررسـی مـی آیـات زیـر برای نمونه ؛اند  فرود آمدهنزول َّ عـن الـساعة أیـَكُ َ ِ َ ََّ َان ِ
َمرس ْ َمي أنت من ذرکِ ف٭ھایُ ْْ

ِ ِ َ ْ َ َإىل٭ اَاهَ ِّ ربِ َ منتھَكَ َ ْ َ إمن٭ھایُ َّ َا أنت منذر من ِ ْ َ ُُ ِ ْ َ ْ ـَشَ ْأ َ کـ٭اَھیْ َ ْ ُ َّ َم یَ ـَ َرو َ ْ ْا ملَ َّلبثـوا إالَی َ
ِ ُ َ َّ عـشیْ ِ ْة أو َ َ ً

َ در این آیات، نخست سؤال مشرکان دربارۀ زمـان قیامـت مطـرح . )۴۶ــ۴٢/ نازعات( اَھیُ
تو زمـان ایـن رویـداد را ! د که ای پیامبرنده آیات بعدی بدان پاسخ میسپس و  شود می
 در ساختار  فوقبنابراین آیات. ها مخصوص خداست تن،دانی و علم به زمان قیامت نمی
انـد   لفظی به یکدیگر وابـستهنظر  از سؤال و جوابِاند که دو بخش جواب آمده و سؤال
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 پژوهـان ولی برخی مفسران و قرآن. سازد  ضروری می،در یک واحد نزولرا ها  نزول آنو 
 تنهـایی  نزول آن آیه به وحدتِاند که گواه  گزارش کرده۴٢روایتی را در سبب نزول آیۀ 

  :است
 متـی :م فقـالواّسـل علیه وی اهللاّ صلَّة سألوا النبیّمشرکی أهل مکّإن  :اس قالّعب عن ابن

ـ  : فنزلت؟ منهمًتقوم الساعة استهزاء َلونَأْسَ َّ عـن الـساعة أیـَكُ َ ِ َ ََّ َان مرسـِ َْ   یعنـی متـی مجیئهـااَھیُ
  .)۶/٣١۴ :١۴٠۴ سیوطی،(

 دربـارۀ بحث را ناظر به پرسـش مـشرکان از پیـامبر آیۀ موردروایت مذکور نزول 
ه آیـایـن کـه  حـالی در، زمان وقوع قیامت دانسته و نزول آن را مستقل تلقی کرده اسـت

  در آیات بعـدی آنپرسند و پاسخ سؤالی است که مشرکان دربارۀ زمان قیامت میبیانگر 
 نـزول  وانـد  لفظـی بـدین آیـه وابـستهنظـر  آیات بعد از این آیه از،رو این از. شود یاد می
  .است ناپذیر جتنابات ابارۀ این آی یک

ِالبته شاید مراد ناقالن سبب نزول، مجموع این آیات بوده است و برای اختصار، تنها 
  .اند به قسمت برجستۀ آیات اشاره کرده

  قسم و جواب آن در جمالت قسم. ۵ـ٢
نخـست را بخـش . تدر زبان عربی اسـبخشی  ساختار قسم از ساختارهای ترکیبی و دو

کیـد  نـام دارد  دیگـر کـه جـواب قـسم، بخـشوسـیلۀ آن هگویند که ب جملۀ قسم می تأ
َوا  تـوان بـه آیـات نمونه میبرای  ؛)٢/٨٨٧ :١٣۶٩ حسینی طهرانی،( شود می ُّ لـ ْ واللیـ٭یَ َّ َل إذَ

ِ ا ِ
َ َا ودعَ م٭یَ َّ ُّ ربَكَ َ ومَكَ َا قلَ  و آیـۀ انـد  جملۀ قسم، دو آیۀ نخست.د اشاره کر)٣ــ١/ ضحی( یَ

ترکیبی جمـالت قـسم، آیـۀ سـوم، بخـش دوم بـرای ر به ساختا توجه با. آنسوم جواب 
ها در یک واحد   نزول آن،رو این از .ها وابسته به آنآیات قسم در دو آیۀ نخست است و 

 ، سـومپژوهان در سبب نزول آیۀ  برخی مفسران و قرآناین، وجود  با. استنزول ضروری
  :اند که گواه نزول مستقل این آیه است روایتی را گزارش کرده

 قد : فقال المشرکون،مّ علیه وسلی اهللاّ صلّ أبطأ جبریل علی النبی:قال بعن جند
َا ودعَم  نزل اهللاأ ف.دّع محمّود َّ ُّ ربَكَ َ ومَكَ َا قلَ   .)۶/٣۶٠ :١۴٠۴سیوطی، ( یَ

 مـدتی در فتـرت وحـی. ددهـ فترت وحی خبر مـیای به نام  روایت مذکور از پدیده
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 جبرئیـل و گفتنـدجو پرچم فتنه را برافراشـتند   بر پیامبر نازل نشد و مشرکان بهانهجبرئیل
  .بحث را بر پیامبر نازل کرد در پی این ماجرا جبرئیل آیۀ مورد. پیامبر را ترک کرده است

 جـواب ،که ایـن آیـه الیح  درشمارد،  می نزول آیۀ سوم سوره را مستقل،این روایت
 ،که در دانش زبان، فلسفۀ وجودی جمالت قـسم آنجا از.  استقسم برای آیات پیشین

تفکیک جملـۀ جـواب قـسم از جملـۀ  است، ای در جملۀ جواب قسم بیان اهمیت نکته
تواند گواه   روایت مذکور نمی،رو این از. انجامد قسم، به لغو و بیهودگی جملۀ قسم می

 ِهمـین مـاجرا را سـبب نـزولر  دیگـیگواینکه روایات. مستقل این آیه باشدکافی بر نزول 
 دیگـر ی همچنین روایت.)١٠/٧۶۴: ١٣٧٢طبرسی، : ک.ر( اند ه دانستههمۀ آیات سور ۀبار یک

 :١۴١١ ،یواحـد: ک.ر( دانـد  مـیماجرای فترت وحی را سبب نزول سه آیـۀ نخـست سـوره
  .)۶/٣۶٠ :١۴٠۴ ؛ سیوطی،۴٨٢ـ۴٨١

   و موصوف در ترکیبات و جمالت وصفیصفت.  ۶ـ٢
 موصـوف و ِدو رکـن نـد کـها جمالت و ترکیبات وصفی از ترکیبات و جمـالت مرکبـی

 ،چنانچه دو رکن این ترکیبات و جمالت در دو آیه یا آیات متفاوت بیاینـد.  دارندصفت
 ؛نـدباید در یک واحد نـزول قـرار بگیر پیوسته شمرد که هم  بهِتوان آیات آن آیات را می

َوهللا مـ : توان به آیات زیـر اشـاره کـرد نمونه میبرای  ِ ِّ َا ىف الـسمَ َّ َات ومـَاوِ َ َا ىف األرض ِ ِل ِ ْ َ ْ
َزیِ ِ ـ ِ الـذْ

َین َّ
َأس َا مبوُاؤَ َا عملوا وِ َ ُ

ِ َزیَ ِ ِ الذْ
سىن٭ اَّ َین أحسنوا با َ ْ ُـَ ْ

ِ ُ ْ َ َلـذین َ َ َبـون کَّ َ ُ ِ َت َائر اإلمث والفـوَبـْ َ ْ َ ِ
ْ

ِ
ْ َ َّاحش إالِ

ِ َ َّ اللمـم إن ربـِ َ َّ ِ َ َ ُاسـع َ وَكَّ ِ
ُاملغفرة هو أعمل بمکْ

ِ ُ
َ ْ َُ َ ِ َ ِ ْ َ أمکْ ْ إذ أ ُ َْ َش َ ْ

ِ مـن األرض وإذ أنـمت أجنـة ىفِ
ٌ َّ ِ

َ َْ ُ ْ ْ
ِ َ ِ ْ َ ْ َ َ بطـون أمھـِ َّ ُ ِ

ُ َم فـالِتُکاُ َ ُّتزکـ ْ َ سکُ ُوا أ َ ـ ُ ْ َم هـو أعـمل مبـن اتـىقَ َّ
ِ

َ ِ ُ َْ ْ َُ َ 
 ٣١در آیۀ » حسنواأالذین « صفت برای ٣٢در آیۀ » الذین«در آیات مذکور  .)٣٢ـ٣١ /نجم(

 از آیـۀ ٣٢نـد و جـدا کـردن آیـۀ ا بنابراین، این آیات به یکدیگر متـصل و پیوسـته. است
، برخـی ایـن وجـود بـا. شـود قبلش باعث ابهام در مرجع اسم موصـول در ایـن آیـه مـی

عی از آیـۀ  حال آنکه این آیه صـفت و تـاب،اند  را مستقل شمرده٣٢آیۀ نزول پژوهان،  قرآن
بـارۀ  گیرنـد و نـزول یـک بنابراین آیات مذکور در یک واحد نزول قرار می. قبلش است

دید که » استتباع«توان در آرایۀ   ترکیب وصفی را میِنمونۀ دیگر. مایدن ها ضروری می آن
کـه  ای گونه ه ب،)٣٣٢ :١۴١۴ هاشمی،( آیند درپی برای یک موصوف می  پیِتصفچندین 

تـوان   نمونه می برای؛)۵/۵٩١ :١۴١۵، درویش( ف آن موصوف آمده استگویی تمام اوصا
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درپـی بـه توصـیف   آیۀ پـی١٧در سورۀ واقعه اشاره کرد که » سابقون« توصیف گروه به
ون :پردازند ها می آن ون السا َوالسا َُ ُ

ِ َِّ َّ َ أول٭َ نَكِئُ َ املقر ُ َّ َ ُ ِ جنات النعِ ىف٭ْ َّ َِّ َّ ثلـة مـن األو٭ِميَ َ ْ َ ِ ٌ َّ ِ وقل٭َنيِلـُ َ َیـل مـن َ ِ ٌ
ِاآلخر ِ َ ٭َینْ ٍ سرر موضونة٭َ َ ُ ْ َ ٍ ُ َّمتِک ُ ْني علیِئُ َ َ َا متقَھَ َ ِابلُ ْطوف علَ ی٭َنيِ

ِ
ْ َ َ ُ َ ولدُ ْ

لـدونِ َان  ٌُ َّ َ ْ بـأک٭ُ َ
َاب وأبـَوِ ََ

َیق ِارٍ
َوک ِأس من معَ َ ْ ِ ٍ
َ َ ال٭ٍنيْ َدعون عنھُ ْ ََّ َا والَُ َنزفـونُ یَ ُ

ِ َ وف٭ْ َّھـة ممـا ِاکَ ِ ٍ َُّريَیَ ـ َ م طـري٭َونَ ٍ و ْ َ
ِ ْـ

َ َـ ممـا َ َّ َتھونِ ُ َ ِ وحـور عـ٭ْش ٌ ُ  ٭ٌنيَ
َأمثَک ْ َملْکال اللؤلؤ اَ ْ ِ

ُ ْ ُّ َنون٭ جزِ َ ِ َاء مبُ ِ َا یَا اکً َعملونُ ُ َ ِمعون فَ َ ال٭ْ َ ُ َ ًا لغـوَیھـْس ْ َا والَ ِث تـأَ ْ َّ إال٭ًَ
َ سـالًیالِ قـِ َا سـالًمَ  /واقعـه( اًمَ

 هـستند ١٠مۀ این آیات صـفت بـرای یـک موصـوف در آیـۀ به اینکه ه توجه  با.)٢۶ــ١٠
 نـزول ِ واحـدک کـه در یـاند توان گفت که آیات مذکور جزئی پیوسته از یک کالم می

 زیاد به کار رفته اسـت و ْصنعت استتباع ،در قرآنشایان گفتن است که . گیرند جای می
پیدا ...  وانو جهنمی انتوان آن را در وصف مؤمنان و کافران، بهشت و جهنم، بهشتی می
  .کرد

  حال در ترکیبات و جمالت حال ِحال و صاحب. ٧ـ٢
 انـد  مرکـب سـاختارهاییسان جمالت و ترکیبات وصفی هترکیبات و جمالت حال نیز ب

 بـه شـمار  بـه یکـدیگر پیوسـته و وابـسته)حال و صـاحب حـال ( مختلف آنیکه اجزا
ند و ا پیوسته و وابسته هم ند آن آیات بهو چنانچه این اجزا در دو آیۀ مختلف بیای روند می

توان به آیات زیر  نمونه میبرای  ؛ است رخ دادهدر یک واحد نزولو باره  ها یک نزول آن
َإمن : اشاره کرد َّ َؤمن بآیُا یِ ُِ ِ َاتنا الذین إذْ

ِ َ ِ
َّ َ ُا ذرکِ ِّ ـُ َوا  دِ ًا خـروا  ـَّ ُ ُّ مـد ر و الَ وا  َا و ُْ َ َْ ِ

ِّ َ ِ ْ َ ُِ
َّ َربونْسَتْکَـ َسـ ُ ـ ٭ِ َ َ  َاىفَت

َجنو عن املض َ ْ
ِ

َ ْ ُ ُ ُ َاجع یُ
ِ ًدعون ر خوفِ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ ًا وطمعْ َ َ َا ومما رزقنَ ْ َ َ َّ ِ ُا یَ ْ َنفقـونُ ُ ِ ْ )در این آیات، آیۀ .)١۶ـ١۵/ سجده 

 نظـر  از و)٢١/١١٣ :١۴١٨ صـافی،: ک.ر(  است١۵در آیۀ » واو« حال برای ضمیر فاعلی ١۶
 را از آیۀ ١۶پژوهان، نزول آیۀ  ، برخی قرآناین وجود با. ه و وابسته استن پیوسته آلفظی ب

اسـت کـه   حالیـهیا ه جملـ١۶که آیـۀ  حالی  در)١/٧٧ :١۴٢١سیوطی، ( اند  جدا دانسته١۵
 شود  شمرده می١۵ جملۀ پیرو برای آیۀ ١۶بنابراین آیۀ .  آمده است١۵ آن در آیۀ ِذوالحال
  .اند  فرود آمدهباره  یک واند پیوستهنظر معنایی با یکدیگر  که از

  َّتمییز و ممیز. ٨ ـ٢
وابسته در زبان عربی ترکیبات تمییزی هستند که از دو رکن تمییز  هم به از دیگر ترکیبات

َّ کلمه یا ترکیبی اسـت کـه ابهـام ممیـز را ،در این ترکیبات تمییز. اند َّو ممیز تشکیل یافته
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در ترکیبـات تمییـزی چنانچـه دو رکـن . )٢/٢١۵ :١٣۶٩ حـسینی طهرانـی،( سازد  میبرطرف
وابسته تلقی کرد  هم توان آن دو آیه را به می، َّو ممیز در دو آیۀ متفاوت ظاهر شوند تمییز

نمونـه بـرای  ؛گیرنـد ها با یکدیگر بوده است و در یک واحد نزول جای می که نزول آن
ـ : توان به آیات زیر اشاره کـرد می َإ َّ َا إلحـدِ ْ ِ

ُلکـی اَ ِ نـذ٭َِربْ ِا للبـشرًیرَ
َ َ ْ ِ )در ایـن .)٣۶ــ٣۵/ مـدثر 

 :١۴٢۵ ، حمیـداندعـاس: ک.ر(در آیۀ قبـل اسـت » حدی الکبرإ «ِتمییز» اًنذیر«آیات، واژۀ 
جهت لفظی به یکدیگر پیوسـته   بنابراین آیات مذکور از.)۴/۶۵٣: ١۴٠٧ ؛ زمخشری،۴٠٠/٣

  .جای داد نزول در یک واحد راها   آنتوان  مید ونا و وابسته

  َّظرف و متعلق آن. ٩ ـ٢
َّو متعلق ) مجرور و فیه و جار مفعول( وابسته در زبان عربی ظرف هم از دیگر ترکیبات به

تـوان نتیجـه  پس چنانچه دو رکن این نوع ترکیبات در دو آیۀ متفاوت بیایند می.  استآن
آیـات ایـن تـوان بـه  ینمونه مبرای  ؛ جای دارندگرفت که آن دو آیه در یک واحد نزول

َإن عذ : اشاره کرد َ َّ ِّاب ربِ َ َ لوَكَ ٌاقعَ َا له من دَ م٭ِ ُْ ِ ٍافعَ ْ ٭ِ َم متور السمَ َّ ُ ُ َ ًاء مورَ ْ َ  ، در این آیات.)٩ ــ٧/ طور( اُ
 بنابراین آیـۀ .)١٩/٧ :١۴١٧ طباطبایی،(  است٧در آیۀ » واقع«متعلق به » یوم«ظرف زمانی 

 بوده باشد و ٧ باید به همراه آیۀ ٩ نزول آیۀ ،رو این از.  استآن به  و متعلق٧ ادامۀ آیۀ ٩
 برخـی ،حـال ایـن  بـا.در این آیه مـبهم خواهـد مانـد» یوم«در غیر این صورت، ظرف 

 را سرآغاز واحد نزول بعدی در سورۀ طور شمرده و نـزول آن را ٩پژوهان معاصر آیۀ  قرآن
در ایـن » یـوم«ظرف که ، اما باید گفت )٧٧ :تا  بیبازرگان،( اند جدای از آیات قبلی دانسته

  .سازد  ضروری میرا اتاین آی ۀبار یک و نزول است ٧آیه متعلق به آیۀ 

  اشتراک لفظی و تکرار. ١٠ـ٢
. الفـاظ مـشابه اسـت  تکـرار،پیوسـته هم  بهِهای لفظی در متن  نشانهترین  واضحازیکی 

  ترکیبات و یـا جمـالت مـشابه تکـرار وها  واژه،بنابراین چنانچه در دو یا چند آیۀ متوالی
مثال، ؛ برای  جای دارندتوان گفت که آن آیات با یکدیگر در یک واحد نزول می، شوند
ــر«واژۀ  ــۀ » ذک ِص والقــرآن ذی الــذرک در دو آی

ْ ِّ ِ ِ ْ ُ ْ َ )؛)١ /ص  َّإن هــو إال
ِ َِ ُ ٌ ذرکْ ْ

ــِ َ للع ْ ِاملِ  )٨٧/ ص( َنيَ
  .دهد وستگی لفظی این دو آیه خبر میتکرار شده است که این تکرار از پی
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   منادا و جواب ندا در جمالت ندایی.١١ـ٢
در ایـن سـاختار از حـروف .  متکلم از مخاطب است که به او توجه کندِندا درخواست

 در .)٨٨ :١۴١۴ هاشـمی،( شود  استفاده می»ا، هیا، واأیأ، أی، یا، آی، «خاص ندایی چون 
نـد کـه در ا  و پیوسـتۀ یـک جملـه جداناشدنیِدو جزء منادا و جواب آن ،ساختار ندایی
 چنانچـه منـادا و جـواب آن در دو آیـۀ ،رو این از. کنند  کامل را القا مییکنار هم معنای
پیوسـته و  هـم نظـر لفظـی بـه تـوان نتیجـه گرفـت کـه آن دو آیـه از  مـی،متفاوت بیایند

 نمونـهبـرای  ؛ده اسـتبـاره و در یـک واحـد نـزول روی دا ها یـک اند و نزول آن وابسته
ُا أَی  توان به آیات می َّ ُھا النفس املطمئنةَ َّ َِّ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِرجعِ ا٭َ ِ َی إىلْ

ِّ ربِ َاضیَ رِكَ َّة مرضیِ ِ ْ َ  . اشاره کرد)٢٨ ـ٢٧/ فجر( ًةً
 به هم ربنابراین آیات مذکو.  آندر این آیات، آیۀ نخست جملۀ نداست و آیۀ دوم جواب

  .باشند متصل می
نــشان از یکدســتی و نیــز م و یکپــارچگی لفظــی و معنــایی ســورۀ فجــر انــسجاالبتــه 

یک از مفسران  هیچکه  طوری  است، بهیکنواختی آن دارد که مستلزم نزول واحد سوره
اند بلکه گاه با استناد بـه پیوسـتگی و  مدعی تفرق نزول سوره نشدهتنها  نهپژوهان  و قرآن

کید کردهانسجام آیات، بر وحدت نزول یا نزول پیاپی س   .)١/۵٣١ :١٣٨٣، هدروز( اند وره تأ

ٌمشبه و مشبه. ١٢ـ٢
  به در عبارات تشبیهی 

صنعت تشبیه از پرکاربردترین صـنایع بالغـی در زبـان عربـی اسـت کـه چنـین تعریـف 
  :شود می

تشبیه در لغت به معنـای هماننـد سـاختن و مثـال آوردن اسـت و در اصـطالح دانـش 
دو چیز یا بیشتر در صفت یا اوصافی چند است که به بالغت به معنای همانند دانستن 

  .)١٩٩: ١٣٨١ هاشمی،( گیرد وسیلۀ ابزاری و در راستای هدفی انجام می

ٌمـشبه، مـشبه: نـد ازا این صنعت شامل چهار رکن است که عبارت
شـبه و  بـه، وجـه 

 چنانچه این دو رکن. شوند دو رکن نخست، ارکان اصلی تشبیه شمرده می. ادوات تشبیه
وابـسته  هـم تـوان آن دو آیـه را بـه از یکدیگر جدا افتند و در دو آیۀ متفاوت بیاینـد، مـی

در ایــن صــنعت ادات . انــد بــاره و در یــک واحــد نــزول فــرود آمــده دانــست کــه یــک
َثل، مثل، کمثل وِ، کما، مك«اختصاصی تشبیه چون  ََ َ تـوان  د کـه مـینرو  به کار می»...َ



  

ظی 
ی لف

رها
ابزا

واح
یی 
اسا
شن

زول
ی ن

دها
.../ 

شها
ژوه

پ

٢٠١  

َا أخرجـَمـَک توان به آیـۀ   برای نمونه می؛ پیدا کرد را به فراوانی در قرآنها آن َ ْ ُّ ربـَكَ ْ مـن یبَكَ َ ْ  َكِتـِ
ق وإن فر ِبا

َ َّ ِ َ ِّ َ ْ
ِ

ِا من املـؤمنً ِ ِْ ُ ْ َلکـني َ َ َارهونَ ُ ِ )كّ ربـكخرجـأکمـا « مثـال زد کـه تعبیـر )۵ /انفـال «
َلونَأْسَـ به است و رکن دیگـر تـشبیه در آیـۀ  مشبه ـ عـن األَكُ َ ْ َ ْ

ِ
ُال قـَ

ـل األِ َ ْ َ ْ
وا اهللا ِ َال هللا والرسـول فـا َّ ُّ َّ َ

ِ ُ َّ ِ ِ ُ
وا ذ َوأ ُ ْصِ

َ ْات یبَ َ ِم وأطِنُکَ
َ َ ُیعوا اهللا ورسوله إن کْ ْ ِ ُ

َ ُ َ َ َ ّ ِنمت مـؤمنُ ِ ْ ُ ْ ُ در ایـن دو آیـه، .  آمده اسـت)١ /انفال( َنيْ
ترتیـب کـه کراهـت و   بـدین یـاد شـده اسـت؛بـه در آیـۀ پـنجم مشبه در آیۀ اول و مشبه

 ِ از رفـتنانسـان کراهـت و ناخـشنودی آنـ هنودی برخی مؤمنان در تقسیم انفال بـناخش
 بنابراین دو .)٩/١٣ :١۴١٧ ؛ طباطبایی، ۴/٨٠١ :١٣٧٢ طبرسی،: ک.ر(  جنگ بدر استهپیامبر ب

  .ها باید در یک واحد نزول روی داده باشد اند و نزول آن وابسته هم آیۀ مذکور به

  ضمیر و مرجع آن. ١٣ـ٢
 و در دو  باشـندگر عوامل ارتباط لفظی این است که ضمیر و مرجع آن از هم جـدااز دی

 سورۀ انعام اشاره کرد که برخی مفـسران ٢٠توان به آیۀ  نمونه میبرای  ؛آیۀ متفاوت بیایند
؛ ۶/۵٠١ :١٣٧٢ طبرسـی،(انـد   مـدنی شـمرده،الف دیگـر آیـات خـپژوهان آن را بـر و قرآن
  اسـت؛ چـه لفظی ادامۀ آیات قبـل نظر ازکه آیۀ مذکور یحال  در،)١/٧٢ :١۴٢١ سیوطی،
گـردد  متکلم در آیۀ قبل برمـی» ی«به ضمیر » یعرفونه«در عبارت » ه « منصوبضمیر

  اسـترهنمونی برای مشرکان در آیۀ قبلنیز  معنایی ۀ جنباز.  اشاره داردکه به پیامبر
  آمده است پس چرا دعوت پیامبر اسالم در کتب اهل کتابِ آمدنِ خبر،که ای مشرکان

  آورید؟ ایـن رهنمـون بـه مـشرکان گویید و چون اهل کتاب ایمان نمی  را لبیک نمیوی
 و از بـشارت آمـدن پیـامبر اسـالم در ندروست که آنان با اهل کتاب ارتباط داشـت آن از

گاه بودِکتب  دو جـزء پیـاپی از ، این آیاتتوان نتیجه گرفت که  می لذا.دن اهل کتاب آ
  .ندا  نزولِحدیک وا

  الیه آن اسم اشاره و مشار. ١۴ـ٢
نـد کـه جـدایی ا وابسته از یک جمله یـا کـالم هم  بهِ دو جزء آن،الیه اسم اشاره و مشار

کـه  ؛ چنانها از یکدیگر باعث ابهام در اسم اشاره و سپس جمله و کالم خواهد شد آن
م در معنـای اسـم اشـاره  آن باعـث ابهـاِالیـه آغاز سخن با اسم اشاره و بدون ذکـر مـشار

 ،الیه  تا مشار شوندباره از متکلم صادر  باید به دنبال هم و یک دوبنابراین آن.  بودخواهد
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: را بنگریددر آیات زیر » كذل« اسم اشارۀ ،نمونهبرای  ؛ اسم اشاره را برطرف کندِابهام
 ُمل تر أن اهللا َأ ََ ّ َّ َ َ ْ ْ اللیَ َّ ُ َل ىف النھِ َّ ِ ُار وَ َ َ النھِِ َّ ْار ىف اللیُ َّ ِ ر الشمس والقمر کَ ُل و َ ََ َْ ْ َ ََ َّ َّ َ

َل ِ ـِرٌّ َی إىلْ
َ أجـل مـسمی وأن اهللا ِ َ َّ َّ َ ًَّ َ ُ ٍ

ِا تعملون خبَِمب َ َ ُ َ ْ ق وأن مَكِلَ ذ٭ٌريَ َ بأن اهللا هو ا َّ ََّ َ َُّ َ ْ َ ُ ّ َ
َدعون من دونـه البَا یِ ْ ِ ِ ُ ْ ِ َ ُ ُّاطـل وأن اهللا هـو العلـیْ ِ َ

ْ َ ُ َ َّ َّ َ ُ  /لقمـان( ُريِبـْلَک اِ
» یـالجإ«شود که مرجع آن،  آغاز می» كذل« با اسم اشارۀ ٣٠ در این آیات، آیۀ .)٣٠ـ٢٩
ولی برخی .  است٢٩ متصل و وابسته به آیۀ ٣٠بنابراین آیۀ .  استدر آیۀ قبل» تسخیر«و 

 جـدای از دیگـر آیـات سـورۀ ، به همراه دو آیۀ قبـل٢٩ که آیۀ  هستندپژوهان بر آن قرآن
اش وابـسته   به آیـۀ قبلـی٣٠ آیۀ اما باید گفت. )١/٧٧ :١۴٢١سـیوطی، (اند  ن نازل شدهلقما
 در یک بستۀ معنایی جای ٣٠ و ٢٩ است و آیۀ  نادرستادعای مذکورو،  رین ااز. است
یـن وابـستگی ه ابرخی مفسران بـ. اند  فرود آمدهباره در یک واحد نزول گیرند و یک می

  .)١۶/٢٣۵ :١۴١٧ طباطبایی،(  دارندتصریح

  له ترکیب فعل و مفعول. ١۵ ـ٢
جلـه یکـی از متعلقـات فعـل اسـت کـه علـت انجـام فعـل را بیـان ال له یا مفعول مفعول
وابـسته و از یـک کـالم هـستند کـه  هـم  بـهِلـه دو جـزء بنابراین فعل و مفعول. کند می

وسته خواهند پی هم  آن دو آیه به،چنانچه هر یک از این دو در یک آیۀ جدا از هم بیایند
َوأنزلنـ : توان به آیات زیر اشاره کرد نمونه میبرای  ؛بود ْ َ ْ َ َا مـن املعـصرَ ِ ْ ُ ْ َ َات مـِ اجـِ ًاء  َّ َ رج بـه حبـا ٭اً  ًّ َ ِ ِ َ ِ ـ

ْ ُ ِل
َونب َ لی ّ در حکم مصدر مـؤو١۵در آیۀ » لنخرج« در آیات مذکور ترکیب .)١۵ ــ١۴/ نبأ( اًاتَ

بـه  توجـه بـا بنابراین. باشد  می١۴در آیۀ » نزلناأ«له برای فعل  است که در جایگاه مفعول
 و نـزول آن دو در یـک واحـد  اسـت١۴ وابسته به آیـۀ ١۵ آیۀ ،»نزلناأ«به » لنخرج «ِتعلق

  .ناپذیر است نزول اجتناب

   آنترکیب فعل امر و جواب. ١۶ـ٢
گونه ترکیبـات از ن ای. از حاالت جزم فعل مضارع این است که در جواب فعل امر بیاید

چنانچه هر . اند اند که به هم وابسته و پیوسته  فعل امر و جواب آن تشکیل یافتهِدو بخش
بـه وابـستگی آن دو بـه یکـدیگر  توجـه  بـا،یک از این دو بخش در آیۀ متفـاوتی بیاینـد

 ؛انـد  فرود آمـدهوابسته شمرد که در یک واحد نزول هم توان آن دو آیه را از آیات به می
ِال رب اشرح ىلَق :  به آیات زیر اشاره کردتوان می نمونهبرای  ْ َ ْ ِّ َ ِ صدرَ ْ َـ و٭یَ ِر ىلَ ْ ِ أمـرسِّ ْ ْ واحلـل ٭یَ ُ ْ َ
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َعق من لس ِ ْ ِ ً َ ْ ِقھوا قوىلَ ٭ِاىنُ ْ
َ ُ َ ْ

 )ِدر پاسخ به فعل امـر» یفقهوا« در این آیات، فعل .)٢٨ ـ٢۵/ طه 
 کـه حـضرت معنـاه ایـن  بـ؛دهـد ن جواب مـیه آمجزوم شده است و ب» ُاحلل«دعایی 
را  او  سـخنش تـا قـومید بگـشاشخواهـد کـه گـره از زبـان  از خداونـد مـیموسی
د و در یـک واحـد نـزول جـای انـ  به یکدیگر وابسته٢٨ و ٢٧ دو آیۀ ،رو این از. بفهمند

  .گیرند می

ِّمفسر و مفسر در جمالت تفسیری. ١٧ـ٢ َّ  
ها و  یح و تفسیر جملهدر زبان عربی برخی جمالت هویتی فرعی و پیرو دارند و در توض

ِّ مفـسر و مفـسر اسـت کـه ۀ متـشکل از دو جملـ،این ساختار. آیند  می خود قبلِاتعبار َّ
زبـان عربـی در .  اسـت)ِّمفـسر(  و جملۀ دوم، جملـۀ پیـرو)َّمفسر( جملۀ اول، جملۀ پایه

و » أعنـی«و افعـال » أی«و » أن«بیـان و یـا حـروف   با عطـفًگونه ساختار معموال این
 دو بخـشی، بخـش ِ در این ساختار.)٢/٨۴٣ :١٣۶٩ حسینی طهرانی،( رود  به کار می»یعنی«

توان   می،دوم به بخش اول وابسته است و چنانچه این دو بخش در دو آیۀ متفاوت بیایند
 از ٢۴ و ٢٣تـوان در آیـات   نمونۀ ایـن سـاختار را مـی؛پیوسته دانست هم آن دو آیه را به

َفانطل  : دید قلمۀسور َ ْ َقوا و َ َ ی ْ ُ َ َافتونُ ُ َ أن ال٭َ ْ َدخلنھا الیَی َ ْ َ َّ َْ َعلْیوم ُ َ َ ِم مسکُکْ ْ  در این آیات، حرف . ٌنيِْ
باغـداران « :کند  را تفسیر می٢٣در آیۀ » یتخافتون«، فعل ٢۴در آغاز آیۀ » أن «ِتفسیری

ا وارد هـ هـا را نـشنوند و بـر آن گفتند تا نیازمندان صـدای آن با یکدیگر آهسته سخن می
 و در یـک واحـد نـزول جـای اند هپیوست هم  لفظی به نظربنابراین این دو آیه از. »نشوند
  .گیرند می

  حروف نفی و رد. ١٨ ـ٢
 بـا  وکنـد  ساختاری در زبان عربی است که معنا و مفهومی را رد و نفـی مـی،نفی و رد

َال، لـیس، الت، مـا، إن، لـن، لـ«حروف و اسامی گوناگونی چون  ...  و»ّ، کـالّم، لمـاَ
صـورت ه  و گـاه بـ داردبخـشک  این ساختار گاه ی.)٢/٨٣٠ :همان( شود نشان داده می

 نفـی بـدین گونـه اسـت کـه مفهـوم و ِساختارهای دو بخـشی. رود کار میه بخشی ب دو
آیند و آن مفهوم و موضـوع را نفـی و رد  شود و سپس حروف نفی می موضوعی بیان می

ِّقـرأ باسـم ربـِا ن بـه آیـات توا نمونه میبرای  ؛کنند می َ ِ ْ ِ
ْ َ ِ الـذَكْ

َی خلـقَّ َ ْـَس خلـق اإل٭َ ِ
ْ َ َ ٍان مـن علـقَ

َ َ ْ ِ ْقـرأ ِ ا٭َ َ ْ
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ُّورب َ األرکَكََ ْ َ ِلذَ ا٭ُمْ
ِی عمل بالقمل٭َّ

َ ََّ ْ
ِ َ َْسعمل اإل َ ِ

ْ َ َّ َان مَ َا مل یَ ْ ْعملَ َ َْس إن اإلَّالَ ک٭ْ ِ
ْ َّ َان لیِ َ َطغـَ  . اشـاره کـرد)۶ــ١/ علق( یْ

هـای خداونـدی   نعمت نسبت بهناسپاسی انسان» ّکال« ِ حرف ردع و نفی،اتدر این آی
کند و طغیانگری و سرکشی انسان را ریشه و عامل ناسپاسـی  چون نعمت تعلیم را رد می

سازد و   آیات پیشین متصل میِ را به مجموع۶آیۀ » ّکال «بنابراین حرف. شناسد  بازمیاو
که برخی مفـسران و است در حالی این . کند  میدر یک واحد نزول ثابترا ها  نزول آن

پژوهان، آیۀ ششم سوره را به همراه آیات بعدی تا پایان سوره دارای نزولی جداگانـه  قرآن
 اما باید گفـت. )۶/٨٧ :١۴٠١ ؛ بخاری،٢٣٣ـ۶/٢٣٢ :تا  بیحنبل، ؛ ابن ٨۵ :تا  بیبازرگان،( اند دانسته

 مطالـب گذشـته داللـت ِکـه بـر ردع و نفـی» ّکـال« سورۀ علق با واژۀ ١٩ تا ۶آیات که 
 معنـایی ادامـۀ  نظـرازاین آیات  نیز.  دارند ارتباط لفظیرو، این د و ازنشو  آغاز می،دارد

 او بـه میـان ِ الهـی سخن از خلقت و تعلـیم۵ و ٢بحث دربارۀ انسانی است که در آیات 
بـرای   جداگانـهیو نزولـ جدا ساخت ش را از آیات قبل۶توان آیۀ   نمی بنابراین.آمده بود

  .دکرآن تصور 

  گیری نتیجه
نزول تدریجی داشـته اسـت و در قالـب واحـدهای نـزول  قرآن ،به آنچه گذشت توجه با

تـرین روش  شناسـانه، اصـیل شناسایی این واحدهای نزول به روش زبان. نازل شده است
ارهـا در تـرین ابز شناسایی واحدهای نزول اسـت و ابزارهـای لفظـی در ایـن روش، مهـم

تـرین ابزارهـای لفظـی  مهـم. شـوند شناسایی واحـدهای نـزول قـرآن کـریم قلمـداد مـی
جمالت عطفی، جمالت شرطیه، جملۀ اسـتثنا، اسـتفهام و جـواب آن در : ند ازا عبارت

جمالت استفهامی، قسم و جواب آن در جمالت قسم، صفت و موصوف در ترکیبـات 
َّت و جمـالت حـال، تمییـز و ممیـز، و جمالت وصفی، حال و صاحب حال در ترکیبـا

َّظرف و متعلق آن، اشتراک لفظی و تکرار، منادا و جواب ندا در جمالت ندایی، مـشبه 

 آن، ترکیب فعـل ِالیه به در عبارات تشبیهی، ضمیر و مرجع آن، اسم اشاره و مشار و مشبه
ِّله، ترکیب فعل امر و جواب آن، مفسر و مفسر در جمـالت تفـسیر و مفعول ی، حـروف َّ
  .نفی و رد
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  . ق١٣٨٣، هحیاء الکتب العربیا ، قاهره، دارالتفسیر الحدیث، محمد عزت، هدروز .۵
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  .ق ١۴١١
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  موجز المقاالت
  ة المستندةّیعیات الشیل الروایدراسة وتحل

  ب النزولیساس ترتأ یّ مرتب علّیمام عل مصحف اإلّثبات أنإل
  
  
  
  
  
  

  ّقمة ستاذ مساعد بجامعأ(تجری الد علی ّمحم(  
  قمةمع بجاّتفسیر التطبیقیالدکتورا بفرع ال ة فی مرحلةطالب( مقیمی نژاد داورانی ةثّمحد ّ(  

کثر أکون علی ی ّمام علی مصحف اإلّاالعتقاد بأن ساس ترتیب النزول، اعتقاد قدیم بین أ
ّالشیعة الباحثین واستدلوا له باألدل ة التـی ّدرس الروایات الـشیعییوهذا المقال . ةّة والنقلیّة العقلیّ

» نـزلأکمـا «ه جمع المصحف وتألیف. ثبات هذا الموضوعة إل بها باحثو الشیعّاستند واستدل
کمـا «، تعلـیم القـرآن  ساس التنزیل من قبلـهأ، کتابة المصحف علی  ماممن قبل اإل

لت محتـوی الروایـات ّ تـشکا،ًّا ویومیـًّفـی عـصر الظهـور وکتابـة المـصحف تـدریجی» نزلأ
 علـی ّن داللة هذه الروایات علی تنظیم مـصحف امـامأنتیجة البحث تفید . المستشهدة

، االستشهاد بها كتها ولذلّلی بقیإضافة حد االحتماالت باإلأول، لیست وراء ساس ترتیب النزأ
ة التنظیم وترتیب مصحف ّ ال یمکن فهم کیفیهّنأننتج . ثبات المطالبة المذکورة، غیر کافإل
  . الذین هم ورثتههل البیتأی إلض علمها ّ من قبل هذه الروایات ونفوماماإل
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مـام ات مصحف اإلی، روا uّإلمام علیل، مصحف ایب النزوترت :ةسی الرئالمفردات
  . عصر الظهوری، القرآن ف uّیعل

   مع القرآنالکافیمقارنة روایات باب الشکر فی 
  
  
  
  
  
  

   ةّسالمیة للعلوم اإلّجامعة الرضویالستاذ مساعد بأ (ّخرقانیالحسن(  
  ةّسالمیة للعلوم اإلّ الرضویجامعةالفرع علوم القرآن والحدیث ب ماجستیر فی(ّئی  خداّمهدی دّالسی(  

النقل  وّ ولذا یعتبره العقل البدیهیّالقرآن الکریم أوثق وأتقن سند بقی من رسالة النبی
وفـی هـذا المقـال نبحـث عـن . ة األخـریّا لنقد النـصوص الدینیـًمرجع واًالصریح میزان
افقهـا نقـارن مـدی تو و الـشریفالکـافیة فـی روایـات بـاب الـشکر فـی ّالشواهد القرآنی

 ، روایات هذا الباب وهی ثالثونّ کلّ البحث أناقد أنتج هذ وةّمها مع اآلیات القرآنیٶوتال
م القـرآن والحـدیث وهـذا ٶا مـن تـالًّا عینیـًیعرض البحث نموذجـ وةّتالئم اآلیات القرآنی

ّأسلوب حدیث فی عرض الروایات إلی القرآن الذی یقارن بین اآلیات والروایات إلی حد 

  .ةّ مع کشف المالزمات بین اآلیات القرآنیاً الروایات أحیاناتّجزئی
م ٶ، عـرض الروایـة إلـی القـرآن، تـالّنقد الروایة، التفسیر األثـری :ةسی الرئالمفردات

  .الروایة مع القرآن، الکافی، الشکر

  ة للقرآن الکریم فی مواجهة الیهودّة الحرب النفسیّمنهجی
  
  
  
  
  
  

  حسینیالبی زینب  بی  
  بجامعة یاسوجةمساعدتاذة أس   

 ّأن وا مـع المـسلمینًّنیا عـدوًکان لیهـود تعـامال وة فی الیهودّنزل العدید من اآلیات القرآنی
 ّل یستمربالزمان ك  بذلّ ال یختصّ هذا التعامل العدوانیّة یشیر إلی أنّبعض اآلیات القرآنی

 الیهود بإمکاننا ّوالمواجهات ضدما نراه فی القرآن الکریم من التعامالت  وإلی ما شاء اهللا
 . ...ئة والظالمـة القاسـیةّ الصهاینة أو المسلمین ذوو الخـصائص الـسیّأن نطبقها الیوم ضد

، ولهـذا األسـلوب ّ وأسلوب خـاصّ بشکل خاصّ الخاصّالقرآن الکریم یواجه هذا العدو
الدراسـة هـذه . ةّی بـالحرب النفـسیّتشابهات وتمایزات مع األسلوب المعاصر الـذی سـم

بیانـه  وةّوقد اسـتخدم القـرآن لغتـه الخاصـ . لکشف أسلوب القرآن لهذه المواجهةتسعی
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ین واستخدم فی هذا األسلوب التبیین واالستمرار والتکـرار ّ علی المخاطبین الیهودیللتأثیر
 ّیمکـن القـول بـأنك کـذل وةّهـا یـشبه تکتیکـات الحـرب النفـسیّوالرعب والجـذب وکل

  .ةّة والعلنیّیّة السرّا فی أسلوب الحرب النفسیًللقرآن الکریم یکون أحیان ّاألسلوب البیانی
، التهدیـد، )ةّالحـرب النفـسی(ة ّات النفـسیّالقرآن الکریم، العملیـ :ةسی الرئالمفردات
  .كالیهود، التکتی

  منهج حدیث فی تعریف الوجوه والنظائر من منظار باحثی القرآن
  
  
  
  
  
  

   مازندرانةالحدیث بجامع والقرآنعلوم  دکتورا بفرعال ةمرحل طالب فی( ّبیدگلیال ّکیّتمسالعلی (  
  مازندرانةبجامعك ستاذ مشارأ(کبر ربیع نتاج أد علی ّسی (  
  مازندرانةستاذ مساعد بجامعأ( ّموسویالد محسن ّسی (  

 النظائر من فروع علوم القرآن التی یبحث عنه مبثوثة فی تضاعیف التفاسـیر، إلـی والوجوه
ّ فی هذا الموضـوع کتـب خاصـة وکـان مؤلتفّأن أل ونها بـالوجوه ّفـو هـذه الکتـب یـسمّ

نـوا قـصدهم مـن ّهم لم یبیّیذکرون معانیها ولکن وفون فیها ألفاظ ذات معانیّوالنظائر ویؤل
رون فی فهم المعنی والمراد مـن ّ فاختلف المتأخ.نوا ولم یفهمه اآلخرونّالوجوه والنظائر أو بی

 الذی هو أشـهر وأبـرز علمـاء ّنه السیوطیّظائر وافترقوا فرقتین وعندما لم یفهم ما بیالوجوه والن
ات ّوالقـارئ الیـوم حیـران بـین التعـاریف والنظریـ. ّالفرقة الثانیة، زاد الطین بلة وکثرت الفرق

 ّ والتحلیلـیّ والنقـدیّوهذا المقال بأسلوبه التوصیفی .ها صحیحةّواآلراء المختلفة ال یدری أی
ن المعانی المختلفة ّ الوجوه یبیّهو أن والنظائر وا للوجوهًا واضحًیعطی تعریف وّبین المسألةی

  .للفظ واحد فی القرآن والنظائر یبحث عن الکلمات المترادفة فی القرآن
  .الوجوه، النظائر، معانی القرآن، ألفاظ القرآن :ةسی الرئالمفردات

   من سورة ص٤٤ة رین فی تفسیر اآلیّنقد آراء المفس ودراسة
  ذُخَو

ْ
ا فًثْغِض َكِدَیِ ب

َ
  ْثَنْحَ تَالَ وِهِ بْبِرْاض

  
  
  
  
  
  

  صفهانإ ةستاذ مساعد بجامعأ(نجاد  حمدأمیر أ(  
   صفهانإ ةبجامعك ستاذ مشارأ(مطیع المهدی(  
   صفهانإ ةالحدیث بجامع والقرآنعلوم دکتورا بفرع ال ة فی مرحلةطالب( ّکلباسیالزهرا(  
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 ّرون أنّوقـد ذکـر المفـس. د تنفیذهاّتؤک ووبّ أیّ من سورة ص حلف النبی٤٤آلیة  اتذکر
اهـا إلـی ّوب إیّة أیـّت محبـّوقـد أد. ئة جلدةاهذا الحلف کان لزجر زوجته ألن یضربها م

. العمـل بحلفـه وفـه وفـاء عهـدهّه کلّ ربـولکن اهللا. ر فی نفسه أن یحنث القسمّقر والندم
ه ّ أنـّیـضربها بـه، إال واًأمره أن یأخذ ضغث و الحکمف اهللاّوجته خفز ووبّا لصبر أیًوتعظیم

ال ك ة الـشیء الـذی یـضرب بـه، فلـذلّ علی ماهیـّال ما یدل وثّلیس فی اآلیة ضمیر مؤن
رین مــن اســتندوا إلــی الــروایتین ّمــن المفــس و.نــستطیع أن نحمــل اآلیــة علــی الــضرب

ه ال یعتمـد بهمـا لـضعف ّ أنـّن اآلیة إاللرفع اإلبهام ع مام الصادقالمنسوبتین إلی اإل
روا القرآن بـآرائهم ّغیرهم فس واإلسناد والداللة والمخالفة لمبانی الشیعة فی عصمة األنبیاء

 صعوبة تطبیـق القـسم »ال تحنثو«ن عبارة ّا تبیًوأخیر. التی ال دلیل لها من العقل والنقل
ه ّف الحکم علی نبیّ خف اهللاّ نقول إن٤٤ إلی ٤١ فی اآلیات ّا إلی السیاق االمتنانیًومستند

.  تعـالی لـهمنعه عن حنث القسم وهذه هی الرحمة الرابعة من اهللا ودفع عنه العسر ووبّأی
  . للصابرینّ وهو ذکر ألطاف الربًة إجماالّه أشیر إلی غرض القصّنری أنك ولذل

  . بهوب، ضغث، وال تحنث، فاضربّوب، حلف أیّزوجة أی :ةسی الرئالمفردات

  ة آلیات األحکامّنقد الترجمة الفارسی ودراسة
  ةّ المترجمة إلی الفارسیءاتفی القرا

  
  
  
  
  
  

  بمشهدّماجستیر فی فرع علوم القرآن والحدیث بجامعة فردوسی(معین الد اجو (  
  بمشهدّ فردوسیةبجامعك ستاذ مشارأ( ّکرمانیال ّئیرضاال ّد علیّمحم (  

ة ّة للقرآن الکریم من المباحث التی برزت فی البحوث القرآنینقد الترجمة الفارسی ودراسة
 األحکـام ّئـة آیـة فـی القـرآن الکـریم تخـصاقریب خمـس مك هنا. فی العقود األخیرة

ة فـی ترجمتهـا إلـی ّیلزم للمترجمین االنتباه والدقـ. یت بآیات األحکامّة والتی سمّالشرعی
فی اثنتی عشرة ترجمـة  آیات األحکام ّترجمة ست آیات منهذا المقال یدرس  .ةّالفارسی

، ّبهبـودیال، ّنـصاریاأل، ّایقمـشهال ّلهـیإال، ّیتـیاآل :من المتـرجمین المعاصـرین هـم(
 ّمـشکینیال، فوالدونـد، ّتهرانـیال ّصادقیالـ، ّشعرانیالـ، ّصـفهانیاإل ّیئرضاال، ّمشاهیّخر
یجعـل  وت األحکـامیراجع فی نقدها کتـب اللغـة والتفاسـیر وآیـا و)ّشیرازیال مکارمالو

 الـسیاق ّن أنّوهذه الدراسـة تبـی .آیات المعامالت وآیات العبادات: البحث فی القسمین
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ا ً أن یکون عنده علمـّا ال یسمح للمترجم أن یفهمه إالًّا خاصً آیات األحکام یکون نوعفی
  .ت للمترجمینّة األخطاء والزالّنری فی الترجمات القرآنیك من الفقه فلذل
ترجمة القرآن، نقـد الترجمـة، آیـات األحکـام، آیـات العبـادات،  :ةسیالرئ المفردات

  .آیات المعامالت

  مدی االختالف فی مصاحف األمصار وأسبابه
  
  
  
  
  
  

   فردوسیةالحدیث بجامع والقرآنعلوم دکتورا بفرع ال ةطالب فی مرحل( ّقدسیال ّرجبیالمحسن ّ(  
  بمشهدّوسی فردةستاذ بجامعأ( ّئیطباطباالکاظم  دّسی (  
   بمشهدّبجامعه فردوسیك ستاذ مشارأ( ّنجفیال ّیروانیاإلمرتضی (  

ین ثمانیة کتب ورسائل فی موضوع اختالف مـصاحف ّذکرت للقرنین الثانی والثالث الهجری
ها یولم تصل هذه الکتب إلینا بعد ولکن نقل محتو) العراق والشام والحجاز(البالد واألمصار 

واالخـتالف فـی . ات ورسـم المـصاحفءلیة التی تبحث عن القراوانعکس فی المراجع التا
ة ء إلی االختالف فی القـراّل ما لم یؤدّالقسم األو: ة کتابة المصاحف ینقسم إلی قسمینّکیفی

ی إلـی االخـتالف ّ والثانی مـا أد»ائتون/ ائتونی«نحو رسم الیاء أو عدم رسمها فی کلمة 
فـی » ّثـم«حـذف  وفی مـورد» ِمن«ا أو إضافة فیها نحو زیادة حرف أو حذفها أو تبدیله

ّولیست إلی حـد . اً اختالف٥٤مجموع هذه االختالفات فی القسم الثانی یبلغ  ومورد آخر

ات أو ءر فی القراّمتی بدأت وکم أث وة جامعة تجمع األسباب لهذه االختالفاتّاآلن نظری
مام بأمر عت فی مصاحف اإلّ هذه االختالفات وزّمین علی أنّکثر المتقدأو. ر منهاّکم تأث

ولکن روایات جمع القرآن فی عصر عثمـان خالیـة ) .ق ٣٥م (من الخلیفة الثالث عثمان 
  .ةّة اإلسالمیّحاد األمّا غرضه فی توحید المصاحف وهو اتًه یخالف أیضّأن ومن هذا

اء الـسبع، ّات الـسبعة، القـرءرسم المصحف، تاریخ القرآن، القـرا :ةسی الرئالمفردات
  .ةءابة القرآن، اختالف القراکت

  ة لمعرفة وحدات النزول فی القرآن الکریمّ اللفظیاألدوات
  
  
  
  
  
  

  ّسالمیة اإلةالثقاف وستاذ مساعد بمعهد العالی للعلومأ(د خامه گر ّمحم(  
  مازندرانةالحدیث بجامع والقرآنعلوم دکتورا بفرع ال ةطالب فی مرحل( ةجواد سلمان زاد (  
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 ّ هـو أن ینـزل علـی النبـیّوالنـزول التـدریجی. ّدفعی وّتدریجی: رآن نوعین نزول القکان
ّالمکرم فی کل ّ مرة حصّ  ّة کانـت تنـزل فـی وحـی قرآنـیّ حصّوکل. ة من القرآن الکریمّ

ا ًّا خاصـًة غرضـّ مـرّکانت لنزول هذه الوحدات فـی کـل ویها وحدة فی النزولّواحد نسم
 کـشف ّفنری أن.  وهو الهدایةّ الغرض القرآنیتقتضیه ظروف مجتمع النزول وتتناسب مع

ولمعرفة وحدات النزول أسـالیب مختلفـة . هذه الوحدات تساعد تبیین الغرض من نزولها
. ّدة ولکن األسلوب األصیل فی معرفة هذه الوحدات هو أسلوب علم اللغـةّوأدوات متعد

ة، ّالداللیـ ـ ةّة واللفظیّة والداللیّهذا األسلوب یستخدم أدوات مختلفة مثل األدوات اللفظی
ة التـی تـساعد لمعرفـة ّن األدوات اللفظیـّهذا المقال یدرس ویبـی .لمعرفة وحدات النزول

  .ةّد ثغور نزول اآلیات القرآنیّتحد ووحدات النزول
ة، نـزول ّة معرفة الوحـدات، األدوات اللفظیـّوحدة النزول، منهجی :ةسی الرئالمفردات

  .القرآن
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 Keywords: Rasm al-mushaf, The history of the noble Quran, The seven 

Qira’at , The seven reciters of the noble Quran, Transcribing (kitabat) of the 

holy Quran, The differences of Qira’at. 

The Verbal Tools of the Knowledge of the Units of 

the Revelation of the Holy Quran 
 M. Khamegar (Assistant professor at Islamic Sciences & Culture Academy) 

 Javad Salmanzadeh (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

he revelation of the noble Quran has been in two manners: 

gradually and suddenly. The gradual revelation of the noble 

Quran has been in this way that every time a part of the noble Quran 

was revealed to the holy prophet. Every part of the noble Quran which is 

revealed to the holy prophet is a unit of the revelation. The revelation 

of these units in every Quranic revelation has been purposeful and 

meaningful (consequential) which they have been defined based on 

the necessity of the circumstances of the revealed union and the 

guidance purpose of the noble Quran. Therefore, the exploration of 

theses revealed units is a prior act for determining the goal of its 

revelation. The units of the revelation can be known through the 

different methods and with different tools. But the most original 

method to know the units of the revelation is lingual method. This 

method uses the different tools such as verbal, semantic and verbal-

semantic. This research tries to present the verbal tools which the units 

of the revelation can be identified by them in order to determine the 

limit and boundary of the revelation of the Quranic verses. 

 Keywords: The unit of the revelation, The revelation of the holy Quran, The 

method to know the revelation of the noble Quran, Verbal tools. 
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Differences between 

the Masahif of al-Amsar and Its Reasons 
 Mohsen Rajabi Ghodsi (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

 Seyyed Kazem Tabatabei (Professor at Ferdowsi University) 

 Morteza Irvani Nadjafi (Associate professor at Ferdowsi University) 

n the 2nd and 3rd centuries AH, it is mentioned 8 books with the 

subject of the differences of the masahif of al-amsar (Iraq, Sham 

-Syria- and Hijaz). Although these books have not conveyed us but their 

subjects (subject matter) is presented (reflected) in the next sources of the 

science of rasm al-mushaf and qira’at (the method of recitation of the 

holy Quran). The differences of the rasm-ul-khat (scripts) of the masahif 

of al-amsar can be divided in to two types: a. the differences do not cause 

the differences in qira’at (the method of recitation of the holy Quran) like 

record of “ی” or absence of it in the word of “ یائتـون  b. the ”ائتـون“ /”

differences cause the differences in qira’at (the method of recitation of the 

holy Quran); it includes the omitting or adding a letter or replacing a 

letter with the another one . The whole differences in the 2nd type are 54 

cases. By now, there is no comprehensive point of view about its reason, 

time of its revelation and its effects on qira’at (the method of recitation of 

the holy Quran) or its impressionability from qira’at. Most of the ulama 

of mutaqaddimin (predecessors) believe that Uthman the 3rd caliph (c. 

579 - 17 July 656) ordered to record them in the masahif of Imam but 

there is not this subject in the traditions (revayah) of collecting the 

noble Quran at the period of Uthman and from the other side, this 

work is in conflict with (contradicted) Uthman’s purpose to unite the 

Umma (Muslim community) in a single mushaf. 
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he critique and study of the Persian translations of the noble 

Quran is one of issues which it has been considered in the 

Quranic research field over the past few decades. For about five 

hundred Quran verses are relating to legal rulings (the legal rules -

hukm or ahkam al-Shari`ah-) which are known āyāt al-aḥkām or 

jurisprudential ordinances (the Quran verses of the rules), it makes the 

necessity of attention and accuracy of the Quran translators inclined to 

the circumstances and truthfulness of the Quran translations. This 

paper has studied the method of the translation of the six verses of 

āyāt al-aḥkām or jurisprudential ordinances with considering the 

important dictionaries, Quran exegeses, āyāt al-aḥkām or 

jurisprudential ordinances and etc. in twelve contemporary Persian 

translations of the noble Quran (Ayati, Elahi Qomshei, Ansari, 

Behboudi, Khoramshahi, Rezaei Esfahani, Sh’arani, Sadeqi Tehrani, 

Fooladvand, Meshkini and Makarem) in two sections: either ibadat 

(acts of ritual worship such as prayer or fasting, …) or muamalat (acts 

involving interaction and exchange among people such as sales and 

sureties). It has been revealed that the structure of āyāt al-aḥkām or 

jurisprudential ordinances is a type that the Quran translators without 

the science of the Islamic jurisprudence (fiqh) cannot present accurate 

translations. Therefore, some Persian translations are inaccurate 

(fault). 

 Keywords: The translations of the noble Quran, The criticism of translation, 

Āyāt al-aḥkām or jurisprudential ordinances (the Quran verses of the rules), 

Muamalat ordinances, Ibadat ordinances. 
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the ordinance (hukm) to one slash with a bundle of 100 branches of 

wheat. But it does not contain a feminine pronoun and the nature of 

the beaten thing is not obvious. Therefore, the verse should not be 

interpreted that she has been beaten by the prophet Ayyub (Job). Some 

Exegetists have adduced two Islamic traditions (which have been 

attributed to Imam Sadiq (pbuh) to clarify this ambiguous while theses 

Islamic traditions cannot be reliable for the weakness of narrators (the 

Chain of Transmission or sanad) and the text of the hadith (matan) or 

conflicting bases of Shiite (Shi’ite, Shi’a, Shia) and infallibility of the 

prophets. The other attitudes are the eixegesis (the interpretation of a 

text by reading into it one’s own ideas) and not having reasoning or 

narrating proofs. At last the phrase “التحنـث” (do not break your oath) 

has revealed the difficulty of executing the oath and with the evidence 

of the context of the verses 41 to 44 it can be counted that mitigation 

of punishment is the 4th mercy and kindness of God toward his 

prophet thereby removing hardship (difficulty) and being not breaking 

the oath. Therefore the aim of the story is to state the favors of God to 

the patient which it has been implied in summary. 

 Keywords: Ayyub’s wife, The oath of Ayyub, A bundle of branches, Do not 

break (your oath), Strike therewith. 

The Critique of the Persian Translation of 

Āyāt al-aḥkām (Verses of the Rules) 

in the Persian Translations of the Noble Quran 
 Javad Moein (An M.A of the Quran Sciences & Hadith) 

 Muhammad Ali Rezaei Kermani (Associate professor at Ferdowsi University) 
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meaning of Al-Wujuh wa al-Naza’ir or at least it has not been 

recorded for and conveyed posterity. This created disunity among 

posterity about their intended meaning of Al-Wujuh wa al-Naza’ir and 

because of the definition of the second group which Suyuti is the most 

famous of all has been misunderstood it causes to multiply (increase) 

the different opinions and divergence about it. Now today’s readers 

confront variety of definitions and different and inharmonious notions 

that they do not know which are correct. This research with 

descriptive- analytic method tries to shed light on it and according to 

the authors’ opinion; the correct definition belongs to Suyuti and his 

followers; of course with the notion which this writing has achieved. 

 Keywords: Wujuh, Naza’ir, The meanings of the noble Quran, The words of 

the Quran. 

The Critique and Examination of 

the Attitudes of the Noble Quran Exegetists 

in the Exegesis of the 44th Verse of Surat Sad (Saad) 
 Amir Ahmad Nejad (Assistant professor at University of Isfahan) 

 Mahdi Motie (Associate professor at University of Isfahan) 

 Zahra Kalbasi (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

he 44th verse of the Surat Sad declares the oath of the prophet 

Ayyub (Job) and God’s emphasis to its implementation. 

Exegetists believe that the oath of the prophet Ayyub (Job) is 

punishing his wife by 100 lashes. Loving his wife made him regret 

and decided to break the oath. But God ordered him to fulfil his 

promise and for glorifying his patience and his wife, God decreased 
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method which is called the psychological operations. This research 

follows to answer this question that it is possible to achieve this Quran 

method in this facing. The noble Quran with using language and 

speech tools in influencing Jewish addressees applies some methods 

which are like the tactics of the psychological operations (PSYOP) 

such as the enlightenment tactics, continuity and frequency, fear and 

fascinating and etc. it is also possible to determine in some cases the 

Quranic statement in the form of the psychological operations 

(PSYOP) secretly or manifestly. 

 Keywords: The noble Quran, The psychological operations (PSYOP), 

Threat, The Jews, Tactics. 

An Approach to the Definition of 

al-Wujuh wa al-Naza’ir   (Polysemy)  from the View of 

the Researchers of the Noble Quran 
 Ali Tamasoki Bidgoli (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

 S. Ali Akbar Rabie Nataj (Associate professor at University of Mazandaran) 

 Seyyed Muhsen Mousavi (Assistant professor at University y of Mazandaran) 

l-Wujuh wa al-Naza’ir (Polysemy) is one of the branches of the 

Quranic sciences which is originated from the exegesis (tafsir) 

of the noble Quran and it is revealed in the shape of the subjectivity 

writings in this course. The authors in this note which is to some 

extent named Al-Wujuh wa al-Naza’ir (Polysemy) have collected 

words with multiple meanings (polysemy) and their meanings and 

synonyms (words with different spelling and pronunciation but having 

the same meaning). But none of them made clear (obvious) their 
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the all 30 traditions have harmony with the Quranic evidences and 

through the objective and concrete samples, it presents the agreement 

of the tradition with the holy Quran it also clarifies a new method for 

examining the Islamic traditions with the noble Quran which it sets 

out the Quran verses and establishes relation between them, it finds 

the agreement of the Islamic tradition with the noble Quran. This 

harmony sometimes advances toward the details of the Islamic 

traditions. 

 Keywords: The criticism of Hadith, Tafsir al-Asari, Examining the Islamic 

traditions with the noble Quran, The agreement of the tradition with the holy 

Quran, Usul al-Kafi, Gratitude (shukr). 

The Methodology of the Psychological Operations of 

the Noble Quran in Confrontation with the Jews 
 Bibi Zainab Hosseini 

 Assistant professor at Yasouj University 

ome of the Quran verses are about the Jewish people. The Jewish 

people had a hostile relationship with Muslims. Some of the 

Quran verses state that such hostile meeting (conduct) has not limited 

to the early of Islam and by now it has been continued. What has been 

seen in the noble Quran relating to the confrontation of the Jews at the 

time of the holy prophet is compatible to the tendency of the 

contemporary Jewish extremism such as Zionists or every nation 

which has blameworthy features, cruelty and superiority over other 

nations. The noble Quran with a specific method confronts this special 

enemy. It has similarity and dissimilarity with the contemporary 
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revelation at the time of the revelation and the compilation of the 

mushaf gradually and day-by-day, the content of these adduced 

traditions are comprised. The result shows that the indications of the 

traditions on the arrangement of the mushaf of Imam Ali (pbuh) based 

on the order of the revelation is a possibility beside the other 

possibilities; therefore, reasoning with these evidences to prove the 

mentioned claim is incomplete and vitiated. Then, it is not revealed 

the way of arrangement and order of the revelation of the mushaf of 

Imam Ali (pbuh) and its knowledge has been given to Ahl al-Bayt (the 

holy family of the Prophet Muḥammad) who are its heirs. 

 Keywords: The chronological order of the revelation, The mushaf of Imam 

Ali (pbuh), The traditions of the mushaf, The holy Quran at the time of the 

revelation. 

Gratitude (Shukr) Chapter of Usul al-Kafi 

in Comparison with the Noble Quran 
 Hasan Kharaghani (Assistant professor at Razavi University) 

 Seyyed Mahdi Khodaei (An M.A of the Quran Sciences and Hadith) 
he noble Quran is the profoundest document which it has been 

left from the prophethood of Muhammad (pbuh) (the 

messengership). Therefore both the explicitness of intellect and 

narration of the prophet refer to the holy Quran as the most important 

criteria and source to criticize the other religious language. This note 

tries to examine the Quranic evidences of the gratitude chapter of Usul 

al-Kafi in order to reveal the amount of the compatibility of these 

traditions with the Quranic proofs. Meanwhile this research shows that
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Abstracts  
Analysis of the Shi’ite Traditions 

over the Chronological Order of the Revelation of 

the Mushaf of Imam Ali (pbuh) 
 Muhammad Ali Tajari (Assistant professor at University of Qom) 

 Muhadethe Mughimi Nejad (A PhD student of Comparative Exegesis) 

he attitude of the mushaf of Imam Ali (pbuh) according to the 

chronological order of the revelation is an old belief among the 

most of the shi’a scholars and being reasoned by the reasoning or 

narrating proofs. In this note, the Shi’ite Traditions have been adduced 

by the Shi’a researchers to prove it. Being collected and compiled the 

mushaf based on the revelation of the Quran by Imam Ali (pbuh). 

Being compiled the mushaf by Imam Ali (pbuh) according to the 

revelation of the holy Quran, teaching of the noble Quran based on the
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